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Tanulás: Egy rendszer 
viselkedésének adekvát, rövidebb-
hosszabb távú megváltozása külső 
és belső stimulus hatására

Tanulásnak nem tekinthető, ha 
valamely külső vagy belső tényező 
korlátozza vagy teszi 
lehetővé a viselkedés 
változását: 
Pl.: edződés, kimerülés,
érési folyamatok



A tanulás típusai (1) /wikipedia/: 1Types1.1Non-associative learning
1.1.1Habituation
1.1.2Sensitization

1.2Active learning
1.3Associative learning

1.3.1Operant conditioning
1.3.2Classical conditioning
1.3.3Imprinting

(1.4Play)
1.5Enculturation
(1.6Episodic learning)
1.7Multimedia learning
1.8E-learning and augmented learning
1.9Rote learning
1.10Meaningful learning
1.11Informal learning
1.12Formal learning
1.13Nonformal learning
1.14Nonformal learning and combined approaches
1.15Tangential learning
1.16Dialogic learning
1.17Incidental learning
1.18Multi-level learning





a) Klasszikus (pavlovi) kondicionálás: 
Feltétlen stimulus (US, táplálék, veleszületett), feltétlen válasz (UR, nyál.) 
feltételes stimulus (CS, csengő tanult), feltételes válasz (CR, nyál., tanult)





A tanulás típusai (2) /Carlson, 2013/:

• Percepcionális tanulás: Egy korábban semleges háttéringer kiemelésének, 
felismerésének elsajátítása. (lehet nem asszociatív)

• Motoros tarnulás: Új az etogramban addig nem szereplő viselkedés elsajátítása.
• Pl. egy pedál lenyomása->jutalom

• Inger-válasz tanulás: Az előző kettő (stimulus és viselkedésválasz) 
összekapcsolása. (Pl. operáns kondicionálás) 

• Relációs tanulás: különböző (modalitású) ingerek összekapcsolása, 
kategorizálása és felhasználása magasabbrendű kognitív folyamatokban. Pl. 
térbeli tájékozódás, epizodikus memória



Tanulás agyi alapjai

• Donald O. Hebb: 

• a tanulás első neurális modellje (1949)



Szinaptikus transzmisszió

Kémiai jelátvitel

Excitatorikus poszt-szinaptikus potenciál (EPSP)





Perforáns rostok



Szelet (in vitro) elektrofiziológia



Hebbi tanulás igazolása (Bliss & 
Lomo, 1973) Long term potentiation
(LTP)





LTP párhuzamos stimulációval (valódi hebbi tanulás)



Szinaptikus plaszticitás
Glutamate

Membrán 
depolarizáció
(Dendritic spike)



Mit jelent a szinapszis megerősödése?



De mi köze az hippocampus
szeletnek és az LTP-nek a 

viselkedéshez?

In vivo kísérletek is kellenek

















glutamát
glutamát



Posztszinaptikus
Membrán LTD:

Ismétlődő stimuláció csökkenti a 
Ca2+ beáramlást ezáltal az AMPA 
receptorok szinapszisba vándorlását.



(asszociatív)

(Hebb féle tanulás)



Negatív stimulus (áramütés)



Szenzitizáció (áramütés+ szifó
ingerlése)



cAMP: 
koincidencia 
receptor

Calmodulin:



• K+ csatorna 
foszforilációja: 
hosszabb AP, több 
Ca2+

• Ca2+ csatorna 
foszforilációja: még 
több Ca2+

• Transzmitter
vezikulák
mobilizációja

cAMP-PKC

IP3



Univerzális tanulási mechanizmus:
aplysia drosophila



Emlősökben:



- A fehérjék foszforilációja percek-
óták alatt elmúlik (foszfatázok, 
proteázok, turnover)
- Hosszú távú változásokhoz már a 
sejtmag is kell!

• Transzkripciós faktorok 

• mRNS szintézis

• Fehérjeszintézis

• Stb.











Belső „GPS”





NMDA receptor:

Fiziológiásan nagyfrekvenciás 
stimuláció helyett konvergens 
stimuláció: 
többféle input egy sejtre/dendritre





CPEB: prion szerű működés



e cAMP response element-binding (CREB) protein 
CREB1: trkp faktor
CREB2: CREB1-et blokkolja



A szinapszis megerősödéséhez preszinaptikus változások is 
kapcsolódnak:

Több glutamát ürül Kavesebb glutamát ürül





Eicosanoid szintézis:

Phospholipase A2







CBAP: G-actin szintézis



Long term depression (LTD)
• LTP-hez hasonló mechanizmus



Stimulus-válasz tanulás,
Passzív ízelkerülés (PAL):

Előnye: nagyon pontos időzíthetőség

Tréning
Teszt



Nem Hippocampusfüggő
Bazális ganglionok rendszere:







Dopamin függő tanulás:

Glu



Operáns kondicionálás

• Operáns viselkedés -> jutalom

Nucleus accumbens



Dopamin függő tanulás:



DARPP-32: Dopamin and sadenosine receptor related phosphoprotein 32 kDa





Vissza a hippocampushoz!

• LTP, LTD ------ transzláció ------- fehérjeszintézis

• Tanulás ------- rövidtávú -------- hosszútávú memória

Akkor most a hippocampus a tanulásért és a 
memória tárolásáért is felelős? 





Memória

Információ tárolása előhívható formátumban.
Az előhíváshoz részleges stimuláció 

is elégséges.

• Rövidtávú (s-min)
• Középtávú (min-h)
• Hosszútávú (h-∞)



Deklaratív (explicit) memória: Az agy számos rendszere számára hozzáférhető és a 
viselkedés széles spektrumán felhasználható. Emberben „tudatos, szavakkal 
körülírható (deklarálható), szükség esetén kiváltó stimulus nélkül is előhívható.
Pl.: 
Epizodikus memória: tények+kontextus
(mi, hol, mikor, kivel)

Szemantikus memória: tények önmagukban
(szavakkal leírható)

Nem-deklaratív (implicit) memória: egy adott viselkedésformára, agyi rendszerre 
jellemző, egy bizonyos stimulus hatására idéződik fel. Más rendszerek számára nem 
hozzáférhető. Emberben nem feltétlenül tudatosul.

Nucifraga columbiana

Memória fajtái



A hippocampusban csak 
rövid-középtávon tárolódik a memória. 
A fő funkciója a pillanatnyi memória 
hoszzútávú memóriába történő átírása
(Kitamura et al. 2017, Science 356:73)

Kontextuális félelmi kondicionálás:

Poszttraumatikus stressz szindróma 
laboratóriumi modellje.

Amygdala függő memória.



Memória előhívása (dinamikus folyamat):

• Részleges stimuláció is kiváltja a tanult viselkedést
• Kóros verzió: poszttraumás stressz szindróma (PTSD)

• Azonos idegi és molekuláris útvonal, de már az 
egyik sejt stimulációja is kiváltja az intenzívebb 
választ.

• Instabil állapotot idéz elő



Rekonszolidáció:

Konszolidáció:



Fehérjeszintézis szükséges!
PTSD  modellje: félelmi kondicionálás (amygdala függő)

Proteinszintézis gátlása:
Anisomycin injekciója az amygdalába
Nader et al. 2000 Nature

Test1: CS+Anisomycin Anisomycin only



Munkamemória (working memory)
• Rövid távú

• Aktív törlődést igényel

• Prefrontális kéreg

• Állatmodell: késleltetett választás (DMTS)

• A konszolidációval éppen ellentétes molekuláris 
folyamatok (pl. Ca2+, cAMP jelátviteli út gátlása)



Munkamemória
PFC
• Hosszabb dendritek

• Gyors (s) K+ csatorna 
módosítás

• Alapvetően azonos 
elemek, eltérő 
működés

(Arnsten and Jin, 2014, Prog Mol Biol Transl Sci)



Mennyire specifikus gének aktiválódnak az egyes tanuláshoz 
szükséges hálózatokban?
Mitől függ, hogy egy adott agyterületen beindulnak-e a 
tanuláshoz szükséges folyamatok?



Ugyanazok az IEG-k (cFos, Zenk, cJun, 
stb) aktiválódnak különböző 
modellekben és agyterületeken
• Téri tanulás: IEG aktiváció a hippocampusban

• Párkötődés kialakulása: IEG aktiváció a 
hypothalamusban

• Félelmi kondicionálás: IEG aktiváció az 
amygdalában

• Madárének tanulás: 

IEG aktiváció a releváns 

területeken: 





régióspecifikus génexpresszió
(36000 gén közül!)
• Sok transzkripciós faktor mindenhol aktív, mégis… !

Whitney et al. Science 2014



Epigenetikus
felkészítés: 
Hiszton
acetiláció



Köszönöm a figyelmet




