
Szabályozásbiológia  
2018-2019-es tanév, őszi félév 

csütörtök, 10-13, Déli tömb, 6-418-as terem 
 

1. 09. 13. Idegrendszeri határfelületek és folyadékterek (Schlett) 

2. 09. 27. 
Sejtek közötti kommunikáció réskapcsolatokon keresztül 

(Schlett) 

3. 10. 04. Celluláris stressz reakciók (Világi) 

4. 10. 11. Homeosztázis (Dobolyi) 

5. 10. 18. 
Neuronális- endokrin- és immunrendszer kölcsönhatása 

(Dobolyi) 

6. 10. 25. A viselkedés szerveződése (Dobolyi) 

  őszi szünet 

7. 11. 08. A neuroanatómia alapjai (Dobolyi) 

8. 11. 15. Az érzékelés neurobiológiája (Kiss J. ) 

9. 11. 22. A mozgás neurobiológiája (Kiss J.) 

10. 11. 29. Alvás-ébrenlét szabályozása (Détári) 

11 12. 06. Ritmikus működések (Détári) 

12. 12. 13. Stresszor és stresszválasz, in vivo stresszreakciók (Világi) 

 

1. és 2. előadás: minden hallgatótól a kiadott cikkekből (plusz esetleg egyéb 

szakirodalomból) a megadott témakörök közül 1-1 kidolgozását várom  kb 5 oldalas esszék 

(összefoglalás) formájában, magyarul.  

  Beküldési határidő: 

   idegrendszeri határfelszínek: október 30. éjfél 

   réskapcsolatok: november 29. éjfél 

Beküldés módja: emailben (esetleg a kurzushoz rendelt online felületen keresztül, ha ez 

elkészül): schlett.katalin@ttk.elte.hu 

 

Az összefoglalókra kapott jegyek átlaga beleszámít a vizsgaidőszakban a többi témakörből írt 

ZH jegyébe (témakörönként 1-1 jegyet adunk, ezeket átlagoljuk)  



Esszékérdések az első 2 előadás anyagából: 

 

 határidő: október 30. éjfél

1. Ismertesse a központi és a perifériás idegrendszerben megtalálható jellegzetes 

 határfelszíneket! Mi ezen struktúrák élettani jelentősége?

2. Összefoglalóan mutassa be az agyi érhálózatok és folyadékterek viszonyát, a 

 határfelszíneket kialakító sejtek típusát és főbb jellegzetességeit!

3. Ismertesse a neurovaszkuláris egység fogalmát! Milyen alkotórészei vannak, ezek milyen 

 elrendezést mutatnak? Mi a fiziológiás jelentősége?

4. Mi biztosítja a vér-agy gát határfelszín-jellegét, mi ennek az élettani, neurofiziológiai 

 jelentősége? 

5. Milyen módon juthatnak át anyagok a vér-agy gáton? Mutassa be az egyes transzport-

 típusokat példák segítségével is! 

6. Ismertesse a vér – cerebrospinális határfelszínt kialakító sejttípusokat, ezek funkcionális 

jelentőségét! Milyen transzport-folyamatok zajlanak e gáton keresztül? Mennyiben 

 különböznek ezek a vér-agy gátra jellemző transzportfolyamatoktól?

 

 határidő: november 29. éjfél

1. Ismertesse a rés-kapcsolatok (gap junction) felépítését és a kialakításukban szerepet 

játszó molekula-típusokat! Hasonlítsa össze a connexin és innexin alegységekből felépülő 

csatornákat! Mutassa be, hogy a rés-kapcsolatok áteresztőképessége hogyan 

 szabályozható!

2. Milyen (sejt)élettani szerepet tölthetnek be a rés-kapcsolatok? Példákon keresztül 

 mutassa be a rés-kapcsolatok jelentőségét, feladatát a normál idegszöveti működés során!

3. Milyen (sejt)élettani szerepet tölthetnek be a rés-kapcsolatok? Példákon keresztül 

mutassa be a rés-kapcsolatok jelentőségét, feladatát a patológiás idegrendszeri 

 körülmények mellett!

4. Milyen struktúrákat nevezünk fél-csatornáknak (hemichannel-nek)? Ismertesse 

 felépítésüket és mutassa be ezek (sejt)élettani szerepét, jelentőségét is!

5. Milyen nem-csatorna funkciókkal rendelkeznek a rés-kapcsolatok? Példákon keresztül 

 ismertesse ezek szerepét, jelentőségét!

 


