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• Alvás 

 
I. Alvás hálózatok 

 
II. Alvás tangó – talamokortikális aktivitás alvás 

során 
 

III. Alva tanulni.  
 

IV. Új módszerek az idegrendszer kutatásban 
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Miért vagyunk ébren? 

A nyugalom a ébrenlét hiánya? 

Mi határozza meg a 
talamokortikális rendszer 
aktvitását? 
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Kétféle üzemmód a talamuszban 

ÉBRENLÉT 

Egy akciós potenciál 

üzenet közvetítés. 

Tonikus 

  

50 ms 

ALVÁS 

Akciós potenciál sorozat- 

belső autonóm jel. 

Burst 
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1) Felszálló ébresztő rendszerek kikapcsolása 

2) Talamusz és kérgi sejtek üzemmód váltása 

3) Talamokortikális körök autonóm, ritmikus  aktivitása 

Az alvás kialakulása 
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• Verdana betűtípus 
EEG aktivitás az alvás-
ébrenlét ciklus 
különböző fázisaiban 

Ébrenlét: magas 
frekvenciájú kis 
amplitúdójú aktivitás 

Non-REM alvás: alacsony 
frekvenciájú nagy 
amplitúdójú aktivitás 

REM alvás: mint ébrenlét 
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Alvásfázisok és agykérgi aktivitás 
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• Új technikák: 

 

Adott idegsejt csoport aktiválása, inaktiválása, fehérje transzkripciójának 
megváltoztatása. 

Sok egyenként azonosított idegsejt aktivitásának rögzítése 

 

• Transzgenikus technikák – adott idegsejtcsoport megjelölése GFP-vel 

• Optogenetika – adott idegsejt csoport aktiválása/inaktiválása fénnyel 

• Farmakogenetika – farmakológia helyett genetikai manipuláció 

•   - adott fehérjét kódoló DNS deléció  

•                 -  adott fehérje módosított verziójának beépítés 

• Sok idegsejt aktivitásának egyidejű elvezetése  (szilikon elektród) 
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