AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA

TANULÁS

EMLÉKEZÉS (memória)

VISELKEDÉS, MAGATARTÁS
A viselkedés és a magatartás, a szervezetet ért ingerekre adott
válaszok összessége, agyi működés, ami a gének és a környezet
kölcsönhatásának az eredménye, - tanulással alakítható (reakciók
eltűnhetnek vagy felerősödhetnek az egyén élete során).
A tanult viselkedés nem öröklődhet át genetikai úton. Minden
egyedben újonnan kell kialakulnia.
A tanulás az idegrendszer alapvető funkciója.
Elválaszthatatlanul összefügg a magasabb idegi szabályozás
centrális folyamataival.
Tanulás révén képes a szervezet alkalmazkodni a környezetéhez,
és a magatartást plasztikusabbá tenni.
AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA
TANULÁS
-

EMLÉKEZÉS (memória)

Különböző fokozatú,
Több lépésből álló folyamatok,
Más-más idegi struktúrákhoz kötődnek
Az Orvosi élettan Tk. 83-85,684-690

A MÉRFÖLD KŐ
1953-ban a Henry Gustav Molaison (H. M.) nevű
fiatalembert elviselhetetlen epilepsziás
rohamai miatt agyműtétnek vetettek alá.

Dr.William Beecher Scoville:
Kétoldali medialis temporalis
lebeny (benne a hippocampus)
eltávolítás

Az 55 évig mély amnéziában élt H. M. sokat segített a 20. századi
neuropszichológusoknak az emlékezés és a tanulás
folyamatainak megértésében.

(experimental brain operation)
1974. H.M.

M. a műtét utáni életének 55 évét úgy élte végig, hogy képtelen volt
bármire is hosszú távon emlékezni, minden tapasztalata újnak
számított minden nap.
Csak másodpercig emlékezett a hallott szavakra, a látott
eseményekre és az őt körülvevő emberekre, a műtét előtti
emléknyomai azonban megmaradtak.

Henry Gustav Molaison (H. M.)
Műtét előtt (27 éves)
(1926-2008,
műtét után 55 évet élt)

A világ egyik
legismertebb és
legtöbbet vizsgált
betege.
Talán a legtöbbet
tette a memória
működésének
megértéséért

H. M

"Megnyitotta az utat az agy explicit és implicit memóriarendszerének tanulmányozása előtt, és alapot adott minden
rákövetkező memória- és memóriazavar-kutatásnak"
Eric Kandel.

Az Orvosi élettan Tk. 684-690
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H. M

Milner öt évvel később felfedezte, hogy H. M. továbbra is képes
rögzíteni bizonyos emlékeket, tartósan, vagyis:

Főbb megfigyelései:

Brenda Milner
kanadai pszichológus

1. Új, hosszú távú, (Explicit) emlékek kialakítási képességének
teljes elvesztése.
H.M. haláláig semmire sem emlékezett, az őt felkereső majdnem
száz kutatóra és az évtizedekig tartó memória-tesztekre sem.
„Minden egyes alkalommal, amikor bementem hozzá, úgy fogadott,
mintha még sohasem találkoztunk volna” (B. Milner)
2. Rövid távú memória azonban megőrzött maradt.
H. M. 15–20 másodpercig emlékezett a hallott szavakra,
a látott eseményekre és az őt körülvevő emberekre.

Kiderült, hogy az emlékezetnek a tartalom szerint két rendszere létezik:
1.

Az explicit vagy deklaratív memória a nevek, tárgyak,
események megjegyzéséért felelős,

2. Az implicit vagy nem-deklaratív memória a készségek
tárolására szolgál. Az előhívás tudatosság nélkül,
automatikusan történik (pl. biciklizés, gitározás, tükörrajz).
KÖVETKEZTETÉSEK
•

Az emlékezetnek különböző rendszerei léteznek.

•

Deklaratív és nem-deklaratív memóriák különböző neuron
hálózatokban szerveződnek.

•

Hosszú-távú memória az idegrendszer több szintjén szerveződik.

•

A hosszú távú deklaratív memória kialakításához a temporális
lebeny, benne a hippocampus, nélkülözhetetlen.

•

A hippocampus a hosszú távú memória képzésnek csak az átmeneti,
kezdeti lépéseket közvetítő állomása.

3. Készség tanulás megőrzött, pl. tükörrajz. A feladat egy alakzat
lerajzolása úgy, hogy közvetlenül nem, - csak tükörből látható a
a rajzoló kéz mozgása. H.M. gyakorlással egyre tökéletesebb
rajzot készített, azonban nem emlékezett arra, hogy korábban
már gyakorolta a feladatot.
40
30
number of errors

A műtét után Brenda Milner 30 évig
tanulmányozta H. M. tanulási és új
emlékek rögzítésének képességét.

20
10
0
Attempts each day

MI A TANULÁS?
A tanulás több lépésből álló folyamat,
az idegrendszer alapvető funkciója,
mely megkülönböztethető a
gondolkodástól vagy az emlékezéstől.
A tanulás ismerkedés a világgal, új
információ szerzés, amely során egy
megelőző idegi folyamat (tapasztalat)
valamilyen emléknyomot (engram) hagy
az idegrendszerben.
A tanulás memóriaképzés, vagy a már
meglévő memória megerősítése
ismétléssel, gyakorlással.
A tanulás hatására változás történik a tudásban, a viselkedésben,
és/vagy a magatartásban.
A tanulás és "következménye", a memória, az agy egyik
legsajátosabb tulajdonsága.
Tanulás = Szinaptikus hatékonyság változás
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MI A MEMÓRIA (emlékezés) ?
A memória a tanulás eredménye, az folyamat, amely az információk
tárolását és a múlt tapasztalatainak (emléknyom) a jelenben
történő előhívását teszi lehetővé.
Az emlékezés során a múltbeli tapasztalatok tudatunkban újra
megjelennek a korábbi észleléseink alapján anélkül, hogy az
eredeti inger jelen lenne.
Az emlékezés egy komplex, az agy számos területére kiterjedő folyamat,
amely nem csak az agy egy meghatározott régiójában zajlik.
A memória osztályozása három szempont alapján történik:
1. Szakaszai (fázisai, lépései) az információfeldolgozási folyamata
alapján:
a. Kódolás,
b. Tárolás,
c. Előhívás
2. Időtartam alapján:
a. Egy másodpercnél rövidebb ideig tartó: Szenzoros tár
b. Néhány másodpercig tartó: rövid távú memória,
c. Hosszabb ideig (napok/hónapok/évek): hosszú távú memória
3. Tartalma alapján (a hosszú távú memória):
a. Explicit (Deklaratív) es
b. Implicit.

A kódolás (bevésés) egy esemény észlelése és olyan formára való
átalakítása, amit könnyen elraktározhatunk.
A bevésés legfőbb feltétele a megértés!
A kódolás történhet vizuálisan, képi formában, akusztikusan, hang
formájában és szemantikusan, azaz jelentés, értelem alapján.
A kódolás folyamatát több tényező befolyásolja:
• Az ismétlések száma,
• A szervezet és idegrendszer állapota (egészség, fáradtság),
• Motiváció, érzelem, hangulat, akarat, érdeklődés stb.,
• Együttes érzékszervi hatások (audiovizuális tanulás),
• Előzetes ismeretek, tapasztalatok.

1. A MEMÓRIA SZAKASZAI (fázisai, lépései):
Az információfeldolgozási szempontjából három fő lépésre osztható az
emlékezés folyamata.

KÓDOLÁS

TÁROLÁS

Memóriában való
Memóriában való
elhelyezés, bevésés,
beépülés,
megőrzés,
A környezet információi
átalakulnak jelentéssel
(emlékkép)
bíró egységekké, majd
konszolidáció,
(a hanghullámok és a
Alvásfüggő!
látott képek társulva)
átkerülnek a memóriába.

ELŐHÍVÁS
A memóriában
korábban már
elraktározott
információ
visszanyerése.

Felejtés bármelyik szakaszban bekövetkezhet.
Az emlékezés különböző szakaszai az agy különböző területeihez
köthetők.

Az információ stabil beépülése a hosszú távú memóriába
konszolidációs időszakot igényel.
Az a patkánycsoport, amelyik egy útvesztő megtanulását
közvetlenül követően elektrosokkot kapott, jelentős mértékű
felejtést mutatott azokhoz a patkányokhoz képest, amelyek a
tanulás után pihenhettek.
NREM (lassú hullámú fázisa - mélyalvás): az Explicit memória
konszolidációja hatékony
REM: Emocionális tónusú szövegek megőrzése az éjszaka második
felében (magas REM arány) hatékonyabb

A tárolás az a folyamat amely során a kódolt információ (emléknyom)
megőrződik a jövő számára.
Csak a már korábban tárolt információk hívhatók elő.
A tárolás történhet néhány percre vagy az egész életre.
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2. A MEMÓRIA FAJTÁI IDŐTARTAM SZERINT

Az előhívás, vagy felidézés a memóriában korábban kódolt és
elraktározott információ visszahozása a tudatba.
Az előhívásnak két formája van
- Felismerés: a kiváltó ingert kell összevetni a róla kialakult
emlékképpel, és meg kell állapítani az azonosságokat és
különbözőségeket.
- Felidézés: a „tárgy” közvetlen jelenléte nélkül kell az
elraktározott információt előhívni.

Az információk megőrzésének idejétől
függően különböző memória tárak léteznek.
A memória tárak egymásra épülnek és
egymással kapcsolatban állnak,
köztük az információ áramlást a figyelem
és a gyakorlás határozza meg.
a. A környezet információi először a
SZENZOROS TÁRba (szenzoros
memória) kerülnek.
b. Azok a szenzoros információk,
amelyek felkeltették az
érdeklődésünket, átkerülnek a
rendszer másik elemébe a
RÖVID TÁVÚ MEMÓRIÁba.

Inger

érzékszervek

Érzékelés

a. SZENZOROS
memória (tár)
(ms – 1s)
Figyelem

Ismétlés

b. RÖVID TÁVÚ
memória
felejtés
WORKING memory
(< 1 min)

A tömbösített információk előhívásakor a memorizált elemek
közül könnyebben hívhatók elő (azaz "jobban emlékszünk rá")
a sor elején és végén lévő elemek, mint a középen lévők.

c. A rövid távú memóriában tárolt
információk általában 20-60mp
Kódolás
után eltűnnek, vagy feldolgozásra
Konszololidáció
kerülnek és áthelyeződnek a
c. HOSSZÚ TÁVÚ
HOSSZÚ TÁVÚ MEMÓRIÁba,
Felidézés
memória
ahol kódolódnak, konszolidálódnak
(napok, hónapok, évek)
és tárolódnak.

Szenzoros memória (tár, regiszter)

Rövid távú memória (munkaemlékezet, working memory)

Az információ az érzékszerveken keresztül érkezik és belép a
szenzoros memóriába.
Az ingerrel (vizuális, akusztikai, szag, íz ingerek) való találkozás
után nagyon rövid időre megmarad az inger pontos
emléknyoma, ami lehetővé teszi hogy az inger a rövid távú
memóriába kerülhessen.
Kapacitása: nagyon nagy,
Időtartama: nagyon rövid
Vizuális: kevesebb mint 1 sec
Hallási: 2-3 sec
Agyi folyamatok helye
A specifikus szenzoros areákból az érzeteket és az azokat
követő percepciót a neocortex aktivitása viszi át a rövid távú
emlékezetbe.
A mediális temporális lebeny nem szükséges!

A munkaemlékezet az emlékezet működő állapota, az átmenetileg
szükséges anyagok másodpercekig tartó tárolása,
„letörölhető mentális írótábla”,
A munkamemória nem csak tár, hanem olyan rendszer, amely
műveleteket is tud végezni a benne tárolt információval.
A beszédhez és minden tudatos cselekedethez nélkülözhetetlen.
A rövid távú memória kevesebb információt képes megőrizni mint
a szenzoros memória, de tovább tarthatja azt meg.
Ismétlés nélkül 20-30 secundum múlva megszűnik.
Rövid távú memóriát pl. agyrázkódás vagy elektroshock letöröl.
Prefrontális kéreg és a specifikus szenzoros áreák épsége és
együttműködése szükséges, de a hippocampus nem.
Prefrontális kéreg „központi eligazító hivatalnok”
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Hosszúi távú memória
• A rövid távú memóriából kialakuló tartós emléknyom,
• Az információkat feldolgozás után a rövid távú memóriából kapja.
• Az információ bekerülése, és felidézése között több perces, vagy
több éves szünet is lehet (élethosszúságú pl. önéletrajzi
emlékezet),
•

RÖVID TÁVÚ és HOSSZÚ TÁVÚ MEMÓRIA
jellemzői

A hosszú távú memória változtatható, "szerkeszthető„
Az itt tárolt információk a rövid távú memóriába visszahozhatók,
ahol műveleteket hajtunk végre velük/rajtuk.

• A hosszú távú memória kialakulása során a
neuronhálózat ismétlődő aktivitása miatt a
szinaptikus kapcsolatok megerősödnek,
és/vagy új szinapszisok képződnek.
(Szinaptikus plaszticitás).
• Szinaptikus plaszticitás hosszú távú sejtszintű
változásokat (gén aktivációt) és ezáltal az
emléknyom stabilitását eredményezi.

Jellemzők

Rövid távú memória

Hosszú távú memória

Bemenet

Nagyon gyors

Viszonylag lassú

Kapacitás

korlátozott

Gyakorlatilag korlátlan

Tartam

20-30 sec

Gyakorlatilag korlátlan

Tartalom

Szavak, rövid mondatok

vázlatok, képek

Visszakeresés

azonnali

szervezés és értelmezés

A hosszú távú memória kapacitása határtalan.
Temporális lebeny nélkül nem alakulhat ki hosszú távú deklaratív memória!

3. HUMÁN HOSSZÚ TÁVÚ MEMÓRIA FAJTÁI TARTALOM SZERINT
EXPLICIT/deklaratív
(„mit”)
- Tudatosan felidézhető
- Verbálisan kifejezhető
- Flexibilis

Szemantikus Epizódikus
tények
események

IMPLICIT/nem-deklaratív
(„hogyan”)
-Visszaidézése nem tudatos,
- Motoros vagy szekréciós tevékenység
-Verbálisan nehezen kifejezhető,
- Automatikus magatartási formák,
- Lassú tanulás,
Asszociatív

Klasszik Instrum.
kond. tanulás.

Procedurális

Priming

Imprinting (bevésődés): Pszichológiai és etológiai fogalom,
Meghatározott életkorhoz
kötődő tanulás.
Öröklött magatartási forma.
Konrad Lorenz 1973 Nobel díj

NemAsszociatív

-

Szenzitizáció
veszélyes,
káros inger

-

„megindítás”

pl könyvből
tanult
Habituació
tanult
mozgások
tapasztalatok
közömbös,
(láttuk, hallottuk)
Procedurális
monoton
inger
életrajzi
- Asszociatív, vagy Szemantikus Epizódikus
- Nem-Asszociatív
Az Orvosi élettan Tk. 684-690

Korai és nagyon gyors tanulás,
Lehetővé teszi hogy az újonnan
kikelt állat anyjához kötődjön
ill. ahhoz akit először megpillant,
Kulcsinger
Csak a kritikus periódusban
jöhet létre.
Embernél: nincs imprinting (vitatott),
Csak szenzitív periódus van az első órákban,
vagy nyelvtanulás 5-10 éves korban – hosszabb időszak
Kötődésben: 1. életév a kritikus.
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IMPLICIT (nem deklaratív) memória
Nem tudatosul, magatartásban, viselkedési-, motoros-, vagy
szekréciós működésben nyilvánul meg.
Ügyességeket (testi képességeket), érzelmi reakciókat és
mozgásmintákat tárol.
Ide tartozik a fenyegető külső ingerekre fellépő autonóm és
magatartási elemeket is tartalmazó kondicionált,
feltételes félelemi válasz (kondicionált félelem).
Az implicit memória előhívása feladathelyzetben automatikus.
Verbális kifejezése körülményes, vagy lehetetlen.
Többszöri gyakorlásra épül.
Agyi struktúrái
- Motoros kéreg,
- Kisagy,
- Basalis ganglionok
- Amigdala (érzelmi reakciók),
- Szomatikus és
Autonóm Reflex pályák,
- Mirigyek

IMPLICIT (nem deklaratív) memória fajtái
Nem-asszociatív memória
Egyetlen inger fajta tulajdonságainak a megtanulása,
reflex pályákon keresztül.
- Az inger egyszeri adásával, vagy
- Az inger többszöri adásával
1. Habituáció: ártalmatlan ingerek figyelmen kívül hagyása
2. Szenzitizáció: válaszfokozódás ártalmas inger esetén
Asszociatív memória
Asszociáció: a különböző pályákon egyidejűleg beérkező, vagy rövid
időn belül egymást követő ingerületek társulnak.
Biológiai jelentőségű információ, az állat valamely egyébként
semleges ingert összeköt egy számára fontos ingerrel.
1. Klasszikus kondícionálás (Pavlov): Összefüggés megtanulása két
különböző természetű inger között (feltételes reflexek)
2. Operáns kondícionálás (Instrumentális tanulás, - Thorndike)
Összefüggés felismerése egy esemény és az azt követő esemény
között (emocionális).
Limbikus struktúrákhoz kötött

Implicit (nem deklaratív) memória fajtái
• Procedurális tanulás: tanult mozgások,
Hosszan tartó tanulási folyamat eredménye.
 automatikus, nem tudatosuló magatartás.
pl. biciklizés, autóvezetés, tánc, sport,
szakmához szükséges mozgásfeladatok.
Motoros kéreg
Basalis ganglionok és
Kisagy
szükséges
• Priming: „megindítás”
Indukált felismerés,
Egy dolog segíti a hozzá hasonló
dolgok felidézését és felismerését
pl. szó kezdő betűi
Neocortex

HOGYAN TÁROLÓDIK AZ (implicit) EMLÉKNYOM?
Az 1950-es éveinek vége felé vált nyilvánvalóvá, hogy az elemi
neuronális mechanizmusok és az ingerület-áttevődés terén az
egyszerűbb (pl. a puhatestű) és bonyolultabb idegrendszerek
(pl. az emberi agy) is alapvető azonosságot mutatnak.
Redukcionista megközelítés
Fejlettebb idegrendszerekben
működő tanulási folyamatok
vizsgálhatók kísérleti
körülmények között:
- Egyszerűbb idegrendszerű
állatokon,
- Sejt-, és molekuláris szinten
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Aplysián (bíbor csiga) tanulmányozható tanulási formák
és sejtszintű mechanizmusok
• Nem- asszociatív
Habituáció
Szensitizáció
• Asszociativ
Klasszikusl kondícionálás
Operans kondícionálás

Eric Kandel

bonyolultabb tanulási formák?

• Egyszerű jól tanulmányozható
idegrendszer,
• Nagy, azonosítható neuronok,
(20 000 neuron), az
idegrendszer „feltérképezhető”
• Egyszerű viselkedési
mintázatokat működtető
neuronhálózatok ismertté váltak
Kandel kimutatta, hogy a csiga emlékezete a szinapszisaiban rejlik.
Későbbi kísérletek kimutatták, hogy az emberi memória is
hasonlóképpen működik.

started 1950 to work
on learning and
memory in Aplysia….
…established Aplysia
as a model system for
learning and memory…
….and got in 2000
the Nobel Prize in
Physiology/ Medicine....

Az Orvosi élettan Tk. 83-84
Általános érvényű megállapítások:
A tanulás sejtszintű helye a szinapszis.
• A tanulás sejt szinten a tanulási folyamatban résztvevő
neuronhálózatok szinapszisainak aktivitás-függő változásai:
Rövid távú viselkedésbeli változások eredhetnek a meglévő
szinapszisok hatékonyság fokozódásából, struktúrális
változás nélkül.
Hosszú távú szinaptikus hatékonyság fokozódás tartós
szerkezeti változásokon (Génexpresszió) alapul.
- Génexpresszó  Új fehérje szintézis,
- Új szinapszis keletkezése,

Aplysia kopoltyú visszahúzási reflex

Szifó
Érzőeuron

köpeny
szegély

kopoltyú

szifó

érintési
inger

Kopultyú
izom
Szifó-tól
Érzőneuron

glu

• Gerinctelen és gerinces állatokon végzett tanulási kísérletek
segítenek a memória sejtszintű mechanizmusainak feltárásában.

Motoneuron

IMPLICIT memória fajtái

Habituáció

Nem-deklaratív memória legegyszerűbb formája.
Azon ingerek figyelmen kívül hagyása, melyek ismerőssé válnak
és nincs komoly káros következményük.
Pl. óra ketyegése, szél zúgása, víz csobogása
Kopoltyú visszahúzási reflex

2

1

• Az aktivitás-függő szinaptikus plaszticitás mechanizmusai a
felnőtt agyban nagyrészt megegyeznek a fejlődő agyban is
működő aktivitás-függő tanulási mechanizmusokkal.
• Az információtárolás gerinctelen agyban működő mechanizmusai
sok ponton megegyeznek a gerinces agyban működőkkel.

Motoneuron Kopultyú
izom

szifon
köpeny

kopoltyú

érintési
inger

kopoltyú
visszahúzás

1. Először a csiga a szifon érintésére visszahúzza a kopoltyúját,
2. Az eredeti inger többszöri ismétlésére a csiga már nem húzza vissza
a kopoltyút
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A habituáció sejtszintű mechanizmusa

IMPLICIT memória fajtái

1. Rövid idejű habituáció: aktivitás-függő szinaptikus hatékonyság
csökkenés.

Kopultyú
izom

glu



Szifó-tól
Érzőneuron

Motoneuron

IMPLICIT memória fajtái
Szenzitizáció (dishabituáció)
Aktivitás-függő szinaptikus áttevődés hatékonyság fokozódás.
Valamely ártalmas ingerre adott válasz generalizálódik más,
nem-kellemetlen ingerre adott válaszra, és annak megnövekedését okozza.
Az ingerküszöb lecsökkenése, miatt kisebb intenzitású ingerekre is erős
válasszal reagál az állat.
szenzitizáció

habituáció

A szifó érzőneuronja és a kopoltyú motoneuronja közötti
szinapszisban transzmitter felszabadulás csökkenés.
(homoszinaptikus, preszinaptikus)
2. Hosszú idejű habituáció: a szinapszisok száma csökken
áramütés
a farokra

2.
Szifonra
semlege
s inger

1.
Farokra
elektromos
inger

A már habituált – kopoltyú visszahúzási - reflex nagymértékben
megerősödik, ha a szifonra adott gyenge (semleges) ingert a farokra adott
erős (fájdalmas) elektromos inger után újból adjuk. (nem társított inger!!)

A rövid távú szezitizáció sejtszintű mechanizmusa
rövid távú szezitizáció idején a szinaptikus hatékonyság fokozódás egy
serkentő inteneuronnak a szifó érzőneuron végződésén lévő
(preszinaptikus) szinapszisában történik  A szifó érzőneuronja
és a kopoltyú motoneuronja közötti szinapszisban transzmitter
felszabadulás nő.
Farok-tól
Érző neuron

Szifó-tól
Érző neuron

Serkentő
interneuron
szerotonin

Motoneuron

ASSZOCIATÍV TANULÁS
annak megtanulása, hogy egy
bizonyos eseményt egy másik követ

Kopultyú
izom

glu 

rövid távú szenzitizáció oka, hogy a farokra adott kellemtlen inger
közvetve fokozza a szifó érzőneuronból való transzmitter felszabadulást.
A hosszú távú szenzitizáció sejtszintű mechanizmusa
A hosszú távú szenzitizáció génexpressziót és fehérjeszintézist indít el.
A fehérjeszintézis új
szinapszisok kialakulását
eredményezi

NEM-DEKLARATÍV MEMÓRIAFOLYAMATOK (folyt)

1. Klasszikus
kondícionálás
Két egymást követő inger
közötti kapcsolat
(asszociáció) felismerése.

2. Operáns (instrumentális)
kondícionálás
Asszociáció felismerése
egy esemény és az azt
követő inger között.

Egyszerű tanulási-állatmodelleken tanulmányozható.
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ASSZOCIATÍV TANULÁS

IMPLICIT memória fajtái
Az Orvosi élettan Tk. 688-

Klasszikus kondícionálás (Pavlov:feltételes reflex)

IMPLICIT memória fajtái

Klasszikus kondícionálás (Pavlov:feltételes reflex)
1. Kiindulás
Társítás
társítás
Feltételes inger (CS)

Pavlov, (1849 – 1936),
Nobel díj: 1904

Feltétlen válasz (UR)

2. bizonyos számú társítás után

Feltételes inger (CS)

Feltétlen reflex: Olyan válaszreakció, mely minden esetben bekövetkezik
(öröklött, nem tanult) valamely megfelelő inger hatására. Nem akaratlagos
mozgás. pl. elhárító reflexek, térdreflex, nyálelválasztási reflex.
Feltételes reflex: Valamely közömbös inger és egy feltétlen reflex
társítása eredményeként az addig közömbös inger is kiváltja azt a
választ, melyet alapállapotban csak a feltétlen inger volt képes kiváltani.

Feltétlen inger (US)

Kondícionált válasz (CR)

A feltételes inger (CS, valamely, korábban gyenge, közömbös
hatástalan inger) egy erős, hatásos, feltétlen ingerrel (US)
való társítás után a CS az erős ingerre jellemző válasszal
(UR) megegyező, kondícionált választ (CR) vált ki.
A kondicionálás erőssége az ingerek időbeli érintkezésétől függ.
„Az állat megtanulja megjósolni valamely inger bekövetkeztét”

IMPLICIT memória fajtái

A Klasszikus kondícionálás aktivitás-függő plasztikus, assziciatív
hatékonyság fokozódás
• US és CS társítás időbelisége kritikus! asszociáció
• Ha elmarad a társítás, a reflex megszűnik (kioltódás),
de később újra ki lehet alakítani.
• Embereknél is működik: pl. gyerekeknél jutalmazás
Klasszikus kondícionálás mechanizmusa a szinaptikus jelátvitel
preszinaptikus- és posztszinaptikus facilitációján alapul, ami
a pre- és posztszinaptikus sejt egyidejű aktivitását igényli.
Kiépítéséhez szükséges, hogy a feltételes ingert követő ingerület
még tartson, amikor a feltétlen inger pályáján beérkezik
annak ingerülete (időbeli „kontiguitás”).
I.
II.

rövid távú (korai fázis): Preszinaptikus változás,
hosszú távú (késői) fázis: Posztszinaptikus változás

Operáns kondicionálás (Thorndike)
Az élőlény megtanulja, hogy egy adott viselkedés egyedi
(jó, vagy rossz) következményekkel jár (asszociál).
pl. a kutya megtanulja, hogy ha leül gazdája táplálékkal jutalmazza.
A patkány valahányszor
megnyomja a pedált, étel
hullik a tálba.
„Próba-szerencse tanulás”
A kondicionálás annál erősebb
minél rövidebb idő telik el a
válasz és a megerősítés között.
A limbikus struktúrák épsége
szükséges.

Thorndike effektus-törvénye: azok a viselkedések, amelyeket pozitív
megerősítés (jutalom) követ, később sokkal gyakrabban jelennek
meg, mint azok amelyeket negatív megerősítés (büntetés) követ.
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A deklaratív memóriafolyamat agyi struktúrái
1. Polimodális Asszociációs áreák

Szintetizálják az egyes csatornákon
Beérkező információkat és továbbítják
a mediális temporális lebeny irányába.

AZ EXPLICIT/DEKLARATÍV
MEMÓRIA

2. Mediális temporális lebeny

A deklaratív (explicit) memória tudatos előhívással jár,
verbálisan könnyen felidézhető, kifejezhető.
Az emlékezeti működés teszi lehetővé, hogy képesek vagyunk a
múlt élményeit, tárgyait, jelenségeit megőrizni
tudatunkban és újra látva, hallva, érezve azokat felismerni
vagy csupán az emlékképekre támaszkodva előhívni azokat.

Mediális temporális lebeny, Hippocampus

subiculum

Explicit memória

A deklaratív emléknyomnak a rövid
távú memóriából a hosszú távú
memóriába való átviteléhez
nélkülözhetetlenek a mediális
temporális lebeny struktúrái melyek
reciprok kapcsolatban vannak az
egész neocortex-el, ahol az
emléknyom tárolódik.
Schaffer
Koll.
CA3
régió
Gyrus
Dentatus

Entorhinalis
kéreg

CA1
régió

subiculum

Perforans
pálya

Az Orvosi élettan Tk. 684-690

HIPPOCAMPUS

CA3

Perforans Pálya

CA1

Subiculum

Entorhináliskérg

Perirhinalis kéreg

Parahippocampalis kéreg

Unimodális és Polymodális asszociációs areák
(Frontális, Temporális, Parieto-Temporo-Occipitális)
Bemenő információ
Memória tárolás szintje

MEDIÁLIS TEMPORÁLIS LEBENY

Gyr. Dentatus

Schaffer
koll.

Entorhinalis
kéreg

A hippocampus szerepe a memóriaképzésben kiemelt, sérülése
lehetetlenné teszi a deklaratív rövid távú emléknyomok
hosszú távú memóriában való rögzülését.

A deklaratív memóriafolyamat agyi struktúrái

Moha
rostok

Rhinalis
sulcus Perirhinalis Parahippocamp.
kéreg
kéreg

Mi a hippocampus szerepe a tanulás és memória folyamataiban?
Könyvtáros
MIT kell megjegyezni?

HOL kell tárolni (hol érhető el?)

A hippocampus reciprok kapcsolatban áll az egész neocortexszel,
ahol a memoria tartalma (emléknyom/engram) tárolódik.
A tanulás során együtt-tüzelő hippocampális
neuronokban alvás idején újrajátsszódnak a
folyamatok, miközben a neocortex irányába a
hippocampális kimenet erőteljes.

Buzsáki G, Chrobak JJ. Nat Neurosci 2005;

A hippocampus maga nem tárol emléknyomokat, csak a végleges
emléknyom kialakításában működik közre úgy, hogy aktivál más,
információkat feldolgozó és tároló helyeket.
(olyan, mint a házépítés során alkalmazott állványzat)
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A DEKLARATÍV MEMÓRIA
lehetséges sejtszintű mechanizmusai

AMPA és NMDA típusú glutamaterg ionotrop
receptorok és aktiválódásuk feltételei

Az Orvosi élettan Tk. 83-84

3

Glutaminsav az agy fő ingerlő neurotranszmittere

2

GLUTAMATE RECEPTOROK

IONOTROP

(ligand-aktiválta ioncsatorna)

NMDA

AMPA

Kainate

METABOTROP

(second messengeren keresztül)

Sok féle alegység

Az emlős agy DEKLARATÍV MEMÓRIA sejtszintű
mechanizmusainak a tanulmányozására alkalmas
tanulási modellek

LONG-TERM POTENTIATION
(LTP)
hosszú távú szinaptikus hatékonyság
fokozódás
LONG-TERM DEPRESSION
(LTD)
hosszú távú szinaptikus hatékonyság
csökkenés

Különböző sejtszintű
mechanizmusok,
és
Külünböző intracelluláris
szignáltranszdukciós
útvonalak.

1

• AMPA receptor glutamate jelenlétében aktiválódik
• NMDA receptor csatornát nyugalmi állapotban
Mg2+ion zárja el.
• Amikor a posztszinaptikus membrán depolarizálódik
(pl. AMPA-R aktiváció hatására), és egyidejűleg
glutaminsav kötődik az NMDA receptorhoz, akkor a
Mg2+ ion kilökődik a csatornából és a csatorna
megnyílik a Ca2+ ionok számára.

LONG-TERM POTENTIATION (LTP)
Hosszú távú szinaptikus hatékonyság fokozódás
A tanulás szinapszis szintű folyamatainak elektrofiziológiai
megnyílvánulása
Timothy Bliss és Terje Lomo
írták le először (1973)
a hippocampus
glutamáterg szinapszisaiban.

elvezetés

Elvezetés (EPSP-k)
ingerlés
Schaffer
collaterálisok

szemcsesejtek

„A hippocampus CA1 régiójában lévő piramissejteket a
Schaffer kollaterálisokon keresztül nagy frekvenciával
ingerelve, hosszú távú potenciáció (LTP) alakul ki”
Az Orvosi élettan Tk. 684-690
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Long-term potencírozódás a mechanizmus szerint
1. Nem-asszociatív LTP: ha egy neuront egy szinaptikus bemenete
felöl ismételten, nagy frekvenciával (train) ingerlünk, akkor a
szinapszis megerősödik. (LTP szenzitizáció-szerű formája)
pl. 100 Hz, 1-5 sec-ig, legalább háromszor ismételve
A

Homoszinaptikus LTP
Nem-asszociatív

Mindkét típusú (asszociatív és a nem-asszociatív) LTP
kialakulásának feltétele az NMDA receptorok aktiválódása
és a Ca2+ beáramlás (a Ca2+ szint emelkedés) a

2. Asszociatív LTP: Ha valamely neuron erős (B) és gyenge (A)
szinapszisa közel azonos időben aktív, akkor a gyenge szinapszis
megerősödik. (Hebbi típusú asszociatív folyamat; inger társítás )

“CS”

Az ide vezető út azonban eltérő az asszociatív és a

A
B

posztszinaptikus sejtben.

Heteroszinaptikus LTP
Asszociatív

nem- asszociatív LTP esetében.

“US”
Asszociatív LTP nem jön létre, ha csak az egyik sejt aktív,
vagy ha a két sejt nagyon eltérő időben aktív.

Az EPSP-k szummációjának a szerepe a nem-asszociatív LTP
kialakulásában

Az asszociatív LTP indukálása társítással
éber macska motoroskérgi piramis sejtjében

Az Orvosi élettan Tk. 83-84

LTP-hez szükséges
depolarizációs küszöb

Alacsony frekvenciával
való ingerlés nem vált ki
elegendő mértékű
depolarizációt

ingerlés

NMDA
receptor
aktiváció

Nagy frekvenciás
ingerléssel kiváltott
EPSP-k
szummálódnak

Az EPSP szummációhoz preszinaptikus folyamatok is hozzájárulnak: az
egymást rövid időn belül követő akciós potenciálok idején a
preszinaptikus végződésben átmenetileg felhalmozódik a Ca2+, ami
fokozott transzmitter leadást eredményez.

dir
VL

Kondícionálás
társítás

szinaptikus aktiváció +
posztszinaptikus depolarizáció

EPSP

A.Baranyi, M.Szente, C.Woody, Neuroscience, 42,1991,
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Rövid távú LTP sejt- és molekuláris mechanizmusa

Long-term potencírozódás: Időbelisége szerint

Mihez kell a Ca2+?
szinaptikus
végződés

Rövid távú LTP
(korai, átmeneti) fázis

Hosszú távú LTP
(késői, stabil) fázis
enzim

másodlagos
hírvivő

EPSP amplitúdó a kontol %-ában

fokozott
glutamisav
leadás
LTP (4 train)
Hosszú távú Késői
(

NMDA Ca2+
receptor

Rövid távú (koraii LTP (1 train)

új AMPA
receptor

AMPA
Ca2+ receptor

AMPA
Receptor
foszforiláció

CAM-KII
idő (idő)

dendrit
tüske

PKC
NO szintáz
arginin

LTP indukció és expresszió (korai) fázisa

NMDA receptor

Hosszú távú LTP sejt- és molekuláris mechanizmusa (gén-aktivácó)

 cAMP szint növekedéshez vezet
 permanensen aktiválódik a PKA,
 a PKA és a MAPK aktiválják a
sejtmagban a CREB-1
transzkripciós faktort (cAMP
response element binding
protein),
 a CREB és a CRE transcripcios
faktorok által ellenőrzött
szinaptikus fehérjék
transzkripciója fokozódik,
 új szinapszis (dendrittüske)
fejlődik

növekedési
faktorok

IV

HOSSZÚ TÁVÚ LTP

fokozott transzmitter leadás  NO, arachidon sav

2. A beáramló Ca2+ aktiválja a
NO szintázt,
 NO (és más?) retrográd
messenger szabadul fel és
diffundál a preszinaptikus
oldalra, ami,
 Fokozott transzmitter leadást
eredményezve tovább erősíti
a szinaptikus áttevődés
hatékonyságát,

A tartósan magas Ca2+ szint aktiválja a kalcium/kalmodulin függő protein kináz IV-t
(CaMK IV) ami aktiválja Az Adenylciklázt

RÖVIDID TÁVÚ LTP

AMPA
receptor

NO

1. A beáramló Ca2+ aktiválja a
kalcium/kalmodulin kináz II-t
(CAM-KII),
 cytoplazmatikus AMPA
receptorok foszforilálódnak,
 Új AMPA receptorok épülnek be
a szinaptikus membránba és
fokozzák a szinaptikus
áttevődés hatékonyságát,

Új
dendrittüske

NO, arachidonsav,

MAPK: mitogén aktivált protein kináz; CREB: cAMP-response-element-binding protein
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Hosszú távú LTP sejt- és molekuláris mechanizmusa
Stabilizálódás: szerkezeti változás
- Perforált szinaptikus kapcsolatok
- Új szinapszisok kialakulása

AMNÉZIA (felejtés)
folytatás

Az amnézia az emlékezet teljes vagy részleges kiesése.
Vonatkozhat: körülírt időtartamra vagy, élménytartományra,
vagy meghatározott életszakaszra.
A felejtés gyakrabban előhívási hiba, mint tárolási hiba,
- Kiszorítás
- Elhalványulás
1. Amnézia az emléknyom idő tartama szerint
• rövid távú emléknyom felejtése lehet:
- Hasznos folyamat ("healthy" forgetting), vagy
- Pathologiás: sérült kapcsolat a megfelelő szenzoros és
associaciós areák és a frontalis kéreg között.
• hosszú távú emléknyom felejtése: hátterében az agykéreg
kiterjedt sérülése áll.
- Fejsérülés következtében,
- Demencia következménye,
2. Amnézia az idő „iránya” szerint:
• Anterograd amnézia: az információ sosem tárolódott,
• Retrograd amnézia: az információ tárolódott de nem
visszaidézhető.

Anterográd amnézia (sérülést követő): az információ sosem tárolódott,
TRAUMA

2 hónap

Olyan információk
kódolásának,
tárolásának és
előhívásának a
zavara, amit a
jövőben szeretnénk
használni

Az anterográd amnézia oka, hogy az információ nem képes továbbjutni a
hosszú távú emlékezetbe. Súlyos tanulási zavar.
Az explicit és az implicit emlékezet elkülönülten sérül.
Temporális lebeny sérülését követően alakul ki.
Retrográd amnézia: A traumát megelőzően elsajátított emlékek
felidézésének képtelensége. pl. Agyrázkódás, elektrosokk miatt.

LTD (long-term depression)
Tartós szinaptikus hatékonyság
csökkenés
Indukálás:
• ingerlés alacsony frekvenciával
• ingerlés amikor a posztszinaptikus
sejt hiperpolarizált
• aszinkron ingerlés

TRAUMA

6 hónap

Következmény:
• Phosphatázok aktiválódása,
• AMPA receptorok száma csökken,
• A szinapszisok száma csökken

Az explicit és az implicit emlékezet elkülönülten sérül.
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