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A környezet megismerésének folyamata 



Az érzékszervek (szenzorok) specificitása 
 

Adekvát inger (legkisebb energiával aktiváló inger) 
• pl. RETINA (fény – mechanikai inger) 
 
A specifikus érzékszervi energiák törvénye (Müller, 1837) 
•  Jelölt útvonal teória (az érzet modalitása a szenzoros pályától függ) 
 
Klasszikus érzetek (tapintás, látás, hallás, ízérzés, szaglás) 
• további modalitások (hőérzet, fájdalomérzet, propriocepció, egyensúlyérzés) 
  
A szenzorok kategóriái 
• Exteroceptorok 
• Interoceptorok 
• Proprioceptorok 

Objektív érzékelés - I 



Objektív érzékelés - II 

Szenzoros receptorok 
 

Különböző fizikai stimulusra reagálnak 
• mechano- (nyomás-, tapintás-, testérzés, hallás, egyensúly-, fájdalomérzés) 
• kemo- (ízérzés, szaglás) 
• foto- (látás) 
• thermo- (hőérzékelés) 
 







Objektív érzékelés - III 

Szenzoros receptorok működése - transductio 
 

Az inger átalakítása elektromos változássá 
• generátor/receptor potenciál 
• elektrotónusos jelleg 
• AP generálása 
• frekvencia kódolás 
 



Objektív érzékelés - IV 

Az inger időtartama – az ingerület időbelisége 
 

ADAPTÁCIÓ ! 
• RA, SA, kevert/köztes 
• NINCS információvesztés  
 



Bőrérzékelés - mechanoszenzitivitás 

Mechanoreceptorok típusai 
RA – pl. Pacini-test, Meissner-test 
SA – pl. Merkel-végződés, Ruffini-test 
Kevert 
 
! perifolliculáris receptorok (RA) 
 
 

vibráció? 

Jelátvitel – mechanoszenzitív kationcsatornák 
Adaptáció – kötőszöveti tok 











Objektív érzékelés - V 

Az inger lokalizációja – az ingerület térbelisége 
 

Receptív mező 
• átfedés 
• konvergencia 
• divergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Információszállítás szigorú 
térbeli elrendezése – LOKALIZÁCIÓ! 
• szomatotópia 
• (retinotópia, tonotópia) 
 
 
 
 



Objektív érzékelés - VI 
Párhuzamos csatornák – az inger párhuzamos feldolgozása 
 

Természetes ingerek többféle receptort is ingerelnek 
• különálló receptorok 
• különálló idegpályák 
• különálló agykérgi központok 

 
Konvergencia csak az agykéreg bizonyos területein 
(asszociáciatív kérgi mezők) 
• sérülésük esetén elemi érzékelés megtartott,  

de komplex perceptio nem lehetséges 
 
 
 
 



Objektív érzékelés - VI 

A gátlás jelentőssége 
 

Csökkenti a divergenciát 
• pl. specifikus pályák elválasztása 

 
Set-point beállítás 
 
Az érzékelés efferens kontrollja 
• pl. analgetikus monoaminerg,  

noredrenerg leszálló pályarendszerek 
 
 
 
 



Objektív érzékelés - VII 

Laterális (széli) gátlás 
 

A receptív mezők átfedése és érzékenysége 
 

Kontrasztkiemelés 
 
Térbeli lokalizáció pontosságának növelése 
 
 
 
 



Objektív érzékelés - VIII 

Felbontóképesség (két pont diszkrimináció) 
 

Részben szubjektív 
 
Inhomogén 

 
Felbontóképesség NAGY  
• két-pont küszöb KICSI 
• receptív mező KICSI 
• beidegzés denzitása NAGY 
• KIR konvergencia KICSI 
 
Felbontóképesség KICSI 
• két-pont küszöb NAGY 
• receptív mező NAGY 
• beidegzés denzitása KICSI 
• KIR konvergencia NAGY 
 
 
 
 
 



Somatovisceralis érzőműködések 
Áttekintés 

Somatovisceralis érzőműködések 

Bőrérzékelés Zsigeri érzékelés 
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Bőrérzékelés 

Mechanoszenzitivitás - tapintás 
 

Az abszolút küszöb megoszlása 
 
A térbeli feloldóképesség  megoszlása 
 
Hátsó köteg-lemniscus medialis rendszer 
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Efferens kópia 

Érzékelés 
• Mozgás 
• Testtartás 
• Izomerő 
• Testhelyzet 





Autonóm szabályo- 
zási folyamatok 

Nem-specifikus 
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A tudatos érzékelés növekvő m
értéke 

Zsigeri érzékelés 







forrás: Kandel – Principles of Neural Science 







Szomatoszenzoros integráció 



Szubjektív érzékelés 

Az érzékelés dimenziói 
 

Modalitás (pontosan mit érzek?) 
• egy receptor – egy modalitás (de NEM mindig) 
• kvalitások, szubmodalitások (pl. fénylátás vs. színlátás), polimodalitás 
 
Intenzitás (milyen erősen érzem?) 
• Abszolút küszöb (S0) 
• Differenciaküszöb (dS, JND) 
• Weber-tört: dS/S0=Konstans 
• Fechner-törvény: I=k*log dS/S0 
• Nagy dS-nél jobb közelítés: I=K(S-S0)n 

 
Időbeliség (milyen hosszan érzem?) 
 
Lokalizáció (hol érzem?) 

10g           20g      1010g            1020g 
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