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BEMUTATKOZÁS

Az agyi képalkotó módszerek hatékony, nem invazív esz-
közök, amelyeket egyre inkább alkalmaznak az emberi agy 
szerkezetének és működésének megértésére. A strukturális 
módszerek, mint például a regionális és globális szürkeál-
lomány térfogat mérése, alkalmasak a kortikális atrófia, va-
lamint a szürkeállomány lokális sűrűségének és geometriá-
jának nyomon követésére, így plasztikus vagy degeneratív 
elváltozások is detektálhatók. Egy másik népszerű technika 
a diffúziós tenzor képalkotás, amely diffúzió súlyozott MRI 
szekvenciák és voxelenként illesztett diffúziós tenzor mo-
dellek segítségével információt nyújthat a fehérállomány 
mikrostruktúrájáról és a kapcsolatrendszeréről. A diffúziós 
tenzor modell paraméterei felhasználhatók a fehérállomá-
nyi pályák rekonstrukciójára is traktográfia segítségével. A 
legnépszerűbb funkcionális módszer a funkcionális MRI, 
amely az idegi működés során kialakuló hemodinamikai 
változásokat használja fel a BOLD (blood oxygen level de-
pendent) jel feladathoz kapcsolódó és nyugalmi állapotú 
ingadozásainak vizsgálatára. A funkcionális MRI-vel nyert 
adatok feldolgozását segítő analitikus technikák köre folya-
matosan bővül, és olyan módszerek is elérhetők, amelyek 
információkat szolgáltatnak az agy hálózatszerű funkcioná-
lis szerkezetéről, pl. funkcionális kapcsolatokon, gráfelmé-
leti mennyiségeken vagy térbeli statisztikán alapuló mód-
szerek.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Voxel based morphometry, subcortical volumetry (FSL 
FIRST), vertex analysis (FSL FIRST), tract based spatial sta-
tistics, probabilistic and deterministic tractography, struc-
tural connectivity, statistical parametric mapping, analysis 
of task-based functional MRI data (FSL FEAT, SPM12), psy-
chophysiological interaction analysis, dynamic causal mo-
deling, independent component analysis (FSL MELODIC), 
dual regression based connectivity analysis, graph theore-
tical measures, functional cortical gradients.
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