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Neurofiziológia I vizsgakérdések / Topics for the oral exam in Cellular neurophysiology 

 

2018 

 

A szóbeli vizsgán az alábbiak közül 2 kérdést kell húzni, ezeket rövid kidolgozást követően 

szóban kell ismertetni. A vizsgajegy a két tétel jegyeinek, illetve a félév során elkészített 

esszékre kapott jegyek átlaga Ha akár az egyik szóbeli vizsga is elégtelen, a vizsgajegy is 

elégtelen! 

 

During the oral exam, students will draw two topics (one from the first and one from the last 

parts), and will have to have an approx. 10 minutes discusson ont he two topics (a few 

minutes time for the preparation will be given). The final mark will be the average of the 

marks received for the oral performance and the written essay(s). In case any of the oral 

topics is failed, the final mark will be „failed”, as well.  

 

 

First part / tételsor első fele 

 

1. Explain the main characteristics of neurons, highlighting their specific features, as 

well! / Ismertesse az idegsejtek általános jellemzőit! Emelje ki az idegsejtek speciális 

tulajdonságait is! 

2. Explain the drawbacks and difficulties of neuronal classification, hindering the 

description of proper and reproducible neuronal subtypes! What kind of limitations are 

faced by the researchers? / Milyen korlátokkal néznek szembe az idegsejtek 

klasszifikációjára, azaz típus szerinti csoportosítására és osztályozására irányuló 

törekvések? 

3. Describe the cellular composition of the ventricular zone (VZ)! Explain the functional 

importance of VZ cells in respect to neurogenesis! / Hogyan épül fel az embrionális 

ventrikuláris zóna (VZ)? Milyen sejt(ek) alkotjá(k)? Milyen szerepet tölt be a VZ az 

idegrendszer fejlődése során?  

4. What kind of role do radial glial cells play in neurogenesis? Where and when can they 

be found within the CNS? What kind of factors regulate their proliferation and 

differentiation? / Hol található meg és milyen tulajdonságokkal, markerekkel 

jellemezhető a radiális glia? Milyen szerepet tölt be az idegrendszer fejlődése során? 

Milyen faktorok irányítják a proliferációjukat, illetve az elköteleződési lépéseket? 

5. Where does neurogenesis take place in the adult CNS? Give a brief overview of the 

newly born neurons! Explain their functional importance! / Hol keletkeznek új 

idegsejtek a felnőtt idegrendszerben? Hol és milyen szerepet töltenek be az újonnan 

képződő idegsejtek? 

6. Compare the characteristics (similarities and differences) between the steps of adult 

neurogenesis within the SVZ and SGZ! / Hasonlítsa össze az SVZ-ben és az SGZ-ben 

folyó felnőttkori neurogenezis főbb sajátságait (hasonlóságait és a különbségeket)! 

7. Describe the timescale and the characteristic events of the oligodendrocyte 

differentiation! / Ismertesse az oligodendroglia-populáció kialakulásának időbeliségét, 

jellegzetes lépéseit és/vagy jellemzőit! 

8. Describe the main characteristics of astroglia lineage and differentiation! Where and 

from which source are astroglial cells generated? / Ismertesse az asztroglia keletkezés 

és leszármazás főbb jellemzőit! Mikor és hol keletkeznek asztroglia-sejtek? 
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9. Describe the major radial migratory routes in the developing CNS! / Milyen fő radiális 

irányú idegsejt-vándorlási útvonalak figyelhetőek meg a központi idegrendszer  

kialakulása során? 

10. Describe the major tangential migratory routes in the developing CNS! / Milyen fő 

tangenciális irányú idegsejt-vándorlási útvonalak figyelhetőek meg a központi 

idegrendszer kialakulása során? 

11. Explain the importance and role of Reelin within the embryonic and postnatal CNS! / 

Milyen szerepet tölt be a Reelin fehérje az idegrendszer fejlődése, illetve a posztnatális 

élet során? 

12. Describe the major steps and factors regulating early neuronal polarisation, thus, the 

initial axon/dendrite specification! Ismertesse azokat a meghatározó szabályozási 

lépéseket, amik a neuronális polarizációt, azaz a korai axon / dendrit elkülönülést 

irányítják! 

13. Compare the major axonal and dendritic features, highlighting similarities as well as 

specific differences!  / Hasonlítsa össze az axon, illetve a dendritek főbb jellemzőit! 

Milyen tulajdonságaikban hasonlítanak vagy különböznek? 

14. Explain the major axon-specific transport pathways! How do membrane or 

cytoplasmic proteins get transported into the axons? / Milyen axon-specifikus 

transzportútvonalakat ismer? Hogyan jutnak el az axonba a membrán- és a citplazmás 

fehérjék? 

15. Characterise the major types of neuronal cytoskeletal proteins! Explain which features 

are characteristic to the axons or to the dendrites! / Sorolja fel a neuronális vázfehérjék 

fő típusait! Röviden jellemezze, hogy az axonokban és a dendritekben mely 

komponensek jellemzőek és ezeknek milyen jellegzetességei figyelhetőek meg!  

16. Characterise the major types of neuronal motor proteins! Explain which features are 

characteristic to the axons or to the dendrites! / Sorolja fel a neuronális motorfehérjék 

fő típusait! Röviden jellemezze, hogy az axonokban és a dendritekben melyek 

jellemzőek és ezek milyen jellegzetességekkel bírnak! 

17. Describe and compare the characteristics of fast and the slow axonal transport! / 

Ismertesse és hasonlítsa össze a lassú és a gyors axonális transzport jellegzetességeit! 

18. What does the phrase „quantal release” mean? Explain the main steps and their 

timescale during synaptic transmission! / Mit jelent a kvantális release fogalma? 

Ismertesse a kémiai szinapszisokra jellemző szinaptikus jelátvitel lépéseit, azok 

időrendjét! 

19. Explain the main steps during the turnover of synaptic vesicles! Describe the main 

components and current hypotheses for the turnover! / Ismertesse  a szinaptikus 

vezikula-körforgás főbb lépéseit! Ismertesse a főbb molekuláris komponenseket és a 

jelenleg elfogadott elmélet(ek)et az egyes lépésekre! 
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Second part / tételsor második fele 

 

20. Describe the main membrane components of synaptic vesicles and explain their 

physiological role and importance! / Ismertesse a szinaptikus vezikulák általános 

felépítését és a legfontosabb membránfehérje komponenseket, azok funkcióját!  

21. Describe the molecular events taking place within the active zone of the presynapse! 

Introduce the important components of the active zone and their functions in 

neurotransmission! / Mi történik a preszinapszis aktív zónájában? Ismertesse az itt 

azonosítható jellegzetes struktúrákat, komponenseket és ezek szerepét is! 

22. How are „Ca
2+

 microdomains” formed? How do they contribute to presynaptic 

functions? / Hogy alakulnak ki a Ca
2+

 mikrodomének? Hogyan vesznek részt a 

preszinapszis működésének szabályozásában? 

23. Describe the initiation and formation of the excitatory postsynaptic region! Are there 

any similarities or differences compared to the formation and organisation of an 

inhbibitory postsynaptic area? / Hol és hogyan alakulhat ki a serkentő posztszinapszis? 

Vesse össze ennek főbb jellemzőit a gátló szinapszisokra jellemző folyamatokkal! 

24. What are the characteristics of dendritic spines? How are they formed and what 

functions do they play in synaptic communication or plasticity? /  Mik azok a 

dendrittüskék, hogyan alakulnak ki és hogyan lehet őket jellemezni? Milyen 

funkcionális idegélettani szerepet tulajdonítanak ezeknek a struktúráknak? 

25. Describe the major adhesive factors regulating synapse formation and maintenance! / 

Milyen adhéziós komplexek játszhatnak szerepet a szinaptikus struktúra 

kialakításában és fenntartásában? Ismertesse főbb jellegzetességeiket és funkciójukat 

is! 

26. What functions do scaffold proteins have in synapse formation and maintenance? / 

Mik azok az állvány (scaffold) fehérjék? Hogyan vesznek részt a szinaptikus struktúra 

kialakításában és fenntartásában? 

27. How are the transport and localisation of NT receptors regulated? How is it connected 

to synaptic plasticity? / Milyen tényező(k) szabjá(k) meg a receptorok mozgását és 

eloszlását a posztszinaptikus struktúrában? Hogyan befolyásolja ez a szinaptikus 

plaszticitást? 

28. Describe the role and physiological functions of the axonal initial segment (AIS)! List 

its main molecular components and explain their importance! /  Milyen sejtélettani 

szerep jellemző az axon iniciális szegmentumára (AIS)? Ismertesse azokat a 

komponenseket, amelyek részt vesznek a kialakításában és röviden jellemezze ezek 

szerepét/funkcióját is! 

29. Describe the formation of the axonal initial segment (AIS)! Explain the similarities 

and also, the differences between the AIS and the Ranvier node! / Hogyan alakul ki az 

axon iniciális szegmentuma (AIS)? Mennyire és miben hasonló ez a struktúra a 

Ranvier-féle befűződésekhez? 

30. What kind of cells are responsible for myelin formation within the central and the 

peripheral nervous system? Explain the main differences and similarities between 

myelination within the CNS or PNS! / Milyen sejt(ek) és hogyan végzi(k) el a 

mielinizációt a központi és a perifériás idegrendszerben? Miben hasonló és miben 

különbözik a mielin hüvely kialakulása a periférián és a központi idegrendszerben? 

31. Describe the organization of the myelin sheath and the Ranvier node! / Hogyan épül 

fel a mielinhüvely és a Ranvier-féle befűződés? ˙ 

32. What are the main roles of astrocytes in the nervous system? Introduce briefly the 

main types of glial cells as well their importance! / Milyen szerepet tölt(het)nek be az 
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asztroglia sejtek az idegrendszerben? Mutassa be röviden az asztroglia sejtek főbb 

típusait és funkciójukat! 

33. What happens during short-term neuronal plasticity? List different subtypes and 

explain under which conditions they can take place. / Mit jelent a szinapszisok rövid 

távú plaszticitása? Milyen típusait ismeri, ezeket mi válthatja ki?  

34. What happens during the long-term synaptic changes? How do these events take place 

in learning and memory formation? / Mit jelent a szinapszisok hosszú távú 

plaszticitása? Milyen típusait ismeri, ezeket mi válthatja ki és milyen idegélettani 

következményekkel járnak?  

35. What happens during homeostatic plasticity? Describe the main events taking place 

during this process and its physiological importance! / Mit értünk homeosztatikus 

szinaptikus plaszticitás alatt? Mi a jelenség lényege, hogyan lehet kiváltani? 

36. What kind of events do take place within the distal and the proximal stump upon a 

mechanical injury? / Milyen (el)változások következnek be az axon sérülésekor a 

disztális, illetve a centrális csonkban?  

37. What kind of retrograde signals do take place during axonal regeneration? / Milyen 

retrográd jelek játszhatnak szerepet a sérült axonok regenerációjában? 

38. Why is the axonal regeneration within the CNS blocked? Try to consider as many 

factors as possible! / Miért nem regenerálódnak jól a sérült axonok a központi 

idegrendszerben? Ismertessen minél több indokot! 

39. Compare the capability for axonal regeneration in case of the PNs and the CNS! / 

Hasonlítsa össze az axon-regenerációs képesség szempontjából a perifériás és a 

központi idegrendszeri sérüléseket! 

 

 

 


