
Ábragyűjtemény a Ábragyűjtemény a 

20092009--20102010--es tanév es tanév 
II. félévi vizsgáraII. félévi vizsgára



autokrin hatás parakrin hatás

neuroendokrin 
hatás

Kommunikációs útvonalakKommunikációs útvonalak

endokrin hatás

neuroendokrin 
hatás

véráram

hormonok

receptorok a
célsejteken



neuroszekréciós 
sejtek

hipotalamusz

hipofízis 

hormon

neuroszekréciós 
sejtek

vérerek

releasing 
hormonok adenohipofízi

HipotalamoHipotalamo--hipofizeális rendszerhipofizeális rendszer

hipofízis 
hátsó lebeny

hipofízis 
elülső lebeny

vérerek

hormonok
a hipotalamuszból

hipofízis 
hormonok

adenohipofízi
s



AkutAkut
STRESSZSTRESSZ

AGY

Hipofízis 
elülső lebeny

Szimpatikus
idegrendszer

CRF Autonóm idegrendszerHipofízis-mellékvese 
rendszer CRF

Aktivációs utak stresszhatáskorAktivációs utak stresszhatáskor

Mellékvese
kéreg

Mellékvese
velő

Glüko-
kortikoidok

ACTH

Adrenalin



Női nemi ciklikus aktivitásNői nemi ciklikus aktivitás



inger

receptor

átkapcsoló
sejt
(interneuron)

érző idegsejt

ReflexívReflexív

végrehajtó sejt központi 
idegrendszer



bemeneti zóna

vezetési zóna

integrációs zóna

sejttest
dendritek

dendritek
In

fo
rm

ác
ió
ár

am
lá
s 

ir
án

ya
NeurontípusokNeurontípusok

Multipoláris neuron:
sok dendritág,
egy axon

Bipoláris neuron:
egy dendrit
egy axon

Ál bipoláris neuron:
egy axon, elágazásokkal

kimeneti zóna axonvégződés axon
végződés

axon

axon

In
fo

rm
ác

ió
ár

am
lá
s 

ir
án

ya



kisagy

Agykéreg (nagyagy)
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A gerincvelő szerkezeteA gerincvelő szerkezete



• Felületes réteg (főleg rostok) 

• Külső szemcsesejtes réteg

• Külső piramissejt réteg

A neokortex szerkezeteA neokortex szerkezete

• Belső szemcsesejtes réteg

• Belső piramissejt réteg

• Plexiform réteg
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A fül felépítéseA fül felépítése



AN, hallóideg 
CN, cochlearis mag
SO, superior oliva mag

Az emlős hallórendszer  fő felszálló pályái Az emlős hallórendszer  fő felszálló pályái 

A hallóideg a nervus acusticus, 
a 8-ik agyidegpár

SO, superior oliva mag
NLL, lateralis lemniscus mag
IC, colliculus inferior 
MGB, thalamus
A1, cortex 

mindkét oldali vetülés  -- térhallás
Frekvenciák elkülönülten érzékelődnek,



Az izomösszehúzódások frekvencia függéseAz izomösszehúzódások frekvencia függése

Alapjelenségek

Izomrángás: egyszeri inger hatására történő összehúzódás (ingerküszöb →→→→ inger szummáció).

Kontrakcio- szummácio: szupramaximális erősségű inger az előző inger által okozott
Kontrakciós  hullám felszálló ágának megfelelő periódusban megismételjük, a kapott 
Kontrakció amplitúdója nagyobb lesz, mint az egyetlen ingert követő kontrakcióé. 

Inkomplett tetanus: kisebb frekvencia mellett a kontrakciós görbén kisebb nagyobb hullámok
Jelzik a nem teljesen fuzionált kontrakciót. 

Komplett tetanus: megfelelő intervallumokban alkalmazott szupramaximális inger (ingersorozat)
fenntartott kontrakció szummációt eredményez →→→→ tetanus. A kontrakciós görbe teljesen
összeolvadt vonalat képez.



Izomaktiváció szabályozásaIzomaktiváció szabályozása
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A neuronon belüli elektromos aktivitás integrációjaA neuronon belüli elektromos aktivitás integrációja
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