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Bevezető fogalmak 

 



 

Bevezető fogalmak 



Agyféltekék és lebenyek 



Gyrusok és sulcusok 

 



Kortikális kapcsolatok 

 



A corpus callosum szerepe 

• Funkcionális 

kapcsolat a két 

agyfélteke között 



Elsődleges, másodlagos 

és asszociatív áreák 

 

Brodmann áreák 



 

A motoros funkciók 

neuroanatómiája 



A motoros funkciók 

neuroanatómiája 

Motoros tervezés 



A látás és a vizuális észlelés 

neuroanatómiája 

 (A) Látásvesztés a jobb szemben  

(B) Bitemporális (heteronomous) hemianopsia 
(C) Bal homonim hemianopsia.  
(D) Bal felső quadrantanopsia. 

(E)  Bal homonim hemianopsia a macula 
megőrzésével 

HOL? 
 

 

 

MI? 



 

Tárgyfelismerés 

Jellemző agysérülések 

Apperceptív és asszociatív 

agnózia esetén 

 

Jellemző agysérülés 

taktilis agnózia esetén 

 



 

A hallás és az auditív észlelés 

neuroanatómiája 



 

A figyelem neuroanatómiája 

Vizuális szelektív figyelem 

6 alapvető terület a figyelmi kontroll ellátásában 



 

Vizuális neglekt 



 

A nyelvi feldolgozás 

neuroanatómiája 



A nyelvi feldolgozás 

neuroanatómiája 



 

Az olvasás kortikális hálózatai 

A nyelvi folyamatok szemantikai, szintaktikai és 

fonológiai aspektusainak feldolgozása 

A nyelvi feldolgozás 

neuroanatómiája 



Afáziák 

 



Funkcionális hálózatok 

Figyelem és szeriális  

olvasás 

Vizuális inputok 

Vizuális szó-forma rendszer 

 

A jelentéshez való  

hozzáférés 

A kiejtéshez és 

artikulációhoz való 

hozzáférés 

                Az olvasás kortikális hálózatai                          



 

Az olvasás kortikális 

hálózatai. fMRI 



A limbikus lebeny 

 



 

Az epizodikus memória 

neuroanatómiája 



Az érzelmi szabályozás 

neuroanatómiája 

  

Az érzelmi szabályozásban részt vevő mediális és kortikális 

területek 



• Az érzelmek motoros 
kifejezése  

• Testtartások, 
gesztusok, 
arckifejezések  

• Projekciók a frontális 
asszociatív kortexből, 
cinguláris gyrusból, 
hippokampuszból és 
amygdalából a  

 nucleus accumbens 
felé, majd innen 
projekciók a thalamus 
felé 

Emocionális testbeszéd 



A kogníció, emóció és jutalmazás 

neuroanatómiai  áreái 

Limbikus rendszer: VTA, NAc, hippokampusz, amygdala  

Jutalmazási rendszer: VTA, n. accumbeus 

Magas szintű problémamegoldás és tervezés 



A tudat agyi hálózata 



Hálózatok 

• Alapértelmezett üzemmódú 
hálózat:   

– éber pihenő állapotban 
aktiválódik, nagyban 
összefügg az énközpontú 
gondolkodással 

– Deaktiválódik kognitív 
feladatok esetén  

• A PCC autobiografikus 
memória feladat  és én-
monitorozófolyamatok esetén 

• mediális PFC- az én-nel 
kapcsolatos szociális kogníció 
során   

• MTL: epizodikus memória 
feladatok esetén  

• Gyrus angularis: szemantikus 
feldolgozás során 

Bressler and Menon (2010) 



Hálózatok 

• Centrális –exekutív 

hálózat 

– A magas szintű kognitív 

funkciókért felelős agyi 

hálózat:  

• pl a figyelmi 

szabályozás és 

munkamemória 

 

 



Hálózatok 

• Kiugró hálózat   
– Kortikális áreák: anterior 

insula, anterior cinguláris 
cortex 

– Szubkortikális területek: 
amygdala, substantia 

 nigra, ventrális thalamus 

– Részt vesz:  
• Monitorozza a kiugró 

eseményeket a külső és 
belső környezetben  

• az intraperszonális és 
extraperszonális 
eseményekre irányítja a 
figyelmet   

– AI: szerepe van a CEN and 
DMN közötti váltásban 

 
Bressler and Menon (2010): 



Összefoglalás 

 


