
Az idegrendszer 
• Az idegrendszer a környezet ingereinek felfogására, 

feldolgozására, és megfelelő válaszreakciók kiváltására 
specializálódótt szervrendszer. 

• Szorosan együttműködik a hormonális rendszerrel → 

neuroendokrin rendszer. 

• Alapja az idegszövet, amely idegsejtekből (neuronokból) és 
támasztósejtekből (glia) áll. 

 központi i.r. környéki i.r. 
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Microglia 



A idegrendszer hierarchiája 
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Az idegrendszer törzsfejlődése 

• Az egysejtűek is képesek a környezet ingereire válaszolni 

• A többsejtűek azt specializált sejtek, hálozatokká 
szerveződött idegsejtek segítségével teszik. 

• Diffúz idegrendszer : csalánozók 

• Dúcidegrendszer:  
– ősszájúak (férgek, puhatestűek stb.) 

– központosodott, központi és környéki 
idegrendszer alakul ki 

– garatideggyűrű (agydúc, garatalatti dúc) 
+ hasdúclánc (dúcpárok, hosszanti és 
haránt idegkötegek) 

• Csőidegrendszer: 
– központi idegrendszer: agy és gerincvelő 

– környéki idegrendszer: idegek és dúcok 

hasdúclánc garat alatti dúc 

agydúc 

garatideggyűrű 

szájnyílás bél 

diffúz 
 idegrendszer 



A környéki idegrendszer: agyidegek 
• agytörzsből erednek 

• főleg a fej struktúráit irányítják, kivéve X és XI. 

 

• csak érző 
– I: szaglás 

– II: látás 

– VIII: hallás, egyensúly 

 

 

• Kevert 
– V: arcbőr/rágás 

– VII: ízlelés/mimika, könnymirigy, nyálmirigy 

– IX,X: ízlelés,interocepció/nyelés,beszéd (garat, gége, nyelőcső 
izmai), paraszimpatikus effektorok 

• csak mozgató 
– III: szemgolyó, 

pupilla, szemlencse  

– IV: szemgolyó 

– VI: szemgolyó 

– XI: fej, nyak és 
hátizmok 

– XII:nyelvizmok 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_nerve


A környéki idegrendszer: 
gerincvelői eredet 

• Idegdúcok 
– hátsógyöki érzőganglionok 

– az agyidegek szenzoros neuronjainak 
dúcai 

– szimpatikus dúclánc 

– egyéb szimpatikus és 
paraszinpatikus ganglionok 

• gerincvelőből eredő idegek (31) 
– 8 nyaki (cervikális),  

– 12 háti (thorakális),  

– 5 ágyéki (lumbáris),  

– 5 keresztcsonti (sacrális) és  

– 1 farokideg (coccygeális).  
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A központi idegrendszer 
• Az idegrendszer ektodermális eredetű. 

• A velőcső fej felőli duzzanataiból alakul ki az agy. 

• Térbeli korlátok miatt több helyen meghajlik. 

• A nagyagy fejlődése a legintenzívebb, „körbenövi” az 
agytörzset. 
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Az agy részei 
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Az agykamrák 
• Az agyat és a gerincvelőt az agyhártyák borítják 

– kemény agyhártya  

– pókhálóhártya  

– lágy agyhártya 

 

 

 

• Az agykamrák (és a gerinccsatorna) a velőcső üregének 
származékai, egymással összeköttetésben állnak.  
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Az agy-gerincvelői folyadék 
• Az agykamrák üregeit, valamint az agyat és gerincvelőt 

körülvevő subarachnoidealis teret liquor cerebrospinalis 
tölti ki. 
– Az agykamrákat szegélyező érfonatok (plexus choroideus) termelik. 

– A IV agykamrából nyíló réseken keresztül a subarachnoideális 
térbe kerül, ahonnan a vénás vérbe vezetődik el. 

• Mennyisége 120-250 ml, 5-8 óránként újratermelődik 

• Összetétele:  
– a vérplazmáéhoz hasonló (kevesebb cukor, kevés fehérje) 

– az idegszövet sejtközötti állományának összetételével azonos 

• Funkció: 
– az agy sűrűsége hasonló, ezért gyakorlatilag benne lebeg 

– védi agyat a traumás behatásoktól 

– táplálja az idegszövetet és eltávolítja az anyagcsere végtermékeket. 



A központi idegrendszer 
szövettani felépítése 

• fehérállomány, mielinhüvelyes axonok kötegei 

• szürkeállomány: neuronok sejttestjei, csupasz axonok 
– A gerincvelőben a gerinccsatona körül 

– Az agytörzsben külön sejtcsoportok (magok) is 

– A nagyagyban és a kisagyban a neuronok nagy része a kéregben  
(+kéreg alatti magvak)  
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Az agykéreg rétegei 

1. Molekuláris réteg: az apikális dentritek 
horizontális nyúlványai 

2. Külső granuláris réteg: Kis piramissejtek 
és számos csillagsejt. 

3. Külső piramidális réteg: Kis és közepes 
piramissejtek, és egyéb sejtek. 
Interhemiszferikus kimenet. 

• Az első három réteg az interhemiszferikus 
bemenő kapcsolatok helye. 

 

4. Belső szemcsés réteg: Csillagsejtek és piramissejtek. 
Talamokortikális és intrahemiszferikus kortikokortikális bemenet. 

5. Belső piramidális réteg: Nagy piramissejtek és interneuronok. 
Szubkortikális – főleg morotos – kimenet. 

6. Multiform réteg: Kevés nagy piramissejt, multiform sejtek. 
Kortikotalamikus kimenet. 



Agykérgi területek 
• Az agykérgen primer mozgató és érző területek, továbbá 

unimodális és polimodális asszociatív területek vannak. 
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Agykérgi területek 
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Asszociatív kéregterületek 
• Az emberben érte el a legnagyobb 

kiterjedését 

• Unimodális asszociációs kéreg: 
– a másodlagos érző területek 

– premotor és szupplementer motor area. 

 • Polimodális asszociatív kéreg 
– Prefrontális asszociációs área 

• döntés, tervezés 

– Parieto-temporo-okcipitális asszociációs area 

• Integrálja a szenzoros információkat 

– Az orbitofrontális terület: 

• A limbikus rendszer része 

• Szabályozza az emócionális megnyilvánulásokat. 
• (lobotómia: aggresszivitás csökkentése, 1950 óta nem csinálják – Száll a kakukk 

fészkére...) 



Féltekei dominancia 

• (split-brain - Sperry) 

• a domináns analitikus, a nem-domináns holisztikus 
feldolgozást végez. 
– Domináns oldal sérülése: afázia, agnózia (a tárgyak látás vagy 

tapintás utáni felismerése, jobb/bal tévesztés, számolási, írási 
problémák)  

– Nem-domináns oldal sérülése: a beszéd hanghordozása monoton, 
hiányzik az emocionalitás és más nem szintaktikus tartalom, 
féloldali „neglect” szindróma. 

 



A beszéd 
• Az embert az állatvilágtól megkülönböztető képességek 

között a beszéd előkelő helyen áll. 
– Az állati kommunikációban is szerepel hangadás, az emberi beszéd 

azonban elvont fogalmakkal operál. 

• Jellemző a beszéd tagoltsága, az artikuláció. 
– Szavakat, szótagokat mondunk – nem madárfütty, vonítás. 

• A nyelv, a beszéd a gondolkodásban is alapvető – általában 
mondatokban gondolkodunk – „belső beszéd”. 

• Nemcsak a kiejtett, hanem a leírt szavakat, vagy a 
jelbeszéddel közölteket is megértjük (tanulás). 

• A beszédkészség a szavak közlésének és megértésének 
képessége. E képesség elvesztése az afázia. 



Gégefő (Larynx) 

• Pajzsporc (thyroidea) 

– ádámcsutka 

– félköríves a nyelvcsonthoz kapcsolódik 

• Gyűrűporc (cricoidea)  

– „pecsétgyűrű” forma 

– hátul nagyobb, elöl kisebb 

• Kannaporc (arytenoidea) 

– két kicsi tömör piramis  

– hátul a cricoid tetején ülnek 

• gégefedőporc (epiglottis) 

– nyeléskor zárja a légcsövet. 

 

 

légcső 

gégefedő 
porc 

pajzsporc 

C porcok 

hangredő 

elölnézet 
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nyelv- 
csont 

• A hangszalagok a kannaporc hangnyúlványát kötik össze a 
pajzsporc belső oldalával. 



A hangrés nyitása és zárása 
• Nyitás/zárás: a kannaporcok közötti és a gyűrű-és 
kannaporc közötti izmokkal 

hangrés 

hangredő 

hangszalagok 

felülnézet 

kanna- 
porc 

• lélegző állás  
– a hangszalagok és a kannaporcok is 

nyitottak, nincs hang 

• zöngeállás 
– a kannaporcok és hangszalagok zártnak 

– a tüdőből kiáramló levegő periodikusan 
felpattintja a zárat, zönge képződik 

– magánhangzók és zöngés mássalhangzók 

• Hangmagasság (Pitch) szabályozása 
– A gyűrűporc és a pajzsporc közötti izom 

kontrakciója lefelé mozgatja a 
kannaporcokat. 

– Ez a hangszalagokat nyújtja és feszíti → 

gyorsabban rezegnek, magasabb hang 

 



A hangadás és beszéd mechanizmusa 
• A zönge frekvenciája 70-1000 Hz közötti. 

– férfiakban hosszabb (20-24 mm), nőkben rövidebb (15-18 mm) a 
hangszalag – pubertás 

• Száj- és orrüreg – rezonátorként szerepel (magánhangzók 
képzése) 

• A mássalhangzók zörejek, de lehet a háttérben rezgés: 
zöngés – zöngétlen 

• Nyelv, ajkak, fogak 
elzárják, továbbengedik 
a hangot (mássalhangzók 
esetében)  



A beszéd agyi központjai 
• A szavak kimondásához és leírásához a Broca-féle 

mező (Br. 45) épsége szükséges. 
– Sérülés – motoros afázia. 

– A motoros kéreg előtt, a Sylvius-árokhoz közel található 

• a Broca-mező a motoros kérgen keresztül hajtja végre a 
szavak kimondásához, vagy leírásához szükséges motoros 
programot. 

beszéd írás 



A beszéd agyi központjai 
• A hallott szavak megértéséhez a Wernicke-área (Br. 

22) kell. 
– A Wernicke-area a primer (Br.41) és szekunder (Br. 42) 

hallókéregből kapja a bemenetét. 

– Sérülése esetén: szenzoros afázia 

– Innen kerül az információ a Broca-mezőbe.  

• Bár régen nem így tudták, de a Broca mező a 
látókéregből közvetlenül kapja a bemenetet, az írott 
szavak megértéséhez nem kell a Wernicke-area. 

 

hallott 
szöveg 

látott 
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A beszéd agyi központjai 

• Más kérgi, sőt kéregalatti struktúrák is fontosak a 
beszédképességben. 

• A beszédképesség lateralizált: jobbkezesek 95%-
ában, balkezesek 60-70%-ában a baloldali félteke 
domináns ebben a tekintetben. 

• Amitál-teszt: barbiturát az egyik oldali carotisba. A 
beteg abbahagyja a számolást, ha a domináns oldalra 
kapta az injekciót. 



Viselkedés 
• A viselkedés a szenzoros bemenetekre adott (motoros) 

válasz. 

• Az ember és állat viselkedését genetikusan kódolt az 
egész szervezet szintjén érvényesülő idegi és kémiai 
faktorok szabályozzák. 

• Az környezethez való alkalmazkodás, az adaptálódás, azaz 
tanulás képessége szintén genetikusan adott. 
– A genetikai információ általában a környezet állandó 

jellegzetességeire, míg a tanulási információk rövid ideig tartó 
átmeneti bizonytalan jelenségekre vonatkoznak. 

– Az idegrendszeri tanulás pontosítja a genetikai rendszer durva 
becsléseit, ezáltal segíti elő az állat életben maradását. 

• Az állatok viselkedését tehát  
– genetikailag öröklött viselkedésformák, másrészt pedig  

– neurális tanulás folyamán szerzett információk határozzák meg. 



Tanulás 
• Általában olyan folyamatot nevezünk tanulásnak, amely 

során az állat viselkedése tartósan vagy átmenetileg 
megváltozik valamilyen környezeti esemény vagy hatás 
következtében. 

• Valamely megelőző idegrendszeri folyamat nyomot hagy 
az idegrendszerben, és ezzel megváltoztathatja az egyed 
viselkedését. 

• Ez a „nyom” a memória. 

• Az idegi hálózatok változási képessége az idegrendszeri 
plaszticitás. 
– Az ontogenezis során is igen dinamikusan változnak az idegsejtek 

közötti kapcsolatok – a tanulás és az ontogenezis mögött azonos 
mechanizmus áll. 

 

 

 



Memória 
1. Explicit v. deklaratív 

– tények (szemantikus memória) és események (epizódikus memória) 
ismerete 

– tudatosság kell hozzá a felidézéséhez 

– a temporális lebeny kétoldali léziója megszűnteti 

2. Implicit memória 
– motoros és szenzoros emlékezet 

• pl. hogy jutok el egy helyre 

• pl. előzőleg megtanult szavak automatikus felidézése az első pár betű 
alapján úgy, hogy akár tagadja is, hogy valaha tanulta… 

– nem kell tudatosság 

– a temporális lebeny irtása nem szűnteti meg 

• Három lépésben keletkezik: kódolás – konszolidáció – 
tárolás 

• A negyedik fogalom a felidézés 



Explicit memória 
• Felvétel: polimodális asszociációs kéregterületek 

• Konszolidáció (bevésés): 
– parahippokampális régió, peri- és entorhinális kéreg → g. dentatus, 

hippocampus, subiculum → újra vissza 

– sérülésük a régebben bevésett emlékeket nem érinti 

 

 

 

 

 

 

• Tárolás: 
– szemantikus: valószínűleg az asszociatív kéregben, nem egyetlen helyen, 

hanem szétszórva 

– epizodikus: valószínűleg a prefrontális kéregben 

• A felidézésről nagyon kevés tudásunk van 
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Nem asszociatív tanulási formák 
• Nem kell az ingereknek kontiguusnak (egyidejűnek) lennie. 

• Habituáció: 
– pl. Aplysia kopoltyú visszahúzási reflex 

 
 

 

– ismételt inger egyre kisebb 
reflexválaszt vált ki 

– a szenzoros kollaterális egy gátló 
neuront ingerel, EPSP amplitúdója 
csökken 

– A habituáció biológiai funkciója, hogy 
az állat elkerüli a környezet 
nagyszámú közömbös ingerére adott 
fölösleges reakciót 
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Nem asszociatív tanulási formák 
• Szenzitizáció: 

– pl Aplysia farokingerlést követően a kopoltyú-visszahúzási reflex 
hevesebb 

– a reflexíven konvergáló másik neuron egyszeri ingerülete a 
következő szinaptikus válaszokat megnöveli 

– axo-axonalis szinapszisok 

– általában a fontos ingerek (táplálék, fájdalom) vezetnek 
szenzitizációhoz 

– A szenzitizáció képessége 
lehetővé teszi az állat 
számára, hogy saját előnyére 
hasznosítsa a környezetben 
megmutatkozó statisztikai 
szabályszerűségeket. 
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Asszociatív tanulási formák 

• Az ingereknek kontiguusnak kell lennie. 

• Két, időben elkülönülő, az állatra ható esemény közti 
kapcsolat felismerésének hatására az állat viselkedése 
megváltozik 

 

• Feltételes reflex (Pavlov) : a feltételes inger egyidejű, 
ismételt alkalmazása a feltétlen ingerrel oda vezet, hogy 
a feltételes inger önmagában is kiváltja a választ. 
 

• Operáns kondicionálás (Thorndike): az állat spontán 
viselkedését motiváló esemény követi. Asszociáció az 
állat viselkedése és a megerősítés között. 

 

 



LTP 
• A fenti tanulási formák a rövid távú emlékezettel analóg 

folyamatok. 

• Meglévő szinapszisok átalakulása, új szinapszisok 
kialakulása – hosszú távú emlékezettel analóg.  

• LTP: „long term potentiation” 
– Két féle ionotróp (kation-csat.) Glu receptor: AMPA és NMDA 

• AMPA nem enged át Ca++ ionokat, NMDA igen 

– Alaphelyzetben az NMDA receptorok blokkoltak (Mg++) 

– Tartós hipopolarizáció megszűnteti a blokkot 

– Az NMDA receptorokon át belépő Ca++ olyan folyamatokat indít el, 
amik 

• érzékenyítik az AMPA receptorokat (nagyobb EPSP), sőt 

• preszinaptikusan növelik a transzmitter-felszabadulást 

• hosszútávon új szinapszisok képzését indukálják 

 



LTP 


