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Az agyi képalkotási technikák hozama a fejlődés és a 
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KOVÁCS ÁGNES MELINDA
SISSA, Italy

agikov@hotmail.com

Abstract: Recent methodological advances in brain imaging and electrophysiological 
techniques have revolutionized the study of the developing human brain and behavior. These 
techniques (such as CT, PET, fMRI, ERP) used in the last 20 years had a great contribution to 
the study of different cognitive science issues. These brain-imaging methods are trying to 
overcome the gap between the behavioral outcomes and the changes in the neural substrates of 
different cognitive processes. With the help of these neuroimaging techniques we can address 
key developmental questions, including how the healthy and normal brain develops and how 
such development is related to behavior. Also we can give better answers to questions like 
which are the corresponding and active areas of specific processes. After discussing some of the 
advantages and the disadvantages of different neuroimaging techniques we are trying to 
highlight how these methods have contributed to the better understanding of various 
developmental disorders.
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Mit is jelentenek a képalkotó eljárások?

Az agyi képalkotási technikák területén elért korszerű metodológiai 
felfedezések forradalmasították a fejlődő agy tanulmányozását. Az utóbbi 
20 évben alkalmazott agyi képalkotási technikák (mint például a PET –
pozitron emissziós tomográf, az fMRI – a funkcionális mágneses 
rezonancián alapuló képalkotás, ERP – eseményhez kötött kiváltott 
potenciál, CT - komputer tomográf, MEG – magneto-encefalográf, stb.), 
jelentős mértékben hozzájárultak a kognitív tudományok legtöbb 
problémájának újszerű megközelítéséhez. Ezek a technikák megpróbálják 
áthidalni azt a szakadékot, ami a viselkedéses kimenetek és a neurális 
szinten megvalósuló változások között tátong a különböző kognitív 
folyamatok működésének megértésében. 

Az imagisztikai eljárások segítségével alapvető fejlődési problémákat 
fogalmazhatunk meg, kezdve attól, hogy hogyan alakul a normális emberi 
agy, egészen addig, hogy ez a fejlődés hogyan feleltethető meg a 
viselkedésminták változásának. Ugyanakkor válaszokat fogalmazhatunk 
meg az olyan kérdésekre, mint például: melyek a különböző mentális 
folyamatoknak illetve a különböző zavarokban jelentkező agyi 




