
 

A rémálom zavar vonás jellegű jellemzői neuropszichológiai és poliszomnográfiás  

elemzések tükrében 

- kutatási tevékenység és eredmények bemutatása -  

 

A kutatási terület rövid bemutatása 

 

 Az alvás különböző fázisai során tapasztalható agyi aktivitásmintázatok 

feltérképezésének köszönhetően új lendületet vett az álomkutatás, amely a kognitív 

idegtudomány megjelenése előtt elsősorban klinikai pszichológiai és pszichiátriai 

megközelítésű, zömében kérdőíves és önbeszámolós eljárási módszereken alapult. Az elmúlt 

évtizedekben számos kutatási eredmény igazolta az alvás és az alvás alatti 

információfeldolgozó folyamatok elengedhetetlen szerepét a magasabb rendű megismerő 

folyamatok (emlékezet, figyelem, tudat, érzelmek) megfelelő működésében. Mindezzel 

összhangban az egyes alvászavarok idegrendszeri hátterének feltérképezése jelentősen 

hozzájárult mind az alvó, mind az éber agy működésének megértéséhez.    

Doktori hallgatói munkám során, az elmúlt három évben különböző ébrenléti és alvási 

EEG elemzések segítségével egy aránylag kevéssé vizsgált alvászavar, a rémálom zavar 

neurokognitív sajátosságait tanulmányoztam. A rémálom zavarban szenvedő személyek 

hetente egyszer vagy annál gyakrabban élnek át felkavaró, negatív érzelmekkel tarkított 

álomélményeket, amelyek gyakorta hirtelen felébredéssel végződnek. A populáció 2-4 

százalékát érintő jelenség feltehetően az alvás alatti érzelemszabályozás kudarcát tükrözi.  

Az elmúlt évtizedekben a rémálmokat elsősorban klinikai perspektívából 

tanulmányozva, számos kutatás kimutatta, hogy a rémálmok gyakran társulnak különböző 

mentális megbetegedésekkel, elsősorban szorongásos zavarokkal. Az újabb vizsgálatok 

fényében azonban úgy tűnik, hogy a rémálom zavar nem pusztán egy ébrenléti mentális zavar 

„éjszakai árnyéka”, hanem sokkal inkább egy sajátos alvászavar, amely ugyan társulhat 

ébrenléti funkciózavarokkal, sőt fel is erősítheti azok intenzitását, de a mentális zavaroktól 

mind genetikai hátterében, mind etiológiájában alapvetően független jelenségnek tekinthető.  

Míg a rémálom zavarral társuló (komorbid) pszichiátriai zavarokat, és egyes 

személyiségpszichológiai tényezők szerepét számos kutatás vette górcső alá, a rémálom 

zavarban szenvedő személyek kognitív (információfeldolgozó) sajátosságainak, és az 

alvásukra jellemző idegrendszeri tevékenységnek vizsgálata a kísérleti alváskutatás 

elhanyagolt övezete maradt. Az alább bemutatott kutatásokkal, eredményekkel és 

megválaszolandó tudományos kérdésekkel ezt a területet igyekeztünk „benépesíteni”. 

 

A kutatási tevékenység és eredmények összefoglalása 

 

1) Sérült végrehajtó funkciók rémálom zavarban szenvedő személyeknél: 

neuropszichológiai vizsgálatok 

 

A rémálom zavar neurokognitív aspektusait két egymáshoz kapcsolódó kutatás során 

vizsgáltuk. Az első vizsgálatban 35-35, a második, kiegészítő vizsgálatban 17-18 fő rémálom 

zavarban szenvedő és kontroll személy teljesítményét vizsgáltuk különböző 

neuropszichológiai paradigmák segítségével. Mivel a rémálmok az alvás alatti 

érzelemszabályozás nehézségeit tükrözik, és egyes elképzelések szerint a REM fázis során 

aktiválódó érzelmi emlékek intenzitásának szabályozása, csillapítása a prefrontális kéreg 

egyes területeinek megfelelő működését igényli, feltételeztük, hogy rémálom zavar esetén az 

e területek aktivitását megkövetelő ébrenléti feladatokban kísérleti személyeink rosszabbul 

teljesítenek, mint a rémálmokat ritkán megtapasztaló kontroll személyek. 



Vizsgálatsorozatunkban érzelmi és semleges ingerek feldolgozásának és az adott feladat 

szempontjából irreleváns ingerek kiszűrésének képességét, illetve a nem megfelelő, de 

automatikusan aktiválódó válaszok és asszociációk gátlásának készségét tanulmányoztuk. 

Eredményeink részben alátámasztották a rémálom zavarra jellemző prefrontális, végrehajtó 

funkciók elégtelen működésének feltételezését, ugyanakkor – várakozásainkkal ellentétben - a 

végrehajtó funkciók deficitjei nem csak az érzelmi információk feldolgozása esetén voltak 

tetten érhetők. Az eredmények részben összefüggésben álltak a rémálom zavaros minta 

rosszabb alvásminőségével és magasabb szorongás szintjével, ugyanakkor ezek a faktorok 

korántsem magyarázták meg teljes egészében a két csoport teljesítménye közti különbségeket. 

Elképzelésünk szerint a rémálom zavarban szenvedő személyek számára nehézséget jelent a 

feladat szempontjából irreleváns, belsőleg generált szemantikus (jelentésalapú) asszociációk 

gátlása, kiszűrése. Feltételezésünk szerint mindez hozzájárulhat az álmodás alatti asszociációs 

folyamatok egyes sajátságaihoz. Terveink szerint a jövőben tovább vizsgáljuk a rémálom 

zavar neuropszichológiai profilját, illetve további kísérleteket tervezünk a fenti elképzelés 

empirikus tesztelése érdekében. 

 

2) Rémálom zavar és alvásminőség: Az alvás architekturája rémálom zavarban szenvedő 

személyeknél 

 

Több vizsgálat is utal arra, hogy a rémálmoktól szenvedő személyek alvása zavart 

szenved. A rémálmokat gyakran átélő személyek esetében gyakori a rossz szubjektív 

alvásminőség, illetve a különféle alvászavarok (pl. alvási légzészavar, narkolepszia, REM 

magatartászavar) gyakran társulnak rémisztő, nyomasztó álomélményekkel. Mindezek 

fényében felmerül, hogy a rémálmok kialakulásának hátterében az alvás szabályozásának 

neurofiziológiai zavara is meghúzódhat. Ennek ellenére a rémálom zavaros személyek - 

objektív, alvási EEG-vel vizsgált - alvásmintázatával kapcsolatos adat rendkívül csekély, 

illetve módszertanilag megkérdőjelezhető. A Semmelweis Egyetem alváslaborjával zajló 

együttműködés keretében 17 rémálom zavarban szenvedő és 23 kontroll személy 2 éjszakás 

poliszomnográfiás vizsgálatát végeztük el. 

A 10-20-as rendszer szerinti EEG mellett, EKG, EOG, EMG és légzésvizsgálatot is 

végeztünk. Első elemzésünkben az alvás minőségének objektív mutatóját, az alvás 

architekturáját, azaz az egyes alvásszakaszok eloszlását, váltakozását, a felébredések és az 

ébrenléttel töltött idő számát vizsgáltuk meg. Eredményeink szerint a rémálom zavarban 

szenvedők alvása - annak ellenére, hogy a laborban nem jelentek meg a rémálmok – 

felszínesebbnek, töredezettebbnek mutatkozott, több éjszakai felébredést, kevesebb 

mélyalvást és hosszabb REM szakaszokat tartalmazott. Míg az alvás folytonosságának és 

mélységének deficitje független volt a pszichometriai skálákkal mért szorongás és a 

depresszió szintjétől, a REM növekedés ezen pszichopatológiai tényezők szintjétől függött. 

Az alvás töredezettségét, minőségromlását úgy tűnik a NREM fázisban tapasztalható, 

alvásszabályozási nehézségekre utaló felébredések eredményezték. 
 

3) Rémálmok és az alvás instabilitása: Az alvás mikrostrukturájának elemzése rémálom 

zavarban szenvedő személyeknél 

 

Az alvás korántsem tekinthető homogén állapotnak, hiszen ciklikusan váltakozó 

idegrendszeri állapotok dinamizmusa jellemzi. Az alvás egyes szakaszainak váltakozásán 

kívül, az alvás struktúráját az alvás-és ébrenlét közt ingadozó átmeneti instabil állapotok is 

barázdálják. Ezek az epizódok, melyeket rendszerint egy spontán vagy külső inger hatására 

megjelenő ébredési (arousal) reakció és az azt követő idegrendszeri oszcillációk sora alkot, az 

alvás szabályozásának agykérgi lenyomatai. A NREM és REM alvás során detektálható 



arousal-ek, és ezek alkategóriáinak kvantifikálásával a rémálom zavarban szenvedő 

személyek alvásszabályozásának neurofiziológiai hátterét tudtuk behatóbb elemzés tárgyává 

tenni. Eredményeink szerint, a rémálom zavaros személyek elsősorban NREM alvás során 

térnek el egészséges társaiktól. NREM alvás során ugyanis gyakrabban mutatnak az EEG jel 

deszinkronizációjával, és felgyorsult kortikális aktivitással járó ébredési reakciókat, míg az 

alvás mélyítését elősegítő, az EEG szinkronizációjával járó folyamatok aránya csökken. 

 

4) Az alvás alatti EEG tevékenység spektrális elemzése és koherenciaviszgálata 

 

Folyamatban lévő munkánk még vizsgálati csoportjaink alvási EEG mintázatának 

spektrális elemzése, amelynek segítségével az alvás minőségének vizsgálata mellett mélyebb 

betekintést nyerhetünk az alvás alatti EEG oszcillációk dinamikai vonatkozásaiba is. Az alvás 

alatti oszcillációkat az alvás szabályozása mellett számos információfeldolgozó folyamattal is 

összefüggésbe hozták (pl. az alvási orsók és memóriakonszolidáció). A továbbiakban az egyes 

oszcillációk koherens-szinkronizált tevékenységét is vizsgálni fogjuk, amellyel nézetünk 

szerint hozzájárulhatunk az alvás alatti idegrendszeri hálózatok működésének és esetleges 

zavarainak megértéséhez. 

 

 


