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• Társadalomtudományok

- Pszichológia: az ember egyéni viselkedése

- Szociológia: az egyén viselkedése a társadalomban

- Kultúrantropológia: különböző társadalmak vizsgálata

• Biológiai tudományok

- Etológia: állatok „szabad” viselkedésének leírása

- Magatartástudomány: „reprodukálható” viselkedés leírása

- Szociobiológia: a viselkedés evolúciós haszna

- Genetika: gének szerepe, emberben pl. ikerkutatás

- Neurobiológia: a viselkedés idegrendszeri mechanizmusai

• Orvostudomány

- Pszichiátria: a kóros viselkedés és annak kezelése

- Farmakológia: viselkedési tesztek gyógyszerfejlesztésre

A viselkedéssel foglalkozó tudományterületek



1. Bevezetés a viselkedés fogalmába

2. A reflexválaszok és motivált 

viselkedések neurobiológiai alapjai 

példák alapján

3. A limbikus rendszer, mint az 

emocionális viselkedések 

kivitelezésének szubsztrátuma

Az előadás vázlata



Olyan definíció lenne a legjobb, ami megállja a helyét különböző 
diszciplinákban (etológia, magatartástudomány, élettan, 
pszichológia, pszichiátria, szociológia, antropológia, 
közgazdaságtan).

Pl.
- Fizikai cselekmény, ami a szervezetben zajlik az idegrendszer

működésének hatására.
- Amit egy állat vagy ember tesz belső vagy külső események

hatására.
- Egy állat vagy ember külső szemlélő által detektálható 

megnyílvánulása.

A viselkedés definíciója



Viselkedés: az élő szervezet idegrendszeri működés 

hatására bekövetkező, megfigyelhető változása 

• Függ attól, hogy ki/mi figyeli meg

- viselkedés-e a falósejtek működése? Másik ember számára? 

Baktérium számára?

- ha elektródot ültetünk a mozgató kéregbe, akkor annak jele 

viselkedésnek tekinthető az azt értelmező megfigyelő számára

• Magasabb rendűek esetén 3 féle társak által megfigyelhető 

kimenete lehet az idegrendszernek

1. harántcsíkolt izmok összehúzódása

- ez a leggyakoribb eset

- komplex is lehet: kommunikáció (beszéd, tánc)

2. simaizmok összehúzódása (pl. elpirulás)

3. mirigyek váladéktermelése (pl. verejtékezés)



A viselkedést meghatározó tényezők

Motiváció (késztetés, hajtóerő):

Az agy egy állapota abban a tekintetben, hogy egy 

adott viselkedést milyen mértékben akar/fog 

végrehajtani.

Emberben általában egy szubjektív élmény társul 

hozzá.

Képesség:

A szervezet állapota abban a tekintetben, hogy 

milyen mértékben tud végrehajtani egy adott 

viselkedést.



A COM-B modell: a viselkedés 3 szükséges feltétel 

kölcsönhatásaként alakul ki

Fizikai vagy pszichológiai 

képesség

Tudatos vagy autonom 

mechanizmusok, amik aktiválják vagy 

gátolják az adott viselkedést

Fizikai vagy szociális környezet, 

ami lehetővé teszi a viselkedést

Michie et al (2011) Implementation Science



Magasabb szintű szervezetek 

motivációjának szabályozása

ingerek, kulcsinger



Alapmotivációk (ahol a viselkedés célja a homeosztázis fenntartása): 

éhség, szomjúság, hőérzet (pl. melegem van), fájdalom (szöveti sérülés 

vagy annak veszélye), alvás-ébrenlét (pl. álmosság)

Társas alapmotivációk (ahol a viselkedés célja a túlélés vagy a 

reprodukció): valahová tartozás, megértésre törekvés, bizalom, 

szexualitás, utódgondozás

Magasabb szintű motivációk:

- ÉRZELMET (nem a túlélést szolgáló szubjektív élményt) 

magukban foglaló motivációk

Alapérzelmek: boldogság, félelem, düh, undor, szomorúság, 

meglepődés, kíváncsiság

Társas érzelmek: büszkeség, bűntudat, zavartság, együttérzés, 

féltékenység, szeretet

- ÉRTELMET magukba foglaló motivációk: tudás/megértés iránti 

vágy, esztétikai igény

A motivációk típusai



Motiváció humanisztikus nézőpontból: 

Maslow szükségletek hierarchiája



Az alapvető motivációk időbeli változásán 

alapuló hajtóerő (drive) elmélet – Hull, 1952

Az alapmotivációk egy része, a fiziológiai szükségletek (pl. éhség, 
szomjúság, szexuális vágy) folyamatosan növekednek, majd 
kielégüléskor hirtelen lecsökkennek

• A fiziológiai szükséglet megvonása a motiváció növekedését 
okozza, energetizálja a szervezetet, növeli az un. kereső
magatartások hajtóerejét.

• A cél elérése (a jutalom) lehetővé teszi a szükséglet kielégítését, 
így megváltozik az adott motiváció viselkedési hatása, 
megtörténik a beteljesülő (vagy fogyasztási) viselkedés, ami 
viszont hirtelen erősen lecsökkenti az érintett alapmotivációt.



A motiváció, a kereső és fogyasztási viselkedések időbeli 

változása a hajtóerő elmélet szerint 



A hajtóerő elmélet neurobiológus szemmel

Van a motivációnak neurobiológiai korrelátuma?
- Az ADH szint korrelál a szomjúsággal, de mégsem okozza. Az ozmolaritás és 

az OVLT neuronok aktivitása viszont korrelál és okozza is a szomjúságot. Víz 
kereső viselkedést okoznak, ha van víz, akkor pedig ivást. Az ivás leállítását 
viszont nem ők okozzák.
- A W-S neuronok aktivitása korrelál a melegérzettel, és okozója is.
De: hogy pontosan mi a szomjúság vagy melegérzet idegrendszeri megfelelője, 
az nem ismert.

Az elmélet kritikája:
• Nem minden motiváció származik fizikai szükségletekből (pl. kíváncsiság), és 

ezek nem feltétlen csökkennek le beteljesüléssel
• A hajtóerő elmélet nem mond annál többet, minthogy egy alapmotiváció okozta 

viselkedés a homeosztázis elérését szolgálja, mert ebből már következik, hogy a 
beteljesülés során megszűnik az adott viselkedés motivációja

• Felhívja ugyanakkor az elmélet a figyelmet arra, hogy ugyanaz a motiváció a 
lehetőségektől függően más viselkedést okozhat, és segít felosztani a 
viselkedéseket kereső és fogyasztási kategóriákba



A motiváció mérése állatkísérletekben: kereső 

viselkedések intenzitásának mérése

Pedálnyomás intenzitása (lever pressing)

Orral érintés intenzitása (nose poke)

Skinner box



Skinner boxban alkalmazott kis jutalmak hatása a 

motivációra és a fogyasztási viselkedésre



A motiváció mérése állatkísérletekben: kereső 

viselkedések intenzitásának mérése

A jutalommal-asszociált helyen való tartózkodás aránya

Kondicionált helypreferencia



Ghrelin, az éhségérzetért felelős hormon

Injektálása éhségérzetet okoz emberben, az egyetlen 
ilyen ismert hormon

Perifériás és centrális beadásának hatására is nő a 
táplálékfelvétel mind emberben, mind pedig 
állatmodellekben

Egy 28 aminosavból álló peptid hormon

A 3-es pozícióban levő szerinen oktanoilált, ez az 
acilálás szükséges a hatásának kiváltásához

Receptora a growth-hormone-secretagogue receptor 
(GHS-R)

A gyomorból szabadul fel, amint abból távozik a 
táplálék, míg a táplálék jelenléte gátolja a szekrécióját



Ghrelin szint emberben a napi étkezési ciklus 

során: szintje korrelál az éhségérzettel

Neil R Carlson, 2013, Physiology of Behavior



Arcuatus mag a tuberális hipotalamikus régióban



A ghrelin táplálékfelvételt fokozó hatásának mechanizmusa, 

célsejtek a hipotalamusz arcuatus magjában
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A hipotalamusz arcuatus magjában levő 

homeosztatikus szenzor neuronok

• Szerepük a szervezet táplálékkal való ellátottságának 
monitorozása

• Két sejttípus található az arcuatus magban, melyek 
funkciója egymással antagonisztikus

• Mindkét sejt kifejez 2-2 neuropeptidet, elnevezésüket 
innen kapták:

- NPY/AgRP (NEUROPEPTIDE Y/AGOUTI-RELATED PEPTIDE)

- POMC/CART (PRO-OPIOMELANOCORTIN/COCAINE AND 
AMPHETAMINE-REGULATED TRANSCRIPT)

• A sejtekben levő neuropeptidek hatása összhangban van 
az őket kifejező neuronok szerepével:
– NPY és AgRP: stimulálják a táplálékfelvételt

– CART és -MSH (a POMC gén fő terméke ezen neuronokban):
gátolják a táplálékfelvételt



Az éhség és jóllakottság érzetének időbeli változása



Jóllakottsági hormon: Peptid YY (PYY)

A keringésben levő fő formája az amino terminális 

lehasadásával keletkező PYY3–36, ami gátolja a 

táplálékfelvételt mind rágcsálókban, mind főemlősben

A PYY a bél L sejtjeiben található, nagyobb 

mennyiségben a bél disztális szakaszain termelődik

A PYY a táplálkozás során szekretálódik

A vérben hosszabb ideig jelen van táplálkozás után

Hatását az arcuatus magban elhelyezkedő Y2 receptoron

(Y2R) keresztül fejti ki



A PYY táplálékfelvételt gátló (jóllakottságot okozó) 

hatásának célsejtjei az arcuatus magban
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Az étvágy és a telítettség érzetének időbeli változása



Az ízérző pálya



A táplálékfelvétellel kapcsolatos érzetek

– Éhség (hunger): a táplálék keresésére 
motiváló érzés

– Jóllakottság (satiety): az érzés, ami 
emlékeztet minket, hogy ne együnk, amíg a 
szervezetnek nincs szüksége táplálékra

– Étvágy (appetite): a táplálék kinézete, illata, 
íze által kiváltott érzés, ami a rendelkezésre 
álló táplálék elfogyasztásához vezet

– Telítettség (satiation): a táplálkozás 
befejezését okozó érzés



A táplálkozás befejezésének 

szabályozómechanizmusai 

Vékonybél eredetű hatások

– Peptid hormonok szekretálódnak a bél falából, amik 
jelzik az agynak, hogy álljon le a táplálékfelvétel 
(satiating hormones)

A táplálkozás befejezésére ható egyéb faktorok
– Szociális hatások – pl. hány ember van jelen, kik ők

– A felszolgált táplálék mennyisége

– Az étel ízletessége

– Az étel minősége, adott típusból mennyit ettünk

– Mennyit ettünk korábban, mennyire vagyunk éhesek, 
milyen a homeosztatikus hátterünk



Megérthető-e a viselkedés szabályozása?

Megérthető-e az agy működése?



A viselkedés egységei

A viselkedés kisebb mozzanatokra ún. viselkedési 

egységekre bontható.

Reflex: egy meghatározott ingerre adott egyszerű 

viselkedési válasz, a legkisebb, már 

komplettnek tekinthető egység

Elementarizmus teóriája: minden viselkedés 

összeállítható reflexekből.

Feltétlen reflex: adott inger esetén a motiváció 

maximális

Feltételes reflex: a motiváció változtatható



Mind a motiváció, mind pedig a képesség változása 

bekövetkezhet, de a motiváció változása gyorsabb, erre 

szoktunk gondolni.

Reflexek változásának fajtái:

A: Ismétlődő inger: habituáció, szenzitizáció

B: Asszociatív tanulás: 

1. Két reflex ingere egybeesik: klasszikus vagy Pavlovi 

kondicionálás (generalizáció vagy diszkrimináció)

2. Egy reflex válasza egybeesik egy másik reflex 

(jutalom vagy büntetés) ingerével: operáns

kondícionálás

Tanulás: a viselkedés azonos körülmények 

ellenére történő változása



1. Bevezetés a viselkedés fogalmába

2. A reflexválaszok és motivált 

viselkedések neurobiológiai alapjai 

példák alapján

3. A limbikus rendszer, mint az 

emocionális viselkedések 

kivitelezésének szubsztrátuma

Az előadás vázlata



Egy tengeri meztelencsiga, az Aplysia (tengeri 

nyúl), és a kopoltyú visszahúzási reflexe

Szifon érintésére a kopoltyú visszahúzódik. Ha az állatra kellemetlen ingert mérünk

(fej vagy farok érintés), akkor a szifont érintő gyenge ingerre is erősebben reagál.



Az Aplysia (tengeri nyúl) kopoltyú visszahúzási reflexe és annak erősödése



A kopoltyú visszahúzódásáért felelős 

ideghálózat

• Szifonból eredő 

monoszinaptikus

reflexív, melyet 

befolyásol egy fejből, 

lábból aktivált 

facilitátor (serkentő) 

neuron.

• A facilitátor neuron 

axon terminálisa 

preszinaptikusan

végződik.



A kopoltyú 
visszahúzódás 
növelésének 
molekuláris 

mechanizmusa
(Eric Kandel, 

Nobel díj, 2000)



Mozgássor: a reflexnél 

összetettebb viselkedési válasz

Öröklött mozgássor: mozgásminta, azaz egy 

meghatározott ingerre adott, szigorú sorrendben 

lejátszódó mozgássor (Pl. csont elásása kutyáknál, 

mókusok diórejtő tevékenysége, rágcsáló anyai 

viselkedésének egyes elemei). A mozgásmintákon 

alapuló viselkedést ösztönös viselkedésnek hívjuk.

Kizárólag tanult mozgássor: sztereotípiák, például az 

emberi viselkedésben gyakori, megszokott 

mozdulatok (villanykapcsolás, ajtóbezárás, 

autóvezetés elemei)





Az utódgondozó viselkedések mozgásmintán alapulnak, 

melyek szabályozásában fontos a köztiagy alsó felének 

(hypothalamus) elülső része (preoptikus terület)



A preoptikus terület sejtjeinek léziója 

megszűnteti az egerek anyai motivációját

AC: comissura anterior, OC: chisma optikum, MPOA: mediális preoptikus terület, vBNST: a bed nucleus stria 

terminalis ventrális szubdiviziója, VP: ventrális pallidum



Aktiválódó neuronok a preoptikus 

területen egér anyákban

Kontroll anya Kölykeit visszakapó anya

Stack EC, Numan M (2000) The temporal course of expression of c-Fos and Fos B within

the medial preoptic area of postpartum female rats... Behav. Brain Res. 131: 17-36.



Wu, Autry, Bergan, Watabe, Dulac (2014) Galanin neurons in the 

medial preoptic area govern maternal behavior. Nature 509:325-330.

A preoptikus galanin neuronok szelektív léziójával

megszűntethető az egerek utódgondozó viselkedése

Egy emlős 

mozgássor 

visszavezethető volt 

egy neurontípus 

működésére, ami 

megnyitja a 

lehetőséget a 

molekuláris szintű 

tanulmányozás előtt.



Az élvezet a közös pénzegység, ami kifejezi a 

viselkedések értékét

Segítségével az agy nyomon követheti a 

viselkedések pozitív illetve negatív 

következményeit

Így az agy döntéseket hozhat, hogy adott 

szituációban melyik viselkedést hajtsa végre

Honnan tudjuk, hogy jól döntöttünk, amikor 

végrehajtottunk egy adott viselkedést? 

Érdemes-e változtatni a motivációnkat?



A jutalmazórendszer anatómiai alapja a 

mezolimbikus dopaminrendszer

A  középagyi ventrális tegmentális areában levő 
dopaminerg sejtek (a dopamint mint 
neurotranszmittert használó neuronok), melyek a 
ventrális striatumban levő nucleus accumbens
magba vetülnek.

Ugyanezt az agyi jutalmazó rendszert aktiválja 
mindenféle viselkedés és kábítószer (étel, ital, 
szex, önmegvalósítás, kokain, heroin, stb.)



Jutalomközpont: mezolimbikus dopaminrendszer



Dopamin neuronok (tirozin hidroxiláz 

immunreaktivitás) egér agy sagittalis metszetén

CPu: caudate putamen; AcbC: nucleus accumbens core region; AcbSh: nucleus

accumbens shell region; aca: anterior limb of the commissure anterior; LV: lateral

ventricle; MFB: medial forebrain bundle; LC: locus coeruleus; RRF: retrorubral field



Dopamin neuronok a középagyban

VTA: ventral tegmental area; SN: substantia nigra; IP: interpeduncular nucleus; R: red nucleus (nu. ruber),

ml: medial lemniscus; IF: interfascicular nu; PN: paranigral nu.; PBP: parabrachial pigmented nucleus



Középagyi dopamin sejtek aktivitása jutalom 
hatására

tonikus aktivitás

jutalom

fázikus

válasz

tonikus aktivitás

telítődés

idő

Idegi

aktivitás



Ha elektromosan stimulálhatja magának az állat a 

középagyi dopamin sejteket, sosem hagyja abba



Alapmotivációk (ahol a viselkedés célja a homeosztázis fenntartása): 

éhség, szomjúság, hőérzet (pl. melegem van), fájdalom (szöveti sérülés 

vagy annak veszélye), alvás-ébrenlét (pl. álmosság)

Társas alapmotivációk (ahol a viselkedés célja a túlélés vagy a 

reprodukció): valahová tartozás, megértésre törekvés, bizalom, 

szexualitás, utódgondozás

Magasabb szintű motivációk:

- ÉRZELMET (nem a túlélést szolgáló szubjektív élményt) 

magukban foglaló motivációk

Alapérzelmek: boldogság, félelem, düh, undor, szomorúság, 

meglepődés, kíváncsiság

Társas érzelmek: büszkeség, bűntudat, zavartság, együttérzés, 

féltékenység, szeretet

- ÉRTELMET magukba foglaló motivációk: tudás/megértés iránti 

vágy, esztétikai igény

A motivációk típusai



A szülői gondoskodás agyi szubsztrátuma 

emberben

Módosítva a következő cikkből: James E. Swain (2011) The human parental brain. Progress in 

Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 35:1242–1254.



Humán szülők agyában aktiválódó agyterületek: 

fMRI kísérletek

Shir Atzil, Talma Hendler and Ruth Feldman (2011) Specifying the Neurobiological Basis of Human 

Attachment: Brain, Hormones, and Behavior in Synchronous and Intrusive Mothers. 

Neuropsychopharmacology 36, 2603–2615.
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emocionális viselkedések 

kivitelezésének szubsztrátuma

Az előadás vázlata



Limbikus funkciók

- Emocionális reakciók, érzelmek 

- Ösztönös viselkedések szabályozása, pl. 

fajfenntartás, szexuális és anyai viselkedések

- A vegetatív és endokrin idegrendszer legfelsőbb

szabályozása

- Tanulás, és memóriafolyamatok 



Az érzelmekért felelős agyterületek: limbikus rendszer

Nagyagy Kérgi területek Gyrus cinguli (övtekervény)

Gyrus parahippocampalis

Orbito-frontális kéreg

Temporális lebeny elülső pólusa

Hippocampus (Ammon szarv)

Kéreg alatti magok Amygdala

Substantia innominata

A stria terminalis közbeékelt magja

Nucleus accumbens

Mediális és laterális septális magok

Köztiagy Thalamus Anterior magcsoport, nu. mediodorsalis

Habenula 

Hypothalamus Preoptikus area, laterális zóna, corpus 

mamillare

Középagy Formatio reticularis

Nucleus interpeduncularis

Substantia grisea centralis



Az agykéreg érző, mozgató, és asszociációs területei



Az agykéreg limbikus (határkérgi) területei



A cinguláris kéregbe érkező fő bemenetek



A cinguláris kéregből induló fő kimenetek



Az agy limbikus területei
Telencephalon Limbikus asszociációs Gyrus cinguli (övtekervény)

cortex Gyrus parahippocampalis

Orbito-frontális kéreg

Temporális lebeny elülső pólusa

Formatio hippocampalis Hippocampus (Ammon szarv)

Subiculum

Gyrus dentatus

Corpus amygdaloideum Corticomedialis, centrális és

(amygdala, mandulamag) basolateralis magok

Bazális előagyi struktúrák Substantia innominata

A stria terminalis közbeékelt magja

Nucleus accumbens

Septum Mediális és laterális septális magok

Diencephalon Thalamus Anterior magcsoport, nu. mediodorsalis

Epithalamus Medialis és lateralis habenula magok 

Hypothalamus Preoptikus area, nu. ventromedialis

Laterális zóna, corpus mamillare

Mesencephalon Formatio reticularis

Nucleus interpeduncularis

Substantia grisea centralis



Az amygdala és a hippocampus elhelyezkedése



A formatio hippocampalis-t tartalmazó 

frontális metszet



A formatio hippocampalis szerkezete

Tengeri csikó, csikóhal

„Hippocampus”



A formatio hippocampalis szerkezetének kialakulása



A formatio hippocampalis rétegei és régiói

Str Rad

Str Pyr

A hippocampus régiói:

CA1, CA2, és CA3 (CA = Cornu Ammonis)

Rétegek:

1. Polimorf réteg (PL)

(hilus a gyrus dentátusban,

stratum oriens a hippocampusban)

2. Középső projekciós sejtréteg

(str. granulosum a gyrus dentatusban,

str. pyramidale a hippocampusban.)

3. Molekuláris réteg (ML)

(str. moleculare a gyrus dentatusben,

str. radiatum és stratum lacumosum-

moleculare a hippocampusban)

Ammon

istenség



Intrahippocampális projekciók



A hippocampus külső összeköttetései



A corpus amygdaloideum-ot tartalmazó 

frontális metszet



A corpus amygdaloideum neuronális 

kapcsolatrendszere



Limbikus struktúrák jelölése limbikus markerrel

Kiterjesztett amygdala Formatio hippocampalis



Kolinerg neuronok a bazális előagyban

NB: nucleus basalis (Meynert) SI: substantia innominata



A septális magok



Kolinerg neuronok a nucleus septalis medialisban



A septális magok neuronális 

kapcsolatrendszere



Az agy limbikus területei
Telencephalon Limbikus asszociációs Gyrus cinguli (övtekervény)

cortex Gyrus parahippocampalis

Orbito-frontális kéreg

Temporális lebeny elülső pólusa

Formatio hippocampalis Hippocampus (Ammon szarv)

Subiculum

Gyrus dentatus

Corpus amygdaloideum Corticomedialis, centrális és

(amygdala, mandulamag) basolateralis magok

Bazális előagyi struktúrák Substantia innominata

A stria terminalis közbeékelt magja

Nucleus accumbens

Septum Mediális és laterális septális magok

Diencephalon Thalamus Anterior magcsoport, nu. mediodorsalis

Epithalamus Medialis és lateralis habenula magok 

Hypothalamus Preoptikus area, nu. ventromedialis

Laterális zóna, corpus mamillare

Mesencephalon Formatio reticularis

Nucleus interpeduncularis

Substantia grisea centralis



A diencephalon frontális átmetszetein levő 

limbikus struktúrák

Elülső metszet                                           Középső metszet



Thalamikus magok agykérgi projekciói



A hypothalamus limbikus rendszerhez sorolható 
területei



Példák limbikus körökre

Papez gyűrű „amygdala gyűrű”



A limbikus rendszer belső összeköttetései



A limbikus rendszer fő kimenetei

1) Motoros kimenet emocionális viselkedéshez

A: Cinguláris kéreg – striatum + premotor kéreg   

– motor cortex útvonal

B: Extrapyramidalis motoros kimenet      

(formatio reticularis, tr. reticulospinalis útján)

2)  Autonom válaszreakciók

Az amygdala, a hypothalamus, és a formatio

reticularis közvetlenül elér vegetatív motoros 

központokat (dorsal motor vagus mag, a 

gerincvelő intermediolaterális magoszlopa)

3)  Endokrin rendszer a hypothalamo-hipofizeális

rendszeren keresztül



A limbikus rendszer olfaktoros bemenetei
Amygdala

A stria olfactoria lateralison át

közvetlen bemenet a bulbus

olfactorius-ból, és átkapcsolódás 

után a piriform kéregből.

Entorhinális kéreg

A stria olfactoria lateralison át

közvetett bemenet a piriform 

kéregből.

Septális magok

A stria olfactoria medialison át

közvetlen bemenet a bulbus

olfactorius-ból.



A limbikus rendszer felszálló bemenetei



A limbikus rendszer károsodásához köthető 

betegségek

A corpus mamillare léziója Korszakov-szindrómához vezet.

Tünetek: 1. anterográd amnézia, a betegség kialakulása után nem képes új 

dolgokat megjegyezni, megtanulni; 2. Confabuláció (kitalált emlékképek); 3. 

Disorientáció, a térbeli tájékozódás hiánya.

Bilaterális temporális lobectómia Klüver-Bucy-szindrómát okoz.

Tünetek: 1. menekülési és félelmi reakciók megszűnnek; 2. az érzelmi 

reakcióik elsivárosodnak; 3. hyperphagia; 4. hypersexualitás

Kifejezetten gyakran van epilepsziás góc a limbikus rendszerben (pl. 

temporális epilepsziák)

A limbikus rendszer a depresszió kutatásának terepe


