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Az agy fejlődésének szakaszai1
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Abstract: Over the past two decades we have witnessed impressive growth in our 
understanding of how the brain develops and, in particular, a growing appreciation of the 
phenomenal changes in both the circuitry and neurochemistry of the brain that occur during 
prenatal and early development. In this paper, each of the major phases of brain development 
is summarized, followed by a discussion of critical or sensitive periods, and of the general role 
of experience in influencing brain development.
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Az utóbbi két évtizedben nagymértékű haladás történt az agy 
fejlődésének megértésében, főként a prenatális- és a koragyermekkorban 
megmutatkozó agyi működésre, valamint a neurókémiai változásokra 
vonatkozóan. A következőkben az agy fejlődésének szakaszait, majd a 
kritikus (vagy érzékeny) fejlődési szakaszok fogalmát és a tapasztalat 
általános szerepét fogjuk összefoglalni.

Az agy fejlődésének szakaszai

Az agy fejlődése egy hosszabb periódus során valósul meg. Elismert 
tény, hogy a leggyorsabb fejlődés a prenatális szakaszban, valamint a 
születést követő első években valósul meg. Ez magában foglalja a 
mielinizációt (a neurális cső kialakulását), a sejtek vándorlását és osztódás 
útján való szaporodását, végül pedig a sejtek differenciálódását. 

Az agy fejlődésének olyan fontos aspektusai, mint a mielinizáció és a 
szinapszisok kialakulása azonban még sok éven keresztül folytatódnak.

A neuronizáció

A terhesség második és harmadik hete között az embrió 
ektodermájának háti része vastagodni kezd, körte alakú lemezzé válik. A 
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