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II. félévi vizsgára 



autokrin hatás parakrin hatás 

endokrin hatás 

neuroendokrin  
hatás 

véráram 

hormonok 

receptorok a 
célsejteken 

Kommunikációs útvonalak 



Másodlagos hírvivő aktiváció 

sejtmembrán 

citoplazma 

extracelluláris tér 

átmeneti  
hatás 

másodlagos 
hírvivő 

jelerősítés 

jel 

jelátalakítás 

jelfelfogás 

enzimindukció 

hormonkötés 



Hipotalamo-hipofizeális rendszer 

HEL: hipofízis elülső lebeny,    HHL: hipofízis hátsó lebeny 



Fő endokrin mirigyek 

tobozmirigy 

agyalapi 
mirigy elülső lebeny 

hátsó lebeny 

herék 

pajzsmirigy 

mellékvese velőállomány 
kéregállomány 

mellékpajzsmirigy 

petefészkek 

gyomor 

vékonybél 
hasnyálmirigy 



Ca2+ forgalom szabályozása 

vér Ca2+-szint  
növekedés vér Ca2+-szint  

csökkenés 

pajzsmirigy  
C-sejtek 

a calcitonin stimulálja 
a csontok Ca2+-tartalmának 
emelkedését 

vér Ca2+-szint homeosztázis 

mellék- 
pajzsmirigy  

parathormon (PTH)  
kibocsájtás  

calcitonin  
kibocsájtás  

,  
  

az oszteoklasztok  
a csontállományt  
degradálják, 
a vérbe Ca2+ kerül 



Női nemi ciklikus aktivitás 



Akut 
STRESSZ 

AGY 

Hipofízis  
elülső lebeny 

Mellékvese 
kéreg 

Szimpatikus 
idegrendszer 

Mellékvese 
 velő 

Glüko- 
kortikoidok 

ACTH 

Adrenalin 

CRF Autonóm idegrendszer Hipofízis-mellékvese  
rendszer CRF 

Aktivációs utak stresszhatáskor 



Szisztémás stresszfolyamatok 



Nagyagykéreg         

központi árok elsődleges érzőkéreg 

szenzoros asszociációs kéreg 

látási 
asszociációs 
kéreg 

elsődleges 
látókéreg 

Broca 
terület 

Sylvius hasadék 
elsődleges hallókéreg 

Wernicke terület 

http://www.kelettanert.hu/?page=900&id=106&alid=567


inger 

receptor 

végrehajtó sejt 

átkapcsoló 
sejt 
(interneuron) 

központi  
idegrendszer 

érző idegsejt 

Reflexív 



Multipoláris neuron: 
sok dendritág, 
egy axon 

Bipoláris neuron: 
egy dendrit 
egy axon 

Ál unipoláris neuron: 
egy axon, elágazásokkal 

bemeneti zóna 

kimeneti zóna axonvégződés axon 
végződés 

axon 

axon 

vezetési zóna 

integrációs zóna 

sejttest 
dendritek 

dendritek 
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Neurontípusok 



vázizmok 

        Központi idegrendszer 

Perifériás idegrendszer 

Az idegrendszer szerveződése 

agy gerincvelő 

mozgató neuronok 

(kimeneti sejtek) 

 

 

 

szomatikus               autonóm 

rendszer                                 rendszer  

 

 

 

         szimpatikus       paraszimpatikus 

       rendszer              rendszer 

               sima izmok, szívizom 

         mirigyek   

érző neuronok 

(bemeneti sejtek) 

 

 

 
 

receptorok 

 

 

 

 

 

külső és belső ingerek 



kisagy 

Agykéreg (nagyagy) 

talamusz hipotalamusz 

középagy 

híd nyúltvelő 

A gerinces agy vázlatos felépítése 



A gerincvelő szerkezete 

hátsó gyökér 

csigolya közti 
dúc 

mellső gyökér 

fasciculus 
gracilis 

fasciculus 
cuneatus 

hátsó kötegi 
kötegek 

spinocerebelláris 
kötegek 

spinotalamikus 
kötegek anterior 

laterali
s 



A nagyagykéreg szerveződése        

piramissejtek: principális, vetítő sejtek  
gátló sejtek: interneuronok 

Piramissejtek, 
tüskés nyúlványokkal 
A tüzelési frekvencia 
lehet eltérő 
Fast spiking  cells 
Low spiking cells 

kettős csokor  
sejtek 

kandeláber sejtek 

neuroglioform 
sejtek 



komuisszurális 
rostok 

A hippokampusz szerkezete 



A talamusz helye és fő magcsoportjai 



Felszálló érzőpálya 

talamusz 

agykéreg 

középagy 

híd 

nyúltvelő 

gerincvelő 

izület 

bőrreceptor 

gracilis és  
cuneatus magok 

hátsó oszlopi  
traktus 

átkereszteződés 

mediális lemniszkális 
pálya 

elsődleges  
érzőkéreg 

VPL 

elsődleges érző idegsejt 



A szem felépítése 



bipoláris  
sejt 

csap 

pálcika pálcika 

amakrin sejt 

amakrin sejt 

bipoláris  
sejt 

ganglion 
sejt 

horizontális sejt vertikális 
információ- 
áramlás 

horizontális 
információáramlás 

látóideg 

A retina szerkezete 



Látópálya 

jobb látótér 

látóideg  
kereszteződés 

elsődleges  
látókéreg 

oldalsó  
látómező 

oldalsó  
látómező 

nazális 
látómező 

talamusz, 
laterális mag 

pulvináris mag 

colliculus superior 

látópálya 



A fül felépítése 

A: scala media 
B: Corti szerv 
C: hallóideg 
D: scala tympani 
E: tektoriális membrán 
F: vestibuláris membrán 
G: scala vestibularis 



A hangok érzékelése a csigában 

alapmembrán 

ovális ablaktól mért távolság 

e
lm
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á
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csúcs 

alap 

kerek  
ablak 

ovális  
ablak 



receptorok 

szagló glomerulus 

ecsetsejtek 

szemcsesejtek 

mitrális sejtek 

szaglóideg 

A szaglógumó (szaglóhagyma) szerkezete 



Izérzékelő pálya 

- ingerület   - VII-es agyideg  
               - IX-es agyideg  
 
 
 
 
Ízlelés-szaglás összefüggése 
         összetett ízek 
         limbikus területek szerepe 



Miotatikus reflex 

Monoszinaptikus védekező reflex 



fájdalmas inger 

fájdalmas inger 

érzőneuron 
aktiváció 

axon kollaterális 
felszálló pálya  

flexor reflex activáció 

keresztezett extenzor reflex 

Flexor reflex 

Diszinaptikus védekező reflex 



Mozgató működés – piramidális pálya 
agykéreg 

középagy 

hid 

nyúltvelő 

gerincvelő 

elsődleges  
mozgató kéreg 

cerebrális pedunculus 

capsula interna 

piramisok 

piramidális  
kereszteződés 

oldalsó leszálló pálya  



Neuronális integrációs működés 

Az elektromos  
aktiváció  
mintázata az adott  
sejtszakaszon 

3 – integráció 
(axondomb) 

1 – jelfogadás 
(szinapszis) 

csúcspotenciál 
továbbítás (axon) 

4 – szinaptikus 
kimenet 
(axonvégződés) 



csont 

bőr 

agyhártyák 

agykéreg 

mérőrendszerhez 

Az EEG felvétel alapja 



Az alvás szakaszok bemutatása 

Idő (perc) 
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béta aktivitás  

delta aktivitás  

alfa aktivitás  
béta aktivitás  

teta aktivitás  

teta aktivitás  

4-8 Hz 

14 Hz felett 

8-14 Hz 

4 Hz alatt 

4-8 Hz 



Klasszikus kondicionálás 
Feltételes reflex kialakítása 
 
Két feltétlen reflex társítása, 
Ismétlés, megerősítés fontos 


