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1. SEJTSZINTŰ INFORMÁCIÓ FELDOLGOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS

A sejt az élő szervezet alapvető önálló működési egysége. Pro- és eukaryota sejteket 
ismerünk annak megfelelően, hogy a sejtekben az örökítő anyagot membrán határolja el a 
cytoplasmától, vagy sem. Csak az eukaryota sejtekre jellemző, hogy membránnal körülhatárolt 
örökítőanyagot tartalmazó sejtmagjuk van.

Az élő sejt főbb részei: a sejthártya, a cytoplasma és a sejtmag.

1.1. A sejthártya (sejtmembrán)

Minden sejtet a külvilágtól egy. sejthártya (sejtmembrán) választ el, de ugyanakkor ez a 
sejthártya a sejtet össze is köti a környezetével. A sejtmembrán egy kettős  lipidréteg melybe 
különböző fehérjemoIekulák ágyazódnak be (1. ábra). A lipidréteget foszfatidok alkotják. A 
foszfatidok olyan glicerin-észterek, ahol a glicerin két alkoholos OH csoportját zsírsavak, míg 
a harmadikat egy foszforsav észteresíti. Így a molekulának van egy hidrophil (vízkedvelő) 
része (ez a foszfát csoport), a többi hidrophob (víztaszító), amit apoláros zsírsavláncok 
alkotnak. A membrán külső és belső, vizes közegben lévő felületén a hidrophil foszfatidok, 
míg a membrán középső részében két rétegben, a zsírsavláncok (hidrophob) rendeződnek

A membránok fehérjéi: néhányuk gömb-szerkezetű (globuláris), ezek teszik lehetővé 
az ionok és a kis molekulák átjutását a kettős lipidrétegen. Más membránfehérjék fibrilláris 
szerkezetűek, amelyekről a sejt felszíne felé nagyobb hidrophil oligoszacharidok nyúlnak ki. 
Ezek receptorok, ill. markerek szerepét töltik be. 

A sejthártya a sejtek izolálásán túl, más feladatokat is ellát. Így szerepet játszik a 
makromolekulák és ionok anyagtranszportjában, a sejt elektromos  tulajdonságainak 
kialakításában, a jel fel fogásban, és a sejten belüli szignálok továbbításában (receptor-
működések, szignál-transzdukció), valamint a sejtek jelölésében és összekapcsolódásában.

1.1.1. Anyagtranszport a sejtmembránon át

Mind makromolekulák, mind kisméretű molekulák, valamint ionok transzportjáról 
beszélhetünk.

1.1.1.1. Makromolekulák transzportja

Makromolekulák ill. molekula aggregátumok sejtbe juttatása az endocytosis. Ha ezek 
szilárd halmazállapotúak, akkor a sejtbe való bejutásuk a phagocytosis, míg ha folyékony 
halmazállapotú a transzportálandó anyag, akkor pinocytosisról beszélünk (2. ábra).

Az endocytosis kétféle módon játszódhat le. Egyszerű endocytosiskor a bekebelezendő
anyagok nem kötődnek membrán receptorhoz. Ilyen endocytosis figyelhető meg, pl. amikor 
az amőbák szervetlen sókat, fehérjéket vesznek fel.

Az endocytosis másik módja a reptor-közvetített endocytosis. Ekkor a környező 
anyagok a membranreceptorokhoz kötődnek. A felvételre kerülő részecske és a 
membránreceptor közti kapcsolat specifikus. A membrán receptor a hozzákötődő anyaggal 
együtt besüllyed a plasmába, és a sejthártyáról lefűződik. Pl. mikroorganizmusok, és más 
idegen anyagok felvétele történhet így.
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1. ábra: A sejtmembrán szerkezete.

A bekebelezendő anyag, és az azt körülvevő membrán, a phagocytoticus 
(pinocytoticus) vesiculát alkotja, ami egy enzimtároló vacuolummal olvad össze, és ezután 
történhet meg az emésztés.

A sejt váladékai exocytosissal ürülnek, vagy úgy, hogy a sejtben képződött váladék 
membránnal izolálódik (secretios vesiculum); majd a sejtfelszín felé mozog és ott a vesiculum
membranja összeolvad a plasmamembránnal, felnyílik és tartalmát az extracelluláris térbe 
üríti. Pl. a hasnyálmirigy külsőelválasztású (exocrin) mirigysejtjeinek váladékürítése.

1.1.1.2. Kismolekulák, ionok transzportja

Különböző koncentrációjú, ill. töltésű ionok, valamint poláris molekulák speciális 
transzmembrán-fehérjék pórusain át juthatnak a sejtbe. Pórusokat vagy ioncsatornák, vagy 
hordozó (transzporter carrier) enzimfehérjék alkothatnak.

A membránokon át történő anyagáramlás vagy energia befektetés nélkül, passzív 
transzporttal, vagy energia-felhasználással, aktív transzport útján történhet (3. ábra).

1.1.1.3. A passzív transzport

A passzív transzport során adott anyag a membrán két oldala közötti koncentráció-különbség 
kiegyenlítésének irányában mozog, a folyamat a koncentráció-gradiens irányának megfelelően 
történik. A passzív transzportfolyamat lehet diffúzió (3. ábra, 1. kép; nem feltételez határ-
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2. ábra: Az endo- és exocytosis folyamata.

3. ábra: Transzport mechanizmusok a biológiai membránokban.
: ionok diffúziója, 2; osmosis, 3: egyirányú facilitált diffúzió, 4: Kétirányú facilitált diffúzió, 

5: co-transzport, 6: Na+/ K+ pumpa, c: carrier molekula, gl: glükóz. 



hártyát), osmosis (3. ábra, 2 kép), ami részleges diffúzió féligáteresztő hártyán keresztül, ahol 
csak az oldószeres kis molekulák diffundálnak, azonban a makromolekulák vándorlása, nagy 
méretüknek köszönhetően gátolt.

A passzív transzport speciális esete a kapillárisokban történő ultrafiltráció. ahol a 
hajtóerő a membrán két oldala közötti nyomáskülönbség. Így történik a szövetközötti nedv 
keletkezése, vagy a vesében a szűrlet képződése.

Egyírányú facilitált diffúzió (3. ábra, 3. kép), ahol a határhártyán transzporter molekula 
konformáció-változása juttatja át a szállított anyagot.
Kétirányú facilitált diffúziónak (3. ábra, 4. kép; cserediffúzió vagy antiport) nevezzük 

azt az anyagáramlást, amikor a carrier fehérje két anyag ellentétes irányú transzportját 
biztosítja membránon keresztül. Ilyen pl. a Na+ és a Ca2+ ellenirányú mozgatása, aminek során 
a Na+ sejtbe való áramlása fedezi a Ca2+ kijuttatásának energiáját. A cserediffúzió a 
vörösvértestek sejtmembránjánál is megfigyelhető a hidrokarbonát és klorid ionok 
kicserélődésekor.

A passzív transzport másik formája a co-transzport/szünport (3. ábra, 5. kép), amikor 
egy vegyület carrier fehérje segítségével történő szállítása egy ion passzív transzportjához 
kötött (pl. glukóz, vagy aminósavak és Na+- ion együttes transzportja a bélhámsejtek 
membránján át). Ebben az esetben, Na+- ion koncentráció-gradiense alkotja a transzport 
hajtóerejét, ami ennek következtében folyamatosan „szivárog” a sejt belsejébe.

1.1.1.4. Az aktív transzport

A folyamat alatt értjük molekulák/ionok transzportját koncentráció-, vagy 
elektrokémiai grádiensük ellen. A folyamathoz energia szükséges, amit az ATP szolgáltat. 
Aktív transzportnak tekinthetők a sejtekben működő ionpumpa-mechanizmusok. Erre példa a 
Na+/K+ pumpa (3. ábra, 6. kép), aminek működése során a pumpafehérje ATP bontásának 
energiáját felhasználva, Na+- ionokat pumpál ki a sejtből, míg K+- ionokat juttat a sejtbe (3:2 
arányban).

Megjegyzendő, hogy a sejt belsejének a Na+ többletet a co-transzport esetében is a 
Na +-k+ -ATPáz pumpa szünteti meg,ezért ezek a folyamatok is ugyan közvetetten de energiát 
igényelnek.

1.1.2. Ioncsatornák

Ioncsatornákat olyan speciális transzmembrán-fehérjék (nagyméretű glikoproteidek), 
hoznak létre, amik a kettős lipidréteg hidrophob részét hidrophil, a membrán teljes szélességét 
átérő pórust (ionophort) alkotnak. Az ionok hidrát burkukkal együtt eltérő nagyságúak, ezért 
az ioncsatornák is az egyes jogokra specifikusak. Az ioncsatornaként működő fehérjék pórusai 
zárt vagy nyitott állapotban lehetnek.

A legtöbb ioncsatorna 2-6 fehérje molekulából (alegység, görög betűkkel jelölve) épül 
fel (4. ábra). Minden proteinben több (3-7) hidrophob jellegű rész (amiket 1-7-ig arab 
számmal szokás jelölni) található, amelyek beilleszkednek a lipid kettősrétegbe. Ezeket 
transzmembrán szakaszoknak (TM domén) nevezzük. Közöttük általában hidrophil hurkok 
foglalnak helyet, amelyek az extra- ill. intracelluláris vizes közeggel állnak kapcsolatban. A 
membránon átvezető régiók általában α-hélix szerkezetűek.

Az ioncsatornák áteresztő képességét (konduktanciáját) elsősorban az adott 
ionféleségre ható elektrokémiai hajtóerő (elektrokémiai gradiens) határozza meg. A nyitott
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4. ábra: Öt fehérje-alegységből felépülő ioncsatorna.
A: Az ioncsatoma hipotetikus térbeli felépítése és elhelyezkedése. B: Az ioncsatorna 

alegységeinek (α-γ) kétdimenziós megjelenítése. C: Négy transzmembrán (TM) segmenst 
(M1-M4) tartalmazó alegység. 
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csatornán átfolyó töltésmennyiség általában arányos a membrán két oldala közötti potenciál 
különbséggel. Vannak azonban olyan csatornák is, amelyek preferenciálisan inkább kintről 
befelé (inward rectifier) vagy bentről kifelé (outward rectifier) szállítanak ionokat.

Az ioncsatornák ionszállító kapacitása bizonyos körülmények között telítődhet. Erre 
annál nagyobb az esély, minél nagyobb az elektrokémiai hajtóerő. Ez a telítődés egyúttal azt is 
alátámasztani látszik, hogy az ionok az ioncsatornák pórusában bizonyos kitüntetett helyekhez 
kötődnek, és nem pedig úgy viselkednek, mintha szabadon diffundálnának egy vizes oldatban.

Az ioncsatornák felosztása két szempont, nevezetesen a csatornák nyitásának- 
záródásának szabályozása, és az áthaladó ionok milyensége szerint történhet.

1.1.2.1. Az ioncsatornák felosztása szabályozásuk módja szerint 

Feszültségfüggő ioncsatornák azok az ioncsatornák, ahol a csatorna nyitását és
záródását elsősorban a membránpotenciál változása (a töltéseloszlás változik a membrán két 
oldalán) határozza meg. Ilyen ioncsatornák pl. a velőhüvelyes idegrostok vezető zónáiban levő 
Na+ csatornák (5. ábra, A. kép).

Ligand (neurotransmitter) - aktivált ioncsatornák. Ezek lehetnek például receptor
ahol egy aktív molekula (ligand) a csatorna fehérjeioncsatorna komplexek (ionotrop receptor),

hidrophil receptor részéhez kötődve határozza meg a csatorna nyitását vagy zárását (5. ábra, B. 
kép). Ilyen pl. a GABAA receptor.

Mechanosensitiv ioncsatornák, melyek működését a membránt (membrán felszíni 
képleteket) érő mechanikai erő okozta deformáció szabályozza (pl. a hallószerv szőrsejtjein 
található K+ csatornák; 5. ábra, C. kép).

Fehérjefoszforiláció által szabályozott ioncsatornák (metabotróp receptor-ioncsatorna-
rendszerek), ahol az ioncsatornák nyitására-zárására vonatkozó információt másodlagos 
hírvivő anyagok (cAMP) közvetítik a receptor és az ioncsatorna között. Ilyenek pl. a muscarin 
típusú acetilcholin receptorok által működtetett ioncsatornák (ld. később: 5. ábra, D. kép).

Gap junction, vagy elektromos synapsis. Az ioncsatornák speciális formái szűk, 2-3 
nm-es extracelluláris teret áthidaló fehérjemolekula komplexek, amik általában kétirányú, 
részleges feszültség- vagy anyagáramlást téve lehetővé (5. ábra, E. kép).

1.1.2.2. Az ioncsatornák felosztása az átáramló ionok minősége (ionszelektivitás)
szerint

A továbbiakban csak a feszültségfüggő ioncsatornákról teszünk említést, a ligand- 
aktivált ioncsatornák felosztását a ld. később, a receptorok c. részben.

A K+- csatornák. A K+- csatornák az élővilág legnagyobb diverzitású, azonos funkciót 
betöltő proteinféleségei, több csoportjukat különböztetjük meg.

csatornák közös tulajdonsága, hogy fő alkotójuk az ún.
a alegység, amelynek 6 membránon átnyúló, transzmembrán (TM), doménje van. Az 5. és 6. 
TM domén közötti régió járul hozzá a pórus alkotásához. A csatornák vezetőképessége 
(konduktanciája) nagy, azokat általában a membránpotenciál-különbség csökkenése 
(hypopolarisatio, depolarisatio) nyitja. A legtöbb sejtben a K+ egyensúlyi potenciálja (EK+) 
valamivel negatívabb érték, mint a nyugalmi membránpotenciál (Vm). Ennek következtében, 
ha a K+ - csatornák megnyílnak, akkor a K+ a sejtből kifelé áramlik (6. ábra, A kép). A 
kiáramlás addig tart, amíg a membránpotenciál el nem éri az EK+ értékét (6. ábra, B. kép).
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a membránpotenciál változása

 ligand

5. ábra: Ioncsatornák szabályozás szerinti felosztása.
A: feszültségfuggő-, B: ligand aktivált-, C: mechanosensitiv ioncsatornák, D: 

fehérjefoszforiláció által szabályozott ioncsatornák. E: gap junction.I: zárt-, 2: nyitott 
konformációs állapot.
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6. ábra: A nyugalmi membránpotenciál kialakulásának modellezése a gliasejt membránjában.
A: A gliasejtek membránja csak K+ ion számára átjárható, a koncentráció különbségnek 

megfelelően. B: A K+ -ionoknak a sejtből kiáramolva elektromos potenciálkülönbséget hoznak 
létre, ami gátolja további kiáramlásukat. Dinamikus egyensúlyi állapot jön létre.

Ebben az állapotban az elektromos és kémiai hajtóerők egyenlők és ellentétes irányúak, és a 
membránpotenciál az EK+ értékeknek felel meg. (75 mV).

A K+ - csatornák megnyílása ezért a sejtet hyperpolarizálja. Ha ezt megelőzően a sejt 
depolarizálódott, akkor a megnyíló K+ - csatornák hozzájárulnak a sejt repolarisatiojához. A 
K+ -csatornák egy része feszültségfüggő, depolarisatiora nyílik. A K+- csatornák másik része 
akkor nyílik, ha a cytoplasmaticus Ca2+ - koncentráció megnő: ezek a Ca2+ - függő K+ - 
csatornák. Részt vesznek a nyugalmi membránpotenciál helyreállításában, a sejtek 
repolarisatiojában.

Egy különleges, szabályozott csatornatípust jelent az ATP-érzékeny K+ - csatorna (K+- 
ATP-csatoMa). Ha a sejten belüli ATP-koncentráció megnövekszik, akkor a csatorna záródik, 
ezáltal a sejt K+ - áteresztőképessége (permeabilitása) csökken. Mivel a pillanatnyi 
membránpotenciál a K+ és a Na+ áteresztőképesség arányától függ (pNa+ és pK+, ld. később: a 
GHK egyenlet), ezért ezen K+ - csatornák időleges záródása a pNa+ relatív növekedését vonja 
maga után, ami hypopolarisatiot/depolarisatiot okoz. Ez a mechanizmus pl. pancreas B-sejtek, 
vagy a szívizomsejtek működésében is szerepet játszik.

A K+ csatornák legáltalánosabban ismert blokkolói a tetraetil-ammónium (TEA), és a 
4-amino-piridin (4-AP).

A Na+ - csatornák. Az egyes ioncsatornák közül elsőként a tintahal óriásaxonjának 
feszültségfuggö Na+ - csatornáját írták le. Ez a csatorna gyors, és kizárólagosan Na+-ra 
szelektív. Nyitása mindig a sejtbe történő Na+ beáramlást (depolarisatiot) eredményez. A 
feszültségfuggö Na+ - csatornák rendszerint alacsony sűrűségben fordulnak elő a neuronok 
felszínen. Két olyan kitüntetett régiója van a neuronoknak, ahol ez a csatornaféleség 
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gyakrabban fordul elő az átlagosnál. Ezek a régiók az axon iniciális segmens, és a 
velöhüvelyes axonok Ranvier-féle befüzödései. A feszültségfüggő Na+ - csatornák 
tetrodotoxinnal szelektíven gátolhatók.

A feszültségfüggő Na+ - csatornák szerkezete a K+ - csatornákéhoz nagyon hasonló. Az 
ionáteresztő régió négy belső ismétlődő régióból áll, amelyek mindegyike 6 TM régiót 
tartalmaz a teljes polipeptidlánc hosszában.

A Ca2+ - csatornák. A Ca2+ - csatornák nyitásakor Ca2+ áramlik a sejtekbe, aminek 
következménye lesz a sejt depolarisatioja, valamint, hogy a cytoplasma szabad Ca2+- 
koncentrációja megnő. A különböző sejtekben a Ca2+ -koncentráció növekedésének 
következménye lehet pl., hogy aktiválódik a cytoskeleton, vagy aktiválódhatnak enzimek.

A Ca2+ - csatornák nagy része feszültségfüggő, nyitásuk ingere a membrán 
depolarisatioja. A szelektív Ca2+ - csatornáknak több fajtája van: ezek konduktivitásában, 
feszültségérzékenységében, gátlószerek iránti érzékenységükben különbözhetnek. A 
legismertebbek a L-, valamint a T-típusú csatornák.

A feszültségfüggő Ca2+ - csatornák közül különös fontosságot tulajdonítunk ez utóbbi 
két típusnak. A T típusú (tranziens) Ca2+ - csatornák vezetőképessége kicsiny, a csatornák 
gyors, átmeneti-áramot képesek létrehozni, dihidropiridinre érzékenyek, azzal blokkolhatok.

Az L típusú (long- lasting) Ca2+ - csatornák konduktanciája nagy, hosszantartó, lassú 
áramot produkálnak, és dihiropiridinnel nem blokkolhatok. A T és az L típusú Ca2+ - csatornák 
pl. a szív ingerképzésében játszanak szerepet (ld. Szív).

Nem szelektív kation csatornák. A nem szelektív kation csatornák két nagyobb 
csoportra különíthetők el. Az egyik csoportjuk Na+ - és K+-ionokra permeábilis. Ez annyit 
jelent, hogy a csatorna nyitásakor Na+ -ionok vándorolnak a sejtbe (depolarizáló hatás), 
ugyanakkor K+ -ok hagyják el a sejtet (hyperpolarizáló hatás). Az összegzett eredmény 
depolarisatioban nyilvánul meg, a Na+ ionokra ható nagyobb hajtóerő miatt. Ezek az 
ioncsatornák jellemzőek az idegsejtekre, a vázizom sejtek neuromusculáris junctioira, 
valamint szerepet játszanak a sensoros idegvégződések működésében is.

A nem szelektív kation csatornák másik csoportja az előzőeken kívül Ca2+ ionokra is 
permeabilitást mutat. A csatornák nyitásakor a sejt depolarizációján kívül másodlagos hírvivő 
molekulák is aktiválódnak a cytoplasmaticus Ca2+ -koncentráció megemelkedése 
következtében, hosszantartó hatást hozva létre az idegrendszerben (ld.. Kémiai synapsisok).

ACl- csatornák. Azokkal a kation csatornákkal szemben, ahol a csatorna nyitása és 
zárása közvetlenül módosítja a membránpotenciált, a Cl- csatornák esetében a nyitásra 
bekövetkező hatás a pillanatnyi membránpotenciáltól függ a Cl- ionok egyensúlyi 
potenciáljának, és a sejtek nyugalmi membránpotenciáljának egymáshoz közeli értéke miatt 
(kb. -90 mV). A Cl- ionok ettől függően vagy növelik a membránpotenciál különbséget és 
aktívan hyperpolarizálják a membránt, vagy csupán ellensúlyozzák a kation-beáramlás által 
létrehozott hypopolarizáló (depolarizáló) hatásokat, így stabilizálva a membránpotenciált.

1.1.2.3. Az ioncsatornák nyitása és zárása. Kapuzási mechanizmusok.

Minden ioncsatornának legkevesebb két stabil térbeli konformációs állapota (zárt és 
nyitott) van. A konformációs állapotok közötti átmentet hívják kapuzásnak. A kapuzásnak 
többféle mechanizmusa is létezhet. A lehetséges konformációs állapotokból következtethetünk 
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a csatornák működésére. Elviekben egy csatornának a következő funkcionális állapotai 
lehetnek: zárt és aktiválható, (nyugalmi); nyitott, működő (aktív) és zárt, nem aktiválható 
(inaktív, refrakter).

A különböző működési állapotok kétféleképpen jöhetnek létre: vagy a membrán egy 
részének konformáció változása következtében (7. ábra, A. kép) vagy pedig egy membránban 
található részecske segítségével (7. ábra, B. kép). Ez utóbbi formát tekintjük a feszültségfuggő

zárt

depolarisatio

inaktívnyitott

7. ábra: Ioncsatornák működésének hipotetikus modellje.
A: Az ioncsatornát az alkotó fehérjék konformáció változása nyitja és zárja. 

B: A nyitott és zárt állapotokat a cytoplasmában található pozitív töltésű particulum 
szabályozza (ball and chain modell).

Na+-csatornák általános érvényű kapuzási mechanizmusának. A ma érvényes hipotézis szerint, 
a beáramló pozitív töltések a csatornát alkotó fehérje-hélix konformációját megváltoztatják, és 
első lépcsőben aktiváció következik be. A maximálisan nyitott csatornának azonban van egy 
ún. inaktivációs tendenciája, ami nem következhet be a csatorna előzetes aktivációja nélkül. A 
különböző működési állapotok közötti átmenetet az ún. „golyó és lánc (ball and chain) 
modell" írja le. Az elmélet alapja az, hogy az intracelluláris térbe a csatornáknak jelentős 
méretű szakaszai "lógnak" be. Ezeknek, a szakaszoknak egy része hajlékony elemként 
pozícióját változtatni képes (lánc=chain), míg ezzel a szakasszal összefüggő másik régió 
globulárisan feltekeredett dugószerű képletet (golyó=ball) hoz létre. Csatornatípusonként 
különböző módon a csatorna hajlékony eleme a „golyót” újra a nyitott ioncsatorna 
intracelluláris nyílásához hozza, ami megakadályozza a további ionáramlást (inaktivatios 
állapot). Az inaktivatio mindaddig tart, amíg egy blokkoló membránpotenciál-esés 
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(hyperpolarisatio) be nem következik. Ennek hatására a csatorna minden résztvevő elem 
eredeti konformációs állapotába rendeződik vissza, és a csatorna zárt, de ismét aktiválható 
(nyugalmi) állapotba kerül.

1.1.3. A sejtmembrán elektromos jelenségei

Az ingerlékeny szövetek sejtjeinek elektromos tulajdonságait kísérletesen vizsgálni és 
modellezni lehet. Ehhez azonban ezeknek, a sejteknek (pl. az idegsejtek) néhány alapvető 
tulajdonságát kell ismernünk. Így pl. meg kell ismerkednünk a nyugalmi és az akcióspotenciál 
fogalmakkal.

1.1.3.1. A nyugalmi membránpotenciál

A sejt és környezete közötti potenciálkülönbségek (generátorpotenciálok, 
akcióspotenciálok, synapticus potenciálok, stb.) jelentkeznek. Az idegi működések közös 
nyelvének alapját azonban a sejtek és környezetük között nyugalmi állapotban is fennáló 
feszültségkülönbség, azaz a nyugalmi membránpotenciál adja.

Ha egy idegsejt intra-, és extracelluláris tere közötti potenciál különbségét az arra 
alkalmas eszközökkel mérjük, az intracelluláris tér jellemző negativitását (-70 - -90mV) 
tapasztaljuk.

A neuron nyugalmi membránpotenciálját két hatás eredőjeként értelmezzük. Az egyik,  
az elektromos tér munkájának grádiense. A másik, az egyes ionoknak a sejtmembrán két
oldala közötti koncentráció különbségéből adódó kémiai potenciál grádiense. Az egyensúlyi 
állapot létrejöttekor az elektromos tér munkája és a kémiai potenciál energiaváltozása egyenlő 
nagyságú, de ellentétes irányú lesz.

Biológiai membránok esetében ehhez adódik még a membránnak az adott 
membránpotenciált meghatározó ionra vonatkoztatott áteresztőképessége, azaz permeabilitása.
Az ionok koncentráció különbségéből adódó gradiens, valamint a permeabilitásiviszonyok 
által létrehozott nyugalmi koncentráció-különbség fenntartója a Na+/K+ -ATP-áz (elektrogén) 
pumpamechanizmus. Mivel a membránban nagyságrendekkel több spontán k+ kiáramlást 
lehetővé tevő (“szivárgó”) K+ - ioncsatorna van nyitott állapotban, ezért a nyugalmi potenciált 
meghatározó legfontosabb ionmozgás a K+ ionok lassú kiáramlása a sejtből (90%). Ezt 
kismértékben az úgyszintén szivárgási Na+ és Cl- csatornák, nagyrészt azonban az elektrogén 
pumpamechanizmus ellensúlyozza. Maga az elektrogén pumpa azonban közvetlenül nem a 
potenciál-grádiens, hanem a Na+ és K+ ionok egyenlőtlen eloszlásának (koncentráció 
különbség) fenntartója, amihez hozzájárul még a cytoplasma makromolekuláris elemeinek 
(fehérjék) negatív felületi töltése is (8. ábra).

A sejtmembrán nyugalmi (és egyéb) potenciálját az elektrokémiából ismert Nernst- 
egyenlet módosításával előállított Goldman-, vagy más néven Goldman-Hodgkin-Katz- 
egyenlet (GHK-egyenlet) adja meg.

         RT       Pk[K+]0 + PNa[Na+]o + PCl[Cl-]iVm=       I n                                                             
         ZF       PK [K+]i+ PNa[Na+]i PCl[Cl-]o
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8. ábra: A sejtmembrán nyugalmipotenciálját meghatározó ionok eloszlása a 
membránpermeabilitás figyelembevételével.

DF: hajtóerők (driving forces), P: relatív membrán permeabilitási tényező.

Az egyenletben a Vm: a nyugalmi membránpotenciált (elektromotoros erő), R: az 
egyetemes gázállandót, T: az abszolút hőmérséklet z: a töltésszámot, F: a Faraday-féle számot, 
Px: az egyes ionok membránpermeabilitását (0 és 1 közé eső törtszám), o: az extracelluláris 
teret, i: az intracelluláris teret, In: a természetes alapú logaritmust jelöli.

A GHK egyenletből adódik, hogy akár egy adott, membránpotenciált meghatározó, 
ionfajta koncentrációja (azaz megoszlási különbsége), akár membrán ionpermeabilitása 
növekszik, növekszik az adott ion szerepe a membránpotenciál kialakításában is. A GHK- 
egyenletből számítható, valamint a kísérletes úton mérhető potenciálkülönbségek egymásnak 
megfeleltethetők, és kölcsönösen jól igazolják az idegsejtek elektfomos tulajdonságainak 
ionelméletét.
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1.1.3.2. Az akcióspotenciál

A membránpotenciál, valamint a kétirányú ionpermeabilitások ismeretében 
értelmezhetővé válnak az idegsejtek alapvető működési sajátosságai. Ezek egyrészt 
modellezhetők egy passzív elektromos vezető jellemzőivel (kapacitások, ellenállások, stb.), 
másrészt azonban két fontos jelenségben eltérnek attól. Ezek a küszöbérték és a ,,minden vagy 
semmi törvénye". Erre példaként vegyük a nyugalmipotenciált meghatározó két legfontosabb 
ionnak, a Na+ és K+ ionoknak, zárt visszacsatoló hurokban megfigyelhető viselkedését a 
membrán, mint elektromos (szigetelő) határfelület két oldala között. Ennek a visszacsatoló 
rendszernek a működését alapvetően az határozza meg, hogy milyen potenciálváltozások 
milyen konduktancia-változásokat eredményeznek, és viszont. A K+ ion esetében pl. egy 
depolarisatios hullám, megnövelve a PK+ értékét, ellene hat magának a depolarisatios hatásnak 
(negatív visszacsatolásos hurok). Ezáltal a membránpotenciál a K ion egyensúlyi potenciálja 
felé tolódik el, a membrán hyperpolarizálódik. Így a nyugalmi potenciál mintegy 
stabilizálódik.

A Na+ ion esetében pontosan az előbbi jelenség ellentéte valósul meg. Itt, a 
depolarisatios hatás szintén ionpermeabilitást növel (PNa+), azonban az ionpermeabilitás 
növekedése maga is növeli a depolarisatio mértékét (pozitív visszacsatolásos hurok), ezáltal 

 égy acceleratios reakció jön létre, ami a membrán depolarisatiojának további növekedését 
vonja maga után (hypopolarisatio). A jelenséget a dominó-modell analógiája alapján 
szemléltethetjük.

Ha további konduktancia-változások nem történnének, az előző hatás a 
membránpotenciált a Na+ egyensúlyi potenciáljáig (+55mV) vinné, és az ott is maradna. Ezt 
azonban egyrészt a Na+ csatornák gyors inaktivatioja, valamint a K konduktanciának a 
depolarisatio alatti növekedése akadályozza meg, ami vissza is fordítja a hatást. Ezt a 
jelenséget a domino-modell alapján szemléltetjük (9. ábra).

A depolarisatio, majd az azt követő repolarisatio (membránpotenciál-regeneráció) oka 
tehát a membrán-konduktancia gyors, reverzibilis megváltozása. A jelenséget egyezményesen 
akcióspotenciálnak nevezik. A membránpotenciál ionelmélete feltételezi, hogy ha a membrán- 
permeabilitas nő, akkor az áram hordozóival, az ionokkal szembeni permeabilitásnak is 
növekednie kell. Ezt radioaktív izotópos kísérletekkel sikerült igazolni. Az egyes típusú 
ingerlékeny sejtek által létrehozott regeneratív csúcspotenciálok mind időbeli, mind az 
amplitúdókra vonatkozó karakterisztikájukban is különböznek egymástól. A nyugalmi 
membránpotenciál regenerálódásának ideje néhány ms-tól akár 300 ms-ig eltarthat, sejttípustól 
(idegsejt, harántcsíkolt izomsejt, szívizomsejt) és funkciótól függően.

A feszültségváltozások vizsgálata azonban az ionáramok detektálására önmagában 
nem használható, így erre a feszültségzár módszert vezették be. A módszer segítségével 
lehetőség nyílik az akcióspotenciálok létrehozásában szerepet játszó feszültségfüggő 
ioncsatornák vizsgálatára anélkül, hogy a membránon átfolyó áram befolyásolná a 
membránpotenciált. Így az egyes feszültségfuggö ioncsatornák vezetőképessége 
(konduktanciája) mérhetővé válik a membránpotenciál függvényében. Az eljárás lényege, 
hogy egy áramgenerátor és egy visszacsatoló (feed-back) erősítő segítségével a 
membránpotenciál előre meghatározott, tetszőleges értékre (depolarisatios lépések) állítható 
be. Eközben mérhető az az áram (ellentétes előjellel), ami a membránon áthaladt volna a 
membránpotenciálnak az áramgenerátor által adott impulzusára, mialatt a „feszültség-zár” a 
membránpotenciált folyamatosan az előre beállított értéken tartja.
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9. ábra: A membránpotenciál változása növekvő erősségű depolarisatios stimulusok hatására. 
A: A nyugalmipotenciált stabilizáló (PK+) és destabilizáló (PNa+) konduktanciaváltozások 

modellje. B: A membránpotenciál változásai növekvő erősségű áraminger hatására.

Hasonló elven működik az ún. „áram-zár" módszer is, azzal a kivétellel, hogy ott a 
membránon áthaladó áram tartható fix értéken, és az áram áthaladáskor létrejött 
membránpotenciál változást lehet mérni.

A feszültség-zár módszerrel bizonyítható, hogy a depolarisatios lépésekre a membrán 
Na+- és K+- konduktanciája (és az ionáramok jellege) eltérően változik mind a csatornanyitási 
időtartamok, mind az inaktivatiok tekintetében.

Fokozatos depolarisatios lépésekre történt konduktancia-változások oka az, hogy az 
ionáramok populációs jelleggel működnek, azaz időben ezer és ezer feszültségfüggő 
ioncsatorna működése tolódik el pillanatszerűen a nyitott és zárt állapot között. Az egyes 
ionáramok egymástól való elkülönítése az egyes csatornák szelektív blokkolásával érhető el. 
Így, pl. tetrodotoxinnal (TTX) a Na-áram, tetraetil-ammoniummal (TEA) a K-áram 
blokkolható.

Az egyes ioncsatornák három működési sajátságának (nyugalmi, aktivált, inaktivált 
állapot) vizsgálatára kifejlesztették a folt-feszültségzár (patch clamp) eljárást. A módszer 
elvben nem különbözik a voltage clamp módszertől. Sajátossága az, hogy egyetlen 
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feszültségaktivált ioncsatorna miniatűr áramait (pA nagyságrend!) is vizsgálni lehet. A fenti 
módszerrel bizonyították a feszültségfüggő ioncsatornák minden. Vagy semmi elven való 
működését, azaz a korábbiakban említett, nyitott és zárt konduktancia állapotok létezését. 
Megjegyzendő, hogy a feszültségfüggő Na+ csatornának az egyes depolarisatios lépésekre 
adott válasza “minden vagy semmi” jellegű, és a nyitások alatti csatorna-áramok átlagából 
adható meg az egyes ioncsatornára jellemző teljes membránáram.

1.1.3.3. Helyi potenciálok, ingerületvezetés az idegsejtben
nincs receptor periodus 

A neuronok felszínére beérkező impulzusok térben és időben összegződnek 
(summatio). A neuronok számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek elektromos 
áramkörökére emlékeztetnek. Ezeket összefoglaló néven passzív membrán tulajdonságoknak 
nevezzük. A neuronoknak három olyan kiemelt tulajdonsága van, ami lehetővé teszi a passzív 
membrántulajdonságok viszonylag egyszerű leírását: a passzív ioncsatornák jelenléte, 
amelyek a nyugalmipotenciál kialakulásában jelentős szerepet visznek; a cytoplasma kiváló 
áramvezető képessége és a membrán töltésszétválasztó kapacitása. Bár ezek a tulajdonságok 
állandóak, mégis a befolyásolják az aktív szignálterjedés sajátosságait a neuronokban.

A helyi potenciálok kialakulásában és terjedésében nagy szerepe van a membrán 
kapacitásának, tér- és időkonstansának. Minél nagyobb egy neuronális membrán kapacitása, 
annál kisebb lesz a membránpotenciál változása a folyamat során, ha adott nagyságú és 
időtartamú árampulzust alkalmazunk.

Az axonok vezetési tulajdonságait két tényező befolyásolja alapvetően: a passzív 
membrántulajdonságok és az átmérő. Ohm törvénye szerint minél nagyobb az axoplasma 
ellenállása, annál kisebb az áramerősség az áramkörben, tehát annál tovább tart a szomszédos 
membránsegmensek töltésének megváltoztatása.
 A törzsfejlődés során két mechanizmus alakult ki a vezetés meggyorsítására. Az egyik, 

az axon belső ellenálásának a csökkentése úgy, hogy növeljük annak átmérőjét. Ez azonban 
egy bizonyos határon túl gazdaságtalan, mert az átmérő növelésével a vezetési sebesség az 
átmérő négyzetgyök értékének arányában nő. Az ilyen típusú vezetést csökkenő amplitúdójú, 
vagy decrementatios ingerületvezetésnek nevezzük (10. ábra, A. kép).

A másik jelenség a myelinisatio. Ennek előnye az, hogy a depolarisatio a myelinizált axon 
esetében nem terjed pontról pontra az axon membránja mentén, hanem csak a membránon 
található befűződések Ranvier-féle befűződés) területén történik meg a depolarisatio. Az ilyen 
vezetést ugrásszerű vagy saltatorikus vezetésnek hívjuk (10. ábra, B. kép). A vezetési 
veszteség miatt azonban egyre kisebb lenne az áram, ami az axon hosszában folyik. Ezt 
változtatja meg az a tény, hogy a befűződésekben feszültségfüggő nátrium csatornák vannak 
(ld. előbb), amelyek az ingerület aktív terjedését segítik, lehetove téve ezzel, hogy, az 
akcióspotenciál amplitúdó csökkenés nélkül haladjon végig az axon teljes hosszán.

1.1.4. A sejtmembrán jelölő és jelfelfogó rendszereinek tulajdonságai

A sejthártya aszimmetriája abban nyilvánul meg, hogy az extracelluláris tér felé tekintő 
felszín gazdagabb oligoszacharidokban, mint a sejtplasma felőli. A sejt felszínének jellemző 
specifikus térbeli elrendeződésű hatékony csoportjai döntő szerepet játszanak a sejt jelölő 
(marker) ésjelfelfogó (receptor) tulajdonságainak kialakításában.

A markerek a sejt hovatartozását jelzik, így vannak faji, egyedi szöveti és sejt 
markerek. Az egyes markerek antigén sajátossággal rendelkeznek. Azonos szervezeten belül,
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10. ábra: Ingerületvezetés velőhüvely nélküli (A) és velőhüvelyes (B) idegrostokon.

csak a szövet és sejt markerek különböznek. A markerek képezik az alapját a saját és az 
idegen anyag felismerésének /Id. Immunológia).

1.1.5. A receptormüködések jellemzése

A receptorok ingerületátvivő anyagok megkötésére képes jelfelfogó fehérjemolekulák, 
amelyek az idegsejtek működésében meghatározó szereppel bírnak. Az ingerületátvivő 
anyagok lehetnek neurotransmitterek( általában működésmeghatározó, gyors hatású anyagok) 
és modulátorok (neurotransmitterekkel együtt működő, azok hatását módosító anyagok). 
Ezeket, általában az idegsejtek termelik, és axonális transzport útján (vesiculákba 
csomagoltan) juttatja el az idegsejtek kapcsolódásának helyére, ahol hatásukat kifejtik (Id. A 
sejtek közötti jelátvitel).

Az ingerületátvivő anyagok kétféle módon fejthetik ki hatásukat: ún. ligand-aktivált 
ioncsatornákat nyithatnak meg (ionotrop receptorok; 11. ábra, A. kép), vagy G-proteinekhez 
kapcsolódó receptoraikon keresztül, enzimatikus változások sorozatát indíthatják el (11. ábra, 
B. kép). Mindkét folyamatsor az idegsejtek alapvető működésének megváltoztatását hozza 
magával. Az első esetben a membránpotenciál direkt megváltoztatása igen nagy jelentőséggel
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11. ábra: A receptorműködések összefoglalása.
A: Ionotrop receptor és működésének bemutatása a nikotin-típusú ACh receptor példáján. 
B: Metabotrop serotonin receptor, és a hozzákapcsolt G-protein által aktivált folyamatok 

összefoglalása.
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bír, míg a második esetben a behatás nem azonnali, és nem feltétlenül jár a membránpotenciál 
jelentős megváltozásával. Az ún. gyors vagy klasszikus neurotransmitterek elsősorban az 
ioncsatornák megnyitásával és a membránpotenciál megváltoztatását eredményezik. A hatás 
gyors (néhány msec), és hamar lezajlik. A neuromodulátorok hatása azonban késleltetett, és 
általában hosszabb ideig fennálló (perc, vagy akár óra), mint a transmittereké.

A következőkben a legfontosabb receptor ioncsatornákat, valamint az ún. G- 
proteinhez kapcsolt receptorokat osztályozzuk A receptorok főbb csoportjainak elnevezése 
általában az axonokat serkentő természetes vegyületek alapján történik. Azokat a 
vegyületeket, aminek neurotransmitterszerű serkentő hatásuk van, agonistáknak nevezzük. 
Ismertek az egyes receptorok működését csökkentő, vagy bénító anyagok is, ezeket 
antagonistáknak nevezzük.

1.1.5.1. Receptor-ioncsatorna komplexek, ionotrop receptorok

A legfontosabb ionotrop receptorokat az alábbiakban mutatjuk be a rajtuk ható 
neurotransmitterek szerinti csoportosításban.

Az ionotrop glutamát receptorok. Az ionotrop glutamát receptorok természetes 
agonistája a legismertebb serkentő neurotransmitter, a glutamát ion. A glutamát receptorok 
egyben nem-szelektív kation csatornák is. Pharmacologiai alapon az ionotrop glutamát 
receptorok több csoportba sorolhatók.

Az első csoportba azok a receptorok tartoztak, amelyek legjobb agonistái az AMPA és 
a kainát. Később kiderült, hogy a kainát receptorok önálló entitások, de a kainát maga az 
AMPA receptorokon keresztül hat.

A második fontos csoportot az ún. NMDA-receptorok alkotják, amelyeken az n-metil- 
d-aszparaginsavnak (NMDA) nevezett glutamát receptor agonista hatásos. Ez a csoport 
egységesnek tekinthető. Az NMDA receptorok ionáteresztő képessége sajátos. Az NMDA 
receptor által médiáit áram csatorna nem szelektív kationáram, amelyet elsősorban Na -ionok, 
kisebb részben Ca2+ - ionok hordoznak. Az ioncsatorna megnyílásához azonban speciális 
körülményekre van szükség. Ha -80mV-os membránpotenciálon vizsgáljuk az ionáteresztő 
képességet, akkor az gyenge. Ellenben ha -50mV-ra depolarizáljuk a membránt, akkor a 
konduktancia jelentősen megemelkedik. Ennek oka az, hogy a csatorna pórusát egy Mg2+ - ion 
blokkolja, amely a depolarizáció mértékével párhuzamosan eltűnik. Az NMDA csatorna 
konduktanciája nagy, így az NMDA csatornákon keresztül ötször annyi Ca2+ képes beáramlani 
a sejtbe, mint az AMPA/kainát csatornákon keresztül. Így ezeknek a receptoroknak, a sejten 
belüli Ca2+- függő jelátadási folyamatokban is szerepe van.

Az ionotrop GABA (GABAA, GABAC) receptorok. A legismertebb gátló 
neurotransmitter a gamma-amino vajsav (GABA). Receptorai lehetnek ionotropok, vagy 
metabotropok.

Az ionotrop GABA receptorok középpontjában egy klorid (Cl-) csatorna áll. A 
leggyakrabban előforduló ionotrop GABA receptorok a GABAa receptorok, amiknek a 
legismertebb blokkolói a bicucullin és a gabazin, a legismertebb agonistája a muscimol. A 
GABAa receptoroknak van egy modulátor helyük, ahova a benzodiazepinek képesek kötődni. 
A benzodiazepin kötés megnöveli a csatorna nyitvatartási idejét, ezáltal hosszabb 
hyperpolarisatiot eredményez. A benzodiazepint (BDZ) és származékait a pharmacologia 
központi idegrendszert gátló szerekként (nyugtatok altatók stb.) alkalmazza.
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Kevésbé gyakori, főleg a retinában (szem ideghártyájában) találhatók a GABAc 
receptorok. Legfontosabb különbségek a két receptor-típus között: a GABA neurotransmitter 
aktivitása kb. 10x nagyobb a GABAC receptorokon, valamint a GABAC receptorok által 
közvetített depolarisatios hatás lassabban fejlődik ki, és időben elhúzódóbb jellegű, mint a 
GABAA receptorok esetében.

A glicin receptor. A glicin receptor sok szempontból hasonlatos az ionotrop GABA 
receptorokhoz, és a rajta átmenő ionféleség szintén a Cl- ion. A glicin receptor szintén gátló, 
hyperpolarizaló hatást közvetít a neuronokbAn. A glicin receptor legismertebb és 
leghatékonyabb antagonistája a strichnin.

A nikotin-típusú AcetilcHolin receptor (nAChR) tanulmányozására a neuroMusculáris 
synapsis (ideg-izom kapcsolat), mint modell áll rendelkezésre. A nikotin-típusú acetilcholin 
receptor a többi ionotrop receptorhoz hasonlóan egy pentaMer. Ez volt az első ionotrop 
receptor, amit mesterségesen előállítottak. Az előállításban segített, hogy az elektromos rája 
(Torpedo Marmorata) elektromos szervében a nAChR igen nagy mennyiségben volt jelen, és 
könnyen tisztítható volt. Ez nem más, mint egymással sorosan kapcsolt ideg-módosult 
izomrost synapsisok sorozata, amely viszonylag alacsony feszültség fenntartása mellett nagy 
(akar több amperes) erősségűáram generálására is képes. A receptor legismertebb agonistája a 
nikotin, antagonistái a kuráre (tubokurarin) és a bungarotoxin. A csatorna depolarizáló hatású, 
általában a postsynapticus terminálon található.

Az ionotrop serotonin (5-hidroxytripaMin) receptor (5-HT3). Struktúrájában leginkább 
a nAChR-hoz hasonló, a receptor-diverzitás azonban korántsem olyan nagyfokú, mint az 
előbbi esetében. Legismertebb agonistája a hidroxytriptamin, antagonistája a tropisetron. Az 
ioncsatorna egy nem specifikus kation csatorna, amelynek megnyílása a postsynapticus 
membrán depolarisatiojához vezet. A központi idegrendszer mellett a perifériás 
idegrendszerben is számos 5-HT3 receptor található. Elsősorban a szív, a vérerek és a 
bélcsatorna működésére van hatással.

1.1.5.2. A metabotrop receptorok és G - proteinek általános jellemzése

A metabotrop receptorok az ioncsatornák működését közvetve befolyásoló 
fehérjemolekulák. Két fő típusuk a G-proteinhez kapcsolódó receptorféleségek és a protein- 
tirozin kinázok. Míg az utóbbiak önmaguk működését szabályozzák (autofoszforiláció), addig 
a G-proteinhez kötődő metabotrop recetorok a heterotrimer G-proteinek aktivációjával lépnek 
akcióba. Mindkét folyamat egy, vagy több lépcsőn keresztül protein kinázok aktivitás-
változásához és/vagy az intracelluláris Ca2+-szint emelkedéséhez vezet.

A G-proteineket működésük szerint csoportosíthatjuk. A Gs jelzésű proteincsalád az 
adenilát cikláz enzimet aktiválja, ami ATP-ből cAMP-t (másodlagos hírvivő, second 
messenger) hasít le (11. ábra, B. kép). Ez az intracelluláris cAMPszint emelkedéséhez vezet, 
míg a Gi elnevezésű molekulák ezzel ellenkezően hatnak.

Ugyanakkor a G-protein molekulák más esetekben a foszfolipáz C enzim aktiválásában 
játszhatnak szerepet, ami a foszfatidil inozitol molekula bontásával két másodlagos hírvivő 
keletkezéséhez vezet (inozitol-trifoszfát, IP3 és diacil-glicerol, DAG).
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Egy másik G-protein-féleség a foszfolipáz A2-ot (PLA2) aktiválhatja, ami a membrán 
arachidonsav molekuláiból különböző típusú metabolitokat (elsősorban prostaglandinokat) 
hoz létre. Speciális G-proteineket találunk a szaglóhámban és a retina fotoreceptoraiban is.

A G-proteinek működése viszonylag gyors membránpotenciál-változást is okozhat, ha 
az adott sejt tartalmaz ciklikus nukleotidok által kapuzott (CNK) ioncsatornákat. Ennek két 
altípusa van: a feszültség és a ligand-függő CNK csatornák. Ez előbbi tetramer, az utóbbi 
pentamer szerkezetű. Szerepük van receptoriális és neuronális szignál-transzdukcióban és 
egyes idegrendszeri fejlődési folyamatokban is.

Összefoglalva a CNK csatornákon keresztül egyes G-protein mediálta folyamatok is 
képesek lehetnek a membránpotenciál alakítására. (12. ábra).

12. ábra: A G-proteinhez kapcsolt sejten belüli szignál transzdukciós folyamatok 
összefoglalása.

A metabotrop glutamát (mGluR) receptorok. A nyolcvanas évek végen és kilencvenes 
évek elején a glutamátnak olyan hatásait ismerték fel a központi idegrendszeri neuronokon, 
amelyek nem voltak az ionotrop receptoroknak tulajdoníthatók. Először glutamát hatására 
fokozódó foszfolipáz C-aktivitást észleltek, azután cAMP anyagcserével összefüggő 
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változásokat is felfedeztek. Így joggal feltételezték, hogy a glutamát G-protein kapcsolt 
receptorokon keresztül is kifejtheti hatását.

Klónozási kísérletekben nyolc mGluR-t mutattak ki. A nyolcféle mGluR szerkezete 
igen hasonló, a homológia mértéke közöttük minimálisan 35%-os. E mellett a metabotrop 
glutamát receptorok a mellékpajzsmirigy Ca2+ - sensor receptoraival mutatják a legnagyobb 
fokú molekuláris homológiát, és egyáltalán nem emlékeztetnek az ionotrop glutamát 
receptorok szerkezetére. Metabotrop glutamát receptorok mind prae-, mind postsynapticus 
helyzetben jelen lehetnek, feladatuk a transmitter kibocsátás finombeállítása és a 
postsynapticus ionotrop receptorok transmitter-érzékenységének szabályozása.

A metabotrop GABA (GABAB) receptor. A GABAb receptort úgy tartja nyilván a 
szakirodalom, mint egy olyan receptort, ami G-proteinhez kapcsolt működést végez, ciklikus 
nukleotid-vezérelt K+-csatornák működésének szabályozásán keresztül (11. ábra, B. kép). Ez 
a receptorféleség tehát ugyanúgy hyperpolarizálja a sejtet, mind a klorid-áramot mediáló 
GABAa receptor. A GABAB receptor legismertebb agonistája a baclofen, antagonistája a 
saclofen.

A metabotrop serotonin (5-HT1,2,4-7) receptorok. A szignál-molekulák közül a 
glutamát mellett a serotoninnak van a ma ismert legtöbb (15 féle) receptora. Az 5-HT3 
receptor kivételével az összes többi receptor-féleség mind metabotrop. Az 5HT|, 5HT2, 5HT3
és 5HT4 receptorok mind a központi, mind a perifériás idegrendszerben, nagy számban vannak 
jelen, a perifériás szervek közül elsődlegesen a bélcsatornában kiemelt jelentőségűek. Az 
5HT5,5HT6 és 5HT7 receptorok viszont csak a központi idegrendszerben figyelhetők meg. 
Számos kórképben (alvászavarok, skizofrenia, depresszió, migrénes fejfájások, nehezen 
csillapítható hányás, szív- és bélmozgási zavarok) tulajdonítanak nekik jelentőséget. Az 5-HT 
szintet emelő vegyületek általában antidepresszáns hatásúak. Legismertebb agonista a 
buspiron. A szelektív serotonin reuptake (neurotransmitter visszavétel a praesynapticus 
terminálban) gátló szerek (SSRI) közül legismertebb a fluoxetin.

Dopamin (D1-5) receptorok. Két receptor család, a D1-szerű és a D2-szerű receptorok 
ismeretesek jelenleg. Mindkét receptor családba több receptorféleség tartozik. A D1 család két 
tagból, a D1 és a D5 receptorból áll. Mindegyik Gs proteinen keresztül kapcsolódik, 
működésük a cAMP szint fokozódásához vezet. Legismertebb agonistájuk az SKF 38393 
antagonistájuk a butaclamol. A D2, D3 és D4 receptorok Gi/Go proteinen keresztül ugyancsak 
a cAMP szintet kontrollálják, de ellenkező irányban. Legismertebb agonistájuk a quinpirol, 
antagonistájuk a spiperon és a sulpirid. Szerepük szerteágazó. A bazális előagy alacsony 
dopamin szintje emelkedett nyugalmi tremor, vagy akár komplett bénulás (akinezis) 
megjelenéséhez vezet (Parkinson-kór). A középagyból kiinduló dopamin-pályarendszer 
működése szerepet játszik a jutalommal kapcsolatos tanulási folyamatokban is.

A muscarin-típusú acetilcholin (AChRM1-5) receptorok. Ezek is két receptor családra 
oszthatók. Az Mi-szerű családba az M1, M2 és M5 receptor tartozik, amelyek szignál- 
transdukciója az inozitol-triszfoszfát anyagcseréhez kötődik, és amely inkább serkentő jellegű, 
pl. a bélben. A receptorhoz G protein kapcsolódik. Az M2-es receptor családban a szignál- 
transzdukció a Gi proteinen keresztül az adenilát cikláz gátlásával valósul meg, összességében 
gátló jellegű, pl. a szívben. A receptor család legismertebb agonistája a muscarin, 
antagonistája az atropin.
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Adrenerg receptorok. Talán a legrégebben ismert receptorféleségek. Természetes 
agonistájuk a noradrenalin és az adrenalin. A klasszikus α és β adrenerg receptor beosztás 
továbbra is érvényes, azzal a megszorítással, hogy az adrenerg receptorok feloszthatok α1, α2 
receptor, valamint a β1, β2 és β3 altípusokra. A receptor altípusok különböző intracelluláris 
jelzőrendszerekhez tartoznak és különböző típusú G-proteinhez csatlakoznak. Mind az 
idegrendszerben, mind a perifériás szövetekben fellelhetők a különböző receptor féleségek.

A β receptorok az adenilát-cikláz aktivitását növelik, Gs proteineken keresztül. 
Legismertebb előfordulásuk a szívizomban van, ahol annak működését erőteljesen serkentik. 
Az α receptorok a szív kivételével szinte minden egyéb perifériás szervben jelen vannak. Az 
α-es receptor a Go proteinen keresztül az IP3 anyagcseréjét befolyásolja, míg az α 
adrenoceptor elsősorban a cAMP szintet csökkenti. Jelenlétük a periférián a vérerek falában, 
és különböző szervek simaizomzatán mutatható ki. A gátló hatások inkább az α2 a serkenő 
hatások inkább az α1 receptoron keresztül mediálódnak. Legismertebb α agonista a 
phenilephrin, antagonista a prazosin. A β receptor család ismert agonistái az isoprenalin, 
salbutamol, antagonistája a propranolol.

Neuropeptid receptorok. A neuropeptid receptorok is G (általában Gs)-proteinhez 
kapcsolt, cAMP szintet befolyásoló receptorok. A neuropeptidek rendelkezhetnek 
hormonfunkcióval is (pl. az angiotenzin-II, kolecisztokinin, stb.), vagy elsősorban 
neurotransmitter-szerű hatásúak (pl. a P-anyag, opioidok, neuropeptid Y, neurotenzin). A 
neuropeptidek receptorai általában klasszikus neurotransmitterek, főként monoaminok 
receptoraival együtt találhatók meg (ko-lokalizálódnak).

Tirozin-kináz típusú receptorok. A protein tirozin-kinázok integráns membránfehérjék, 
amelyeknek ligandjuk megkötése után dimerizálódnak. A dimer forma autokatalitikus 
folyamatot indít el, amelyben a protein intracelluláris részének tirozin maradékai 
foszforilálódnak. Így egy olyan protein jön létre, amely most már képes a hozzá kapcsolódó 
adapter proteineket megkötni, és egyes más intracelluláris proteineket foszforilálni. A tirozin 
kináz receptorok kiemelt szerepet játszanak a morphogeneticus folyamatokban és egyes 
hormonok hatásának idegrendszeri érvényesítésében.

Intracelluláris receptor molekulák. Jó néhány olyan szignál-molekula ismeretes az 
idegrendszerben, amely zsíroldékony, és éppen ezért membrán permeábilis. Ezek közé 
tartoznak a szteroid hormonok. Ezekben az esetekben a szteroidkötő receptor protein a 
cytoplasmában található. Szteroidkötés esetén ez a receptor áthelyeződik (transzlokálódik) a 
magba, és ott transzkripciós faktorokat aktivál.

Más esetekben nitrogén monoxid (NO) jut be a sejtbe. Az NO a legismertebb gáz
halmazállapotú, nagyon rövid életidejű neurotransmitter. A membránon keresztül a sejtbe 
diffundált NO ott, az oldott formában található guanilát cikláz enzimet aktiválja. Így ciklikus 
nukleotid képződik, amely intracelluláris foszforilációs folyamatokat serkenthet, sőt egyes 
esetekben ioncsatornákat is befolyásolhat direkt módon.
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1.1.6. Sejtek közötti jelátvitel a synapsisokban

A synapsisok speciális ingerlékeny szövetek (izomszövet, idegszövet) sejtjei közötti 
kommunikáció helyei. Két kategóriába sorolhatjuk ezeket a kapcsolatokat: elektromos és 
kémiai synapsisok. Míg az elektromos synapsisok elviekben mindkét irányba lehetővé teszik 
az információ terjedését, addig a kémiai synapsisok egyenirányító jellegűek.

1.1.6.1. Az elektromos synapsisok

Az elektromos synapsisok elnevezése arra az egyszerű tényre vezethető vissza, hogy az 
ingerület elektromos úton terjedhet az egyik neuronális membránról a másikra. Ehhez 
természetesen specializált információ-átadó helyek meglétére van szükség. Az elektromos 
synapsisok megjelenési formája a réskapcsolat (gap junction; 5. ábra, E. kép). A két, 
kapcsolatban levő neuron membránja mintegy 2-4 nm-nyi távolságra megközelíti egymást. A 
membránfelszíneken nagyszámú, kisméretű, porusszerű képződmény figyelhető meg. Ezek 
rendszerint kör vagy ovális alakba rendeződnek, egy-egy csoportban mintegy 150-450 
particulum látható. Jelenlétük a membrán cytoplasmaticus felszínén észlelhető.

Élettani szempontból nézve az elektromos synapsisok működését megállapíthatjuk, 
hogy azokon az információáramlás pillanatszerű és többnyire kétirányú. A réskapcsolatokon a 
kis molekulasúlyú anyagok (ionok, aminosavak, cukrok, egyszerű másodlagos hírvivő
molekulák) gyakorlatilag akadálytalanul jutnak át. Ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy az 
elektromos synapsisok működését számos tényező befolyásolja. Ezek a csatornák korántsem 
állnak mindig nyitva: különböző kapumechanizmusok biztosítják azok megfelelő működését. 
Az egyik ilyen faktor az ún. transjunctionális potenciál különbség. A potenciálkülönbség 15- 
30mV-tal való csökkenése az elektromos synapsis vezetőképességét a felére csökkenti. A 
másik lényegi faktor a két sejt közötti pH-különbség. A pH csökkenése a gap junction csatorna 
vezetőképességének csökkenésével jár.

A réskapcsolatokat alkotó proteinek a connexinek. Az idegsejtekben és az azokat 
körülvevő gliasejtekben is megtalálhatók. Minden esetben igaz azonban, hogy a connexinek 4 
domént tartalmaznak, és hogy 6 connexin kell egy funkcionális fél-csatorna (connexon) 
kialakításához. A gap junction proteineknek azonban mind a két membránon azonos helyen 
kell lenniük ahhoz, hogy a csatorna funkcióképes legyen.

Az elektromos synapsisok pharmacologiája jelenleg még nem teljesen tisztázott. 
Aldehidek és alkoholok gátolják e csatornák működését, csakúgy, mint egyes észter típusú 
vegyületek. Az elektromos synapsisok működési állapotát természetes körülmények között a 
csatornaképző fehérjék aktiváltsági (foszforiláltsági) állapota és/vagy az intracelluláris Ca2+ - 
szint határozhatja meg. Az elektromos synapsisok fő funkciója az elektromos szignálok 
időveszteség nélküli továbbítása, szinkronizáció, és így egy adott rendszeren belüli elektromos 
zajok átlagolása és minimalizálása. Napjainkban a központi idegrendszer egyre több területén 
(gerincvelő, agykéreg, kisagy, agytörzsi magvak és nem utolsósorban a retina) területén 
ismerik fel a réskapcsolatok jelenlétét, és kísérlik meg feltárni az információ-feldolgozásban 
betöltött feladataikat.

1.1.6.2. A kémiai synapsisok

Még Ramon y Cajal (Nobel díj: 1906) figyelte meg, hogy a neuronok axonjai egy 
kiszélesedő végbunkóban végződnek a velük kapcsolatban álló neuronok felszínén. E 
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képződményeket "bouton"-oknak nevezte. Úgy gondolta, hogy e végbunkók az ingerületátadás 
helyei. E nézet helyességét végül is elektronmikroszkópos vizsgálatok igazolták. Megállapítást 
nyert azonban, hogy a végbunkó egy ponton akár több ingerületátadó egységet, azaz synapsist 
is magában foglalhat. Számos egyedi jellegzetességet tártak fel a kémiai synapsisok 
finomszerkezetére vonatkozóan.

A synapsis területét három fő egységre szokás felosztani (13. ábra). Beszélhetünk 
praesynapticus felszínről, synapticus résről és postsynapticus felszínről. Mindhárom egység 
finomszerkezete a synapsisok nagy részében azonos.

13. ábra: A kémiai synapsis sematikus rajza.

A praesynapticus felszín területén az axon jellegzetesen kiszélesedik, benne gyakran 
mitochondriumok figyelhetők meg. Szinte minden axonterminális tartalmaz synapticus 
hólyagocskákat (vesicula), amelyek a synapsis helyén a legtöbbször csoportba tömörülnek. 
Transzportjuk (á vesiculáris transzport) a keletkezés helyétől a synapticus terminálig a 
cytoskeleton speciális fehérjéinek, az ún. axonális mikrotubulusoknak a segítségével történik.

A synaptikus résben többnyire amorf anyag (extracelluláris matrix) található. Benne a 
legutóbbi időkben fonalszerü képletek sokaságát fedezték fel. Feltételezik, hogy ezen 
fonálszerű képletek olyan protein-molekulák részei, amelyek a synapsisok együtttartásában 
játszanak szerepet.

A postsynapticus felszín is differenciált. A membránban postsynapticus jelfelfogó 
fehérjemolekulák, receptorok találhatók, míg a membrán alatt gyakran subsynapticus 
cysternák figyelhetők meg. Ezek az endoplasmaticus hálózat kihelyezett, specializálódott 
részei.
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A neuronok synapticus kapcsolatai alaktani szempontból változatosak. A neuronok 
közötti kémiai synapsisokban az ingerület-átvitel hatása a fogadó sejt működésére nem csak 
azon múlik, hogy milyen transmitter (Id. Idegszövet), és milyen receptorok vannak annak 
felszínen. Az is befolyásolja a synapsis működését, hogy a kapcsolat a neuronok mely részei 
között jön létre. Tradicionálisan praesynapticus elemként, axonok végfácskái (telodendrion) 
fordulnak elő leggyakrabban. Postsynapticus helyzetben lehetnek dendritek (axo-dendriticus 
synapsis), sejttestek (axo-somaticus synapsis) és akár egy másik axon is (axo-axonicus 
synapsis). Egyes idegsejtek képesek dendro-dendriticus synapsisok képzésére is. Kivételesen 
somato-dendriticus és dendro-axonicus synapsisokat is megfigyeltek már. A synapsisokat más 
módon is csoportosíthatjuk (ld. Idegszövet).

1.1.6.3. A kémiai synapsis molekuláris architektúrája

A synapticus apparátus számos protein komponenst tartalmaz. Speciális proteinek 
felelősek a synapticus vesiculum membránjának felépítéséért, a praesynapticus felszín azon 
képességéért, hogy kötni képes a vesiculákat. Vannak olyan protein elemek, amelyek a 
transmitter-kibocsátáshoz szüksége Ca2+- ionok beáramlását szabályozzák A postsynapticus 
membrán megvastagodás transmitter -receptorokat és postsynapticus-denzitás proteineket 
tartalmaz. Ezek szerepét a neuronális signal-transzduktioban csak napjainkban kezdjük igazán 
megérteni.

Egy átlagos synapticus vesiculum felszínén mintegy 20 féle jellegzetes protein 
található. Funkcióik szerint egyes proteinek a vesicula továbbításáért felelősek, mások a 
vesicula tartalmát szabályozzák, míg ismét mások a vesicula dokkolásában és kiürítésében 
játszanak szerepet. A vesicula helyzetének meghatározásában és a cytoskeletonhoz való 
kötődésében a synapsinok játsszák a fő szerepet. A cytoskeletonról leváló vesiculák a kis 
molekulasúlyú GTP-kötő fehérjék segítségével jutnak el a praesynapticus felszín vesicula- 
ürítésre szolgáló régiójáhozhoz.

A paraesynapticus plasmamembrán  proteinjei. A praesynapticus membrán régóta ismert 
alkotói a feszültségfüggő Ca2+ csatornák. Ezek jelenléte nélkül nem indulhatna meg a 
synapticus transmissio folyamata. Egy másik jól ismert praesynapticus membránprotein a 
syntaxin. Funkciója praesynapticus membránból a synapticus rés felé kinyúlva a synapticus 
proteinkomplex solubilis elemeinek a praesynapticus membrán külső felszínéhez való 
rögzítése.

1.1.6.4. A synapticus vesiculák transmitter-ürítésének valószínű mechanizmusa

A sejttestben kialakuló synapticus vesiculák motoros proteinek (kinesin és dynein) 
segítségével szállítódnak az axonban. Kötődésüket a synapsin nevű fehérjemolekula segíti. A 
synapticus terminálist elérve, a sejtváz microfilamentum-rendszerén rögzülnek. Az axonon 
végigterjedő depolarizáció hatására Ca2+ áramlik be a synapticus terminálisba a

     teszültségfűggő csatornákon keresztül. A synapsin molekulák szerkezete megváltozik, ennek 
hatására megszünik a microfilamentum-rendszer és a synapticus vesiculák közötti 
kölcsönhatás. A synapticus vesiculák ezután a membrán azon részéhez kötődnek hozzá, 
amelyen lehetséges lesz azok exocytosisa, amit membránok fúziója követ, és a transmitter 
kijut az extracelluláris térbe. Ezt követően megkezdődik a vesicula visszafűződése a 
synapticus terminális endocytoticus vesicula formájában (13. ábra).
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A synapticus transmissio élettana, a kvantális transmitter-kibocsátás: a kémiai 
synapsisokban az ingerület-átadás törvényszerűségei nagyban eltérnek az elektromos 
synapsisokban leírtaktól. Nagyon különbözik a transmissio időskálája és az azt kísérő 
elektromos jelenségek is. 

A kémiai synapsisok működése]! Ca2+ függő. Általánosságban kijelenthető, hogy a 
synapticus transmissio nem zajlik le szabad Ca2+ cytoplasmaticus jelenléte nélkül. Ennek két 
egyszerű kísérletes bizonyítékát is ismerjük. Amennyiben az extracelluláris tér nem tartalmaz 
Ca2+ ionokat, akkor az axonterminálisok membránjának depolarizációja (ezáltal a 
feszültségfuggö kalcium csatornák megnyílása) nem vezet transmitter-kibocsátáshoz. Ehhez 
hasonlóan, az axon belsejébe juttatott kalcium-komplexképzők (pl. EDTA) is 
megakadályozzák a transmitter-kibocsátást. A kalcium csatornák az axonok membránjában 
csoportokban helyezkednek el, ami lehetővé teszi, hogy a praesynapticus membrán egyes 
pontjai közelében a kalcium koncentráció rövid idő alatt relatíve magas értékeket vegyen fel. 
Ezeket a helyeket kalcium-microdoméneknek nevezzük.

A transmitter-kibocsátás kis „adagokban” történik, a folyamat kvantális természetű. 
Bemard Katz és kollégái az 1960-as évek végen és a 70-es évek elején fejlesztették ki erről 
szóló elméletüket. E szerint a transmitter anyagok vesiculákba csomagolva diszkrét 
kvantumokban vannak jelen a praesynapticus terminálisokban. Ingerlés, és az azt követő 
intracelluláris Ca2+ - felszaporodás következtében diszkrét egész számú vesicula tapad ki és 
üríti tartalmát az extracelluláris térbe. A jelenséget az ún. „miniatűr véglemez potenciál”-ok 
segítségével, először részleteiben a neuromusculáris junctioban figyelték meg. Később a 
megfigyelést kiterjesztették központi idegrendszeri synapsisokra is.

1.1.6.5. Synapticus potenciálok, helyi (lokális) hálózatok, információkódolás

Az idegsejtek kommunikációjának funkcionális alapjait a sejt-sejt kapcsolatok, 
synapsisok hozzák létre. A synapticus transzmissio során elektromos potenciál különbségek és 
áramok mérhetők mind a praesynapticus, mind a postsynapticus membrán felületeken. Egy 
praesynapticus neuron tüzelése (akcióspotenciálja) a postsynapticus membránfelszín 
potenciálját mindkét irányban megváltoztathatja (14. ábra).

Ha hypopolarisatiot (depolarisatiot) okoz a synapsis működése, akkor serkentő, vagy 
más néven excitatoricus postsynapticus potenciálról (EPSP) beszélünk. Ha azonban a 
membránpotenciál stabilizálódik és hyperpolarisatio történik, akkor gátló, vagy más néven 
inhibitoricus postsynapticus potenciál (IPSP) jelenik meg. A korszerű elektrophysiologiai 
módszerek segítségével in vitro mérhető egy praesynapticus sejt, valamint a vele synapsist 
létesítő központi idegrendszeri neuron együttes működése (14. ábra).

A postsynapticus potenciálok (PSP-k) membránpotenciál-függést mutatnak. Ha 
praesynapticus akcióspotenciál EPSP-t hoz létre, az a membrán depolarizáltságával egyenes 
arányban csökkenni fog.

A neuronális potenciálok (akcióspotenciál, synapticus potenciálok) alakja azonban nem 
minden esetben fejez ki kvantitatív információ mennyiséget. Az idegrendszer működésében 
általános jelenség az információ parallel utakon (rostokon) való közvetítése, valamint az ún. 
„bináris” kódolás. Egyidejű párhuzamos információ-továbbítás esetén a továbbítandó stimulus 
nagyságát a szimultán működő rostok számának változása adja meg. Jó példa erre a 
vestibuláris apparátus, vagy részben a motoros rendszer neuronjainak működése. Míg az 
elsőben a sensoros információ mennyiségét (az elmozdulás erősségét), addig a második 
esetben a kontrakció erősségét (a működésbe kerülő rostok számát) határozza meg egy-egy
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14. ábra: A postsynapticus potenciálok regisztrálásának vázlata.
EPSP: excitatoricus postsynapticus potenciál, IPSP: inhibitoricus postsynapticus potenciál, 

szinkronizáltan tüzelő neuroncsoport. A jelenséget párhuzamos, vagy behívó jellegű csoportos 
tüzelésnek („recruitment”) nevezzük.

A neuronok működésekor az információt egyrészt a tüzelési frekvencia 
(akcióspotenciálok mintázata), másrészt adott tüzelési frekvencia esetén annak időbeli 
finomszerkezete hordozza. Példaként említhetjük a motoneuron-izom kapcsolatot, ahol az 
innervált izomrostok kontrakciójának erősségét (rángás, tetanuszos összehúzódás) 
egyértelműen meghatározza az ideg tüzelési frekvenciája.

1.1.7. Speciális sejtkapcsoló struktúrák

A különböző szövetek sejtjeinek összekapcsolását az extracelluláris tér 
ragasztóanyagán kívül magának a sejt membránjának differenciálódása is segíti. Ezek a 
kapcsolóstruktúrák egyszerű és komplex formációk lehetnek.

Interdigitáció (ujjszerű kapcsolat), ahol a szomszédos sejtek érintkező felületének 
növelését segíti elő. A kapcsolat megjelenése hasonló ahhoz a formához, amikor két kezünk 
ujjait összekapcsoljuk.

Zonula occludens, szoros sejtkapcsolatot jelent. Az érintkező sejtek között az 
extracellularis rés hiányzik, mivel a sejtmembránok külső rétegei közvetlenül érintkeznek 
egymással (15. ábra).
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15. ábra: Sejtkapcsoló struktúrák.
ZO: zonula occludens, ZA: zonula adherens, D: desmosoma, F: tonofilamentum.

Zonula adherensnél az extracelluláris tér 20 nm (15. ábra), a membránokat egymáshoz 
speciális molekulák kapcsolják.

Desmosoma (macula adherens). A szomszédos sejtek közötti extracelluláris térben 
mukopoliszacharid tartalmú ragasztóanyag van, melyben egy denz lemez található (15. ábra).

1.2. Cytoplasma

A sejthártya és a sejtmag közötti teret a cytoplasma tölti ki. Az élő sejt cytoplasmája 
fény mikroszkóp alatt csaknem homogén, szerkezet nélkülinek látszik. Más módszerekkel 
vizsgálva (pl. elektronmikroszkóp alatt) megállapítható, hogy a cytoplasmának van egy 
membránokkal határolt organellumokat tartalmazó és egy organellum nélküli cytoplasma 
mátrixa (másként cytosol).

A cytosol legfontosabb alkotói a víz és a szervetlen anyagok, de tartalmaz olyan 
solubilis fehérjéket, melyek az élethez nélkülözhetetlen energiát adó szénhidrátok bontását, és 
szénhidrátok szintézisét végző enzimek. Ezek a fehérjeszintézis enzimjei, stress fehérjék, 
valamint a sejten belüli anyagtranszportban szerepet játszó fehérjék.

A cytosol az említett molekulákon, túl granuláris és fibrilláris (sejtváz) struktúrákat is 
tartalmaz.

A cytoplasma granuláris struktúrái lehetnek lipid cseppek, glikogénszemcsék, 
ribosomák. Funkcionálisan a ribosomák a legjelentősebbek. Minden élő sejtben megtalálhatók 
szabadon vagy membránhoz kötötten. A fehérjeszintézis folyamatában nélkülözhetetlenek. 
Két alegységből épül fel, mindegyike fehérjét és RNS-t tartalmaz (ribosomalis RNS, = rRNS).

1.2.1. A sejt vázrendszere: fonalas és tubuláris struktúrák, a cytoskeleton

A cytoskeleton (sejtváz) egy hatalmas, fehérjékből felépülő rendszer. Szerepe a sejt 
állandó alakjának fenntartásában, a sejtszervek rögzítésében, a sejten belüli 
transzportfolyamatokban, és a sejtek mozgásában van. A sejtváz rendszer elemei a 
microtubulusok és microfilamentumok, melyek egy része a sejthártyával tart kapcsolatot.

A microtubulusok tubulin nevű, gömb alakú fehérjékből épülnek fel. 13 tubulin 
molekula alkot egy gyűrűt, a gyűrűk csöveket hoznak létre. Microtubulusokból épülnek fel pl. 
azok a húzófonalak is, melyek a kromoszómák vándorlását segítik a sejtosztódás során.
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Az ostor (flagellum) és a csilló (cilia) segíti azoknak a sejteknek a mozgását, amelyek 
önálló hely változtatásra képesek. Csilló boríthat azonban olyan sejteket is, amelyek maguk 
nem mozognak, de felszínükön anyag mozgatása történik. Ilyenek pl. a légcső falát borító 
csillós hámsejtek.

A csillók összerendezett mozgást végeznek. Működésük egy nagyon stabil 
microtubulus-rendszer meglétéhez kötött. A csilló és az ostor a sejthártya alatt elhelyezkedő 
alapi testből (corpusculum basale) indul, melynek szerkezete a centriolum szerkezetével 
egyezik. Itt a tubulusok egy kör felületén hármasával (triplet) helyezkednek el. A csilló másik 
része az ún. plasmafonál, a sejthártyáról kiemelkedő fonalszerü képlet.

Magában a csilióban, és az ostorban is a perifériás tubulusok kettesével (duplet) 
fordulnak elő, és megjelenik két centrális tubulus is (16. ábra, A. és B. képei). A kettős

16. ábra: A csilló szerkezete.
A csilló plasmafonalának elektronmikroszkópos (A) és sematikus (B) képe. C: A perifériás 

fibrillumok felépítése.

tubulusok közül az „A tubulus” 13 tubulinsorból áll, és az óramutató járásával egyező 
irányban dynein kar kapcsolódik hozzá. A dynein kar nagyméretű fehérje, ami ATP-aze 
aktivitással rendelkezik, és a microtubulusok között keresztkötéseket alkot. Az A tubulussal 
fuzionál a „B tubulus”, amit 10 tubulin sorból épül fel (16. ábra, C. kép). A tubulus párokat 
egymással nexin köti össze.

Az aktin-filamentumok a legtöbb sejt cytoplasmájában megtalálhatók. Az aktin apró 
gyöngy-formájú molekula, amely egy kettős gyöngysorrá szerveződik, és a 
microtubulusokhoz hasonlóan lépül fel. Az aktin filamentumok elsősorban a sejtmembrán alatt 
húzódnak és azokban a sejtekben, amelyek mozgásra, ill. alakváltozásra képesek nagy 
mennyiségben találhatók.

1.2.2. Sejtorganellumok

A cytoplasmában membránnal határolt struktúrák találhatók, amelyek szerkezetüket 
tekintve alapvetően azonosak a sejtmembránnal. Az eukaryota sejtekben membránnal 
körülhatároltan találhatjuk a következő sejtalkotókat:
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1.2.2.1 Mitochondriumok

Minden eukaryota sejt tartalmaz hengeres, vagy kerekded formájú mitochondriumot. A 
mitochondriumok sejten belüli száma eltérő. Az igen élénk anyagcseréjű sejtekben számuk 
több, mint a kevéssé élénk anyagcseréjű sejtekben. Átmérőjük átlagosan 0,5μ, hosszúsága 7μ.

A mitochondriumok szerkezete: két egységmembránnal határolt sejtorganellum (17. 
ábra), a két membrán között keskeny rés található. A külső membrán sima, ez választja el a 
cytoplasmától.

dcnz folt matrix belső membrán külső membrán

17. ábra: A mitochondrium elektronmikroszkópos képe.

Belső membrán, mivel nagyobb felületű, mint a külső erőteljes betüremkedéseket 
formál. Ezen a membránrendszeren belül a mitochondrium alapállománya az ún. matrix 
található.

A mitochondrium belső membránjának betüremkedései vagy lemezek (crista), vagy 
csövek (tubulus). Ennek megfelelően ismerünk cristás ill. tubuláris mitochondriumokat 
Tubuláris mitochondriumok az egysejtűekben, szteroid szintézisvégző sejtekben, a máj és a 
vese sejtjeiben találhatók. A cristás típusú mitochondriumok a gyakoribb típust képviselik pl. 
bélhámsejtekben, nyálmirigyek sejtjeiben.

A cristák ill. tubulusok felszínén elemi részecskék találhatók. Ezek fejjel, nyakkal és 
talppal rendelkeznek. Ez utóbbi a belső membránba folytatódik. Az elemi részecskék fejében a 
foszforiláció enzimei találhatók. A nyakrészben a két folyamatot összekapcsoló enzimek. Az 
elemi részecske fejében a lebontó folyamat egyik végterméke az ATP képződik, amit itt 
tárolódik. A mátrixban találhatók a Szent-Györgyi-Krebs ciklus enzimei.

Ez a sejtszervecske önálló osztódásra képes, mert megtartotta saját DNS állományát. A 
mitochondriális DNS mindig az anyai DNS-ei egyezik Valószínűleg eredetileg egy prokaryota 
sejttípus volt, amely szimbiózisra (együttélésre) lépett egy eukaryota sejttel.
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1.2.2.2. Az endoplasmaticus reticulum

Az endoplasmaticus reticulum (ER), amely egy kanyarulatos zsákrendszer, s behálózza 
a sejt teljes belsejét. Két típusa ismert, a sima (sER) és a durva felszínű (rER) endoplasmaticus 
reticulum (18. ábra). '

18. ábra: A sejtmag felépítése.

A durva felszínű endoplasmaticus reticulum tubulusokból, cisternákból és 
vesiculumokból épül fel. Több vagy kevesebb mennyiségben minden sejtben jelen van, mivel 
az általános sejtmüködésben részt vevő különböző enzimek előállításához elengedhetetlen az 
endoplasmaticus reticulum jelenléte. Nevét onnan kapta, hogy, hogy membránjainak felszínén 
ribosomák helyezkednek el. A ribosomák felszínén zajlik a fehérjeszintézis.

A simafelszínű endoplasmaticus reticulum hasonló felépítésű, mint a durvafelszínű
endoplasmaticus reticulum, azzal az eltéréssel, hogy membánjához ribosomák nem 
kapcsolódnak. Szerepe a sejten belüli transzportfolyamatokban van. Cjsternáiban elsősorban 
ionok szállítódnak, ill. raktározódnak. Ezek közül az egyik fontos ion a Ca, ami az izom és 
idegsejtek működéséhez szükséges. Speciális funkciót ellátó sejtekbenpT. a szteránvaázas
hormonokat termelő sejtekben (pl. a here Leydig-féle sejtjei), továbbá olyan sejtekben, 
amelyek a gyógyszerek detoxikációját végzik (májsejtek) találhatjuk meg a reticulumnak ezt a 
formáját.
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1.2.2.3. A Golgi-apparatus (Golgi-készülék)

A Golgi apparátus egy térbeli zsákrendszer, amelyet lapos cisternák és végeikről 
lefűződő vesiculák alkotnak. Általában 5-6 párhuzamosan rendeződő cisterna ad egy 
funkcionális egységet. Váladéktermelő sejtekben fejlett. A Golgi ciszernák felszíne sima, 
hozzá ribosomák nem kapcsolódnak. A Golgi-készülék feladata: anyagok raktározása, 
szállítása (sejten belül, de a sejt felszínéhez is), valamint secretumok szerkezeti módosítása' A
fehérjék itt kapcsolódnak össze nem fehérjetermészetű résszel (pl. egyes enzimek 
képződésénél). A fehérjék a durvafelszínü endoplasmaticus reticulumban szintetizálódnak, és 
transzport vesiculákkal jutnak a Golgi ciszternákba.

1.2.2.4. Lysosomák

A Golgi-készülékről lefűződő vesiculák az elsődleges lysosomák, amelyekben bontó 
enzimeket találunk. Az elsődleges lysosomák ha phagosomával, vagy pinocytoticus
vesiculummal olvadnak össze, secunder lysosomává (emésztő vacuolummá) alakulnak. Az 
emésztő vacuolumban az emésztés folyamatos, mível az enzimek folyamatosan jelen vannak, 
nem használódnak el. Az emésztés mindaddig folyik, amíg emészthető anyagok vannak a- 
secunder lysosomában. A megemésztett anyagok kikerülnek a cytoplasmába és 
felhasználódnak. Az emészthetetlen anyagok (bomlástermék) leállítja az enzimek működését, 
a vacuolumban csak emészthetetlen anyag van. Ekkor tercier lysosomáról, vagy reziduális 
testről beszélünk. A reziduális test exocytosissal a sejt felületére üríti váladékát.

Ha a sejt bizonyos struktúrái sérülnek, vagy feleslegessé válnak, akkor egy 
membránnal izolálódnak. Az így kialakuló struktúra az autosoma.

1.3. Sejtmag (nucleus)

Általában kerek, vagy megnyúlt formát mutat. Természetesen vannak ettől eltérő 
formák is pl. a granulocyták magjai segmentáltak. A sejtben általában egy sejtmag található, 
de ismerünk kétmagvú (pl. a szív ingervezető rendszerének sejtjei), valamint többmagvú 
sejteket (vázizomrost) is.

A sejtmag felépítése: Az eukaryoták sejtmagját maghártya (18. ábra) veszi körül, mely 
többnyire kapcsolatban áll az endoplasmaticus reticuluminail. A maghártya két 
egységmembrán, közöttük a perinucleáris tér található. A maghártya nem folytonos, rajta 
pórusok figyelhetők meg. Ezeken a nyílásokon anyagáramlás történik. A pórusok nyitottak ill. 
valamilyen „záró” szerkezettel rendelkeznek, ami a pórus átmérőjét szabályozza. A pórusok 
nem passzív működésűek, hiszen megválogatják azokat az anyagokat, amelyeket átengednek. 
Például az RNS-molekulákat kifelé, a hisztonokat (bázikus sejtmagfehéjéket) befelé engedik 
át. A pórusokon át történő vándorlás mellett mód van a membránon át történő vándorlásra is.

A maghártya külső membránján ribosomák is megfigyelhetők. Ez a tény látszik 
alátámasztani azt a feltevést, hogy a maghártya az endoplasmaticus reticulummal 
származástani kapcsolatban van.

A maghártya által határolt rész a magplasma (karyoplasma), látszólag homogén 
állomány, mely a kromatinállományt és a magvacskát foglalja magában. Benne vannak a 
DNS- és a különböző RNS-szintézisek enzimjei, a szabad nukleotidok, a transzportfolyamatok 
enzimjei stb. A kromatinrögök egy része közvetlenül a maghártya alatt nagyobb 
mennyiségben, más része centrálisabban szórtan figyelhető meg.
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A magplasmába ágyazottan a sejtmagvacska (nucleolus) található, amit membrán nem 
határol. A magvacska nagymennyiségű RNS-t tartalmaz. Felépítésében háromféle szerkezeti 
elem vesz rész, nevezetesen a fibrilláris, a globuláris és az ún. halványan festődő struktúrák. 
Ez utóbbiak a kromoszómák nucleolus organizátor régiójának DNS molekulái. A maghártyán 
belül a kromatinállomány, a magnedv és a magvacska található. '

A sejtmag DNS- és fehérjeanyagai kromoszómafonalakat alkotnak, melyek 
fénymikroszkópban erősen festődve jól látszanak. A kromoszómafonalak összessége a 
kromatinállomány. A sejtmag fehérjéi bázikus és savas jellegűek.

A magvacska RNS-tartalma miatt erősen savas jellegű, a riboszámak szintézisének 
információját tartalmazza, sőt RNS-t és riboszómafehérjéket állít elő.

1.3.1. A kromoszómák

A kromatinállományból csak a sejtosztódás meghatározott fázisaiban észlelhető 
pálcika alakú testek, kromoszómák jönnek létre. A kromoszóma elnevezés görög eredetű, a 
„kromo" szó színt, a „szórna" pedig testet jelent. Az elnevezés arra utal, hogy a kromoszómák 
jól festődő testecskék (19. ábra).

DNS molekula 
fehérjeburokkal

A

megkettőződés

B C

19. ábra: A kromoszóma kialakulása és szerkezete.
A: a DNS molekula a hozzákapcsolódó fehérje molekulákkal, B: a DNS megkettőződése, C: a 
kialakult kromoszómában a két kromatida csak a befűződés (centromera) helyén kapcsolódik 

össze.

A sejtosztódást megelőzően a sejtmag DNS-állománya megkettőződik, ekkor 
szintetizálódnak a DNS-hez kapcsolódó fehérjék is. A megkettőződött DNS-állomány - a 
sejtosztódás, a befűződés során - a kromoszómában két egymással tartalmilag is egyenértékű 
részletet alkot. Ezek a kromatidák. A DNS-tartalom megkettőződése miatt a kromatidák 



nemcsak külsőleg, alakra és nagyságra azonosak, hanem belsőleg is tehát génjeik is teljesen 
ugyanazok.

A két kromatida többnyire csak egyetlen ponton kapcsolódik egymáshoz, ez a 
centromer. Így a kromoszómákat a befűződés karokra osztja. Ide kapcsolódnak a sejtosztódás 
során az osztódási orsó fonalai. A kromoszóma karok hossza jellemző a fajra, valamint az is, 
hogy bizonyos festékekkel a karok sávosan festődnek, így meghatározott mintázat jön létre.

A kromoszómák kromatidtartalmának egy része a sejtosztódás után letekeredik, génjei 
működnek - ez az eukromatin; a többi ekkor is felcsavarodott állapotban marad, génjei nem 
működnek - ez a heterokromatin.

A sejt kromoszómáinak alakja és nagysága eltér egymástól. Egy adott faj bármilyen 
sejtjében azonban a rá jellemző számú, alakú és nagyságú kromoszóma található. Ha a sejtben 
minden kromoszómából csak egyetlen egy van, akkor a sejt kromoszóma száma haploid. Az 
ilyen kromoszóaszám jele „n”. A kifejezés egyszerű alakot jelent. A haploid kromoszómaszám 
jellemző az ivarsejtekre.

A szervezet ún. testi sejtjeiben a DNS állomány (kromoszóma) két példányban 
található meg. Az egyik kromoszóma az apából, a másik az anyából származik. Az ilyen 
kromoszómaszámot diploidnak. hívjuk. Jele:”2n”. A kifejezés kettős alakot jelent.

Az apai és az anyai eredetű kromoszómák homológ kromoszómapárokat alkotnak. 
(Homológ=hasonló, megegyező.) A homológ kromoszómapár tagjai alakra és nagyságra tehát 
külsőleg, teljesen azonosak, az azonos funkciójú gének, azonos helyen vannak, de 
génváltozataik különbözőek is lehetnek.

Az ivarsejtek haploid kromoszóma készlettel rendelkeznek. Itt eltérés az ivari 
kromoszómáknál található. Nőknél a petesejtek X ivari kromoszómát tartalmaznak. Ez minden 
petesejtre igaz. Férfiaknál az ivari kromoszóma X vagy Y, tehát e tekintetben a hímivarsejtek 
nem egyformák.

1.3.2. A sejtek osztódása

A szaporodásának típusos formái az eukaryota sejteknél figyelhetők meg. Általában az 
osztódás során a DNS állomány megkettőződik, majd a keletkező két sejtbe eloszlik, s ezt 
követi a cytoplasma kettéosztódása. Az osztódás formái a mitózis és a meiosis.

1.3.2.1. Mitózis

A mitózis lényege egyrészt az élet fenntartása azáltal, hogy a DNS-t továbbviszi az új 
sejtekbe és ezzel a kódolt tulajdonságok átkerülnek az utódba, másrészt az, hogy a 
genetikailag azonos sejtek jönnek létre.

A mitózis folyamata különböző fázisokra osztható. A fázisokat és a közöttük levő 
szakaszokat, és a két osztódás közötti szakaszt az interfázist együtt sejtciklusnak nevezzük 
(20. ábra).

Az interfázis: ez a szakasz a sejtmag látszólagos nyugalmi állapota. Valóságos 
nyugalom nincs, mert a sejtben ilyenkor számos olyan folyamat játszódik le, ami valójában a 
sejtosztódást készíti elő. Lényege: a DNS állomány megkettőződése. Ezt a folyamatot előzi 
meg és indul el a mitotikus apparátus kialakulása. A mitotikus apparátus a centriolumból jön 
létre. Ez felépül a centriolumból és a centroszférából. A cytocentrumok a sejt két pólusa felé 
vándorolnak A fázis leglényegesebb mozzanatai a mag kromatinállományából kialakulnak a
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20. ábra: A mitózis fázisai.
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kromoszómák. (Fontos, hogy minden kromoszómában két kromatida van). A maghártya, a 
magvacska fokozatosan eltűnik.

Az interfázis befejeztével elkezdődik a mitózis első szakasza a profázis. A 
kromoszómák a profázis alatt vándorolnak, miközben hozzátapadnak a citaster tubulusaihoz, 
melyek együttesen a magorsót adják.

Metafázis. A kromoszómák vándorlása akkor fejeződik be, amikor a sejt egyenlítői 
síkjában helyezkednek el. A kromatidák ekkor csak a központi régióiknál, a centromeráknál 
tapadnak össze.

Anafázis. A kromoszómák a centromeráknál is elválnak egymástól, és megkezdik 
vándorlásukat a sejtpólusok felé.

Telofázis. A kromatidák a sejt két pólusán vannak. A kromoszóma szerkezet 
fokozatosan eltűnik. A sejthártya és a plasma befűződik és a maghártya is megjelenik. Egy 
sejtből kettő lesz ugyanannyi kromoszómával, mint amennyi a kiinduló sejtben volt.

1.3.2.2. Meiosis

Az ivarsejtek képződésének osztódási formája. Az osztódás végeredménye, hogy a 
diploid sejtből haploid sejt lesz.

A meiosis alatt két sejtosztódás zajlik le, melyet a meiosis főszakaszainak is szoktak 
nevezni (21. ábra). A meisosisban lépő sejt a genetikai állomány kétszeresét tartalmazza, azaz

21. ábra: A meiosis I. és II. főszakasza.

2n állapotú. A DNS megkettőződése a sejtciklus meiosis előtti nyugalmi szakaszában 
(interfázis I.) történik.
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A meiosis szakaszai: Az első főszakasz (meiosis I.) Az első meiotikus osztódás 
profázisát négy további szakaszra osztjuk: a leptoten, a zygoten, a pachiten és a diploten 
szakaszokra.

Leptoten szakasz: A teljes diploid kromatin állomány hosszú fonalak, kinyúlt 
kromoszómák, formájában található meg. A kromomérák jól megfigyelhetők. A kromoszómák 
vagy élénken mozognak, vagy egyik végükkel a maghártyához tapadnak, másik végük 
szabadon belóg a magnedvbe. Az egész kép virágcsokorra emlékeztet, ezért „bukett” 
konfigurációnak nevezzük

Zygoten szakasz: A maghártyához tapadt kromoszómák vándorolnak, és a homológ - 
anyai és apai eredetű - kromoszómák egymást felkeresik. Ezek úgy párosodnak egymással, 
hogy a kromomérák a nekik megfelelő kromomérákkal az interkromomérális állomány az 
interkromomérális állománnyal egészen pontosan összefekszik. A folyamat a zygotagén 
szakaszban megkezdődik, befejeződése a következő szakaszban történik. A folyamat közben a 
kromoszómák rövidülnek és vastagodnak.

Pachiten szakasz: A kromoszómák tovább párosodnak miközben teljes hosszukban 
összetapadnak. Ennek eredményeként kettős (iker) kromoszóma áll elő, ami látszólag a 
kromoszómaszám redukciójához vezet. Ez azonban csak pszeudoredukció, az ilyen 
kromoszómában négy kromatida van.

Diploten szakasz: Ebben a szakaszban megkezdődik a korábban párosodott 
kromoszómák szétválása, azonban bizonyos tapadási pontok (kiazmák) még együtt tartják a 
kromoszómákat. Ebben a szakaszban van lehetőség génkicserélődésre Ebben a szakaszban 
történhet átkereszteződés (crossing over) a kromoszómapárok kromatidsegmentjei között.

Ebben a szakaszban a homológ kromoszómapár mindkét tagja hosszában elválik és a 
kromatida egy vagy több helyen harántul megtörik. Így tudnak kicserélődni a párosodott 
kromoszómák közötti kromatidsegmensek. A cserehelyek ideiglenesen összeköttetésben 
maradnak, ezért a kromoszóma X-alakú. A corssing over eredményeképpen a kromoszómákon 
belül új génkombinációk alakulnak ki, ami a genetikai variabilitás egyik fontos forrása. A 
diplotén szakasz végén a homológ kromoszómapárok szétválnak. Ez a folyamat a diakinézis.

A kromoszómák szétválásán túl a maghártya is feldarabolódik, és a sejtmagvacska 
továbbá nem látható.

Metafázis I. A kromoszómák a mitotikus metafázishoz hasonlóan az egyenlítői síkban 
rendeződnek a húzófonalak segítségével.

Anafázis I. első utószakasz során a kétkromatidás homológ kromoszómákból álló 
párok tagjai elválnak egymástól és a sejt ellentétes pólusai felé vándorolnak. Ezáltal, az első 
anafázis végére a sejt mindkét pólusán a haploid kromoszómakészlet található meg. A 
kromoszómapárok tagjainak szétválása véletlenszerű, ezért a pólusokon található 
gémállomány a kromoszómákat egy új kombinációban tartalmazza.

Telofázis I. Az első végszakaszban kialakulhat a két sejtmaghártya és kettéválhat a 
cytoplasma, azonban nyugalmi szakasz nélkül is elkezdődhet a meiosis második főszakasza. 
Ha van is nyugalmi szakasz (interfázis II.), ebben a nyugalmi szakaszban nem történik DNS 
megkettőződés.

A meiosis második főszakasza (meiosis II.) Lényegében egy szabályos mitotikus 
osztódás, annak minden jellemző szakaszával (profázis, metafázis, anafázis, telofázis), de 
fontos hogy nem valódi nyugalmi szakaszból indul. A meiosis végeredménye az, hogy a két 
darab két kromatidás állapotú sejtből négy darab egy kromatidás állapotú, haploid sejt 
képződik.

37



A meiózissal keletkezett haploid sejtek az állatoknál ivarsejtekké alakulnak, ezért a 
meiózis az ivaros szaporodás szempontjából alapvető jelentőségű, "ivarsejt"t termelő” folyamat.

1.3.2.3. A sejtosztódás befolyásolása

A sejtosztódás (proliferáció) mesterséges befolyásolásának problematikája rendkívül 
jelentős kérdés. Ennek bizonyítására elég, ha a rákbetegséget említjük meg. A rákos elfajulás 
oka az, hogy egyes sejtek „kiszabadulnak” a szervezet sejtosztódást szabályozó 
mechanizmusai alól, és korlátlanul elszaporodnak.

Rendkívül sok olyan eljárás és vegyi anyag ismert, amelynek segítségével a sejtek 
osztódása gátolható. A sejtosztódást gátló anyagok azonban általában nem specifikusan csak 
bizonyos sejtek osztódását gátolják. Az osztódást gátló tényezők közül a legjelentősebbek az 
ionizáló sugárzások (röntgensugárzás, radioaktív sugárzás) és az osztódást gátló vegyületek 
(osztódási mérgek, citosztatikumok). Ezeket a gyógyászatban a rákos sejtek burjánzásának 
gátolására széleskörűen alkalmaznak. A citosztatikumok elpusztítják a kifejezetten gyorsan 
növekvő és sűrűn osztódó sejteket, amilyenek a daganatsejtek is. Azonban nemcsak a beteg, 
hanem az egészséges sejteket is megtámadják

Mai ismereteink szerint specifikus, osztódást serkentő hatóanyagokról is tudunk. 
Ismert pl. hogy egyes állati hormonok osztódást serkentő hatásúak. Ilyen hormon pl. a 
növekedési faktorok (growth hormone: GH), a somatomedinek, az inzulin, a prostaglandinok 
stb.
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2. SZÖVETI SZERVEZŐDÉS ÉS MŰKÖDÉS

Azokat a sejtcsoportokat és származékaikat, melyek az embrionális sejtekből 
bizonyos élettani funkciók elvégzésére differenciálódnak, bizonyos szabály szerint 
rendeződnek, szövetnek nevezzük. A szövetek leírásával, szerkezetével, fejlődésével és 
előfordulásával, valamint egymáshoz való kapcsolódási viszonyaikkal a szövettan 
(histologia) foglalkozik.

Hogy a szövetek között eligazodhassunk, csoportosítjuk őket. A csoportosításnál 
több szempontot, pl. morphologiai, biokémiai, fejlődéstani stb. is figyelembe kellene 
venni. Ezeket a különböző szempontokat á felosztásnál együtt alkalmazni nem lehet, ezért 
a Kölliker és Gegenbauer nevéhez fűződő ún. mesterséges felosztást követjük. Ennek 
alapján négy alapszövet típust különböztetünk meg. Ezek:

1./ hámszövetek
2./ kötőszövetek
3./  izomszövetek
4. / idegszövet
A hám- és kötőszövetekhez hasonlók a növényeknél is előfordulnak, ezért ezeket 

„vegetatív” szöveteknek is nevezhetjük. Az izom- és idegszövetet csak az állati életre 
jellemző funkciókat végeznek, amiért „animális” szövetek néven is szoktuk ezeket 
említeni.

2.1. Hámszövetek

A szövet sejtjei szorosan kapcsolódnak, jellegzetes sejtkapcsoló struktúrákkal, mint 
pl. ujjszerű kapcsolódás (interdigitáció), szoros kapcsolat (tight junction), és a desmosoma. 
A hámsejtek szabad felszínén csillók (pl. légcső), microbolyhok (a bél felszívó 
hengerhámsejtjei) is előfordulhatnak.

A hámszövetek mindhárom csíralevélből fejlődhetnek. Az ectodermából (külső 
csíralevél) fejlődik pl. bőrünk felhámja. A bél felszívó hámja entodermális (belső 
csíralevél), míg pl. a mesothel mesodermális (középső csíralevél) eredetű.

A hámsejtek táplálása az alatta levő kötőszövetből történik. Véredények csak igen 
ritkán találhatók benne. Véredényekkel ellátott, azaz edényezett hám pl. a belső fülben a 
stria vascularis.

A hámszövetben idegrostok, idegvégkészülékek is előfordulnak, melyeket 
intraepitheliális idegrostoknak ill. idegvégtesteknek nevezzük (Id. Idegvégződések).

A hámszöveteket két, nevezetesen az alaktani és működési szempontok alapján 
osztályozhatjuk. Az alaktani (morphologiai) felosztásnál a szövetet felépítő sejtek alakját 
(lapos, köbös és hengeres), ill. a sejt rétegek számát (egy- és többrétegű) vesszük 
figyelembe. Ha ezt a két morphologiai szempontot egymással variáljuk, akkor hétféle 
hámok tudunk elkülöníteni. Ez a hétféle hám azonos a fedőhámok típusaival.

A hámszövetek működés szerinti felosztásakor fedő-, mirigy-, érzék- és 
pigmenthámról beszélünk.

A továbbiakban a hámszöveteket a működés szerinti felosztás alapján tárgyaljuk.
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2.1.1. Fedőhám

A fedőhám a testet kívül, belül borítja, az alatta levő szöveteket, szerveket védi, 
részt vehet a tápanyagok felszívásában, létfontosságú anyagok elválasztásában és 
kiválasztásában, valamint külső ingerek érzékelésében.

A fedőhámok hét típusát ismerjük, amelyek azonosak a hámszövetek alaktani 
felosztásánál említettekkel.

Egyrétegű laphám. Egy sorba rendeződő lapos sejtek építik fel. Ide tartoznak az 
endothel és a mesothel is. Az endothel a vér és nyirokerek legbelső rétege, a mesothel 
pedig a nagy savós hártyák (mellhártya, hashártya) felszínét borítja. Ilyen hám alkotja pl. a 
vese Bowman-tokjának külső lemezét is (22. ábra).

Egyrétegű köbhám. A poligonális sejtek egy rétegben (sorban) helyezkednek el. 
Ilyen hám található pl. a vese kanyarulatos csatornáiban (22. ábra).

22. ábra: Egy vesetest metszete.
Az egyrétegű, lapos sejtek (nyilak) plasmája vékony csík formájában látszik, amiből a tojás 
alakú magok kidudorodnak. A vesetestek körül kanyarulatos csatornák metszetei láthatók, 

melyek falát egyrétegű köbhám (kettős nyílhegyek) alkotja.

Egyrétegű hengerhám (23. ábra, A. kép). A tégla-formát mutató sejtek. Felszínükön 
pl. az emésztőrendszer felszívóhámjánál microvillusok (microbolyhok) találhatók, de 
előfordulhatnak csillék is, pl. a bronchusok hengerhámsejtjeinél.

Egyrétegű többmagsoros hám. Minden sejt egy közös alapon van, de a sejtek eltérő 
nagysága miatt nem mind éri el a felszínt. Tehát a sejtek nem, de a sejtmagok több 
rétegben láthatók (23. ábra, B. kép). A sejtek csúcsi felszínén gyakran csillók találhatók. 
Ilyen pl. a légcső (trachea) hámja.

Többrétegű laphám. Az alaphártyán egy sorban hengeres, majd felettük néhány 
sorban köbös, legfelül lapos sejtek láthatók. Működés szerint elszarusodó (pl. bőrünk 
epidermise) és el nem szarusodó (pl. szájüreg nyálkahártya hámja) többrétegű laphámot 
ismerjük (23. ábra, C. kép).
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Többrétegű hengerhám. Leginkább két hengeres hámsejtréteg építi fel, néha 
közöttük köbös sejtrétegek is megfigyelhetők (23. ábra, D. kép). Előfordulása: pl. a férfi 
húgycső nagy részében.

23. ábra: Fedőhám típusok.
A: egyrétegű hengerhám, B: többmagsoros hám, C: el nem szarusodó többrétegű laphám, 

D: többrétegű hengerhám (sematikus képek), ct: kötőszövet. A nyilak a megfelelő hámokra 
mutatnak.

Átmeneti hám vagy urothelium. Az utóbbi név előfordulására utal, ugyanis a húgy- 
ivarszervek jellegzetes hámja. Sejtjei több sorban helyezkednek el, de a legfelső réteg 
sejtjei köbösek. A húgyhólyagban a hámréteg legfelső rétegében a köbös sejtek között, ill. 
azok fölé emelkedő ernyő vagy esernyősejteket ismerhetünk fel (24. ábra).

2.1.2. Mirigyhám

A mirigyhámot (röviden mirigyek) alkotó sejtek, sejtcsoportok a vér által szállított 
anyagok felhasználásával váladékot termelnek. A váladék rendszerint folyékony.

A mirigyeket több szempont szerint is osztályozhatjuk.

A váladék hatása szerint
Ha a mirigy sejtek olyan váladékot termelnek, ami a szervezet számára hasznos, 

akkor secretumól (pl. a nyál), ha a váladék káros excretumról (pl. a vizelet) beszélünk.
Hány sejt építi fel a mirigyhámot
Annak alapján, hogy a mirigyhámot hány sejt építi fel, beszélhetünk egysejtű (pl. a 

kehelysejtek), és soksejtű mirigyekről (pl. a pajzsmirigy).
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24. ábra: Az urothelium, 
ct: kötőszövet, a nyíl a hámra mutat.

A váladék miként hagyja el a mirigyet
Ha a mirigysejttől a váladék csőrendszeren keresztül jut a felhasználás helyére, 

akkor külső elválasztásit (exocrin) mirigyekről (pl. fültőmirigy) beszélünk. Ezek a 
váladéktermelő sejtek elrendeződésük alapján csöves, bogyós és csöves-bogyós mirigyekre 
oszthatók.

Ha a mirigy kivezetőcsővel nem rendelkezik, akkor a termelt váladék (ez a hormon) 
a keringési rendszerbe a vérrel szállítódik. Az ilyen mirigyeket belső elválasztásit 
(endocrin) mirigyeknek nevezzük: pl. a pajzsmirigy.

Ismerünk kettős elválasztásit mirigyeket is pl. a hasnyálmirigy. Itt a mirigysejtek 
legtöbbje által termelt váladék egy csőrendszeren keresztül jut el egy ún. fővezetékbe, ami 
a patkóbélbe torkollik, de a mirigy kisebb részét adó ún. Langerhans (vagy inzulin) sziget 
sejtjei hormonokat termelnek, melyek a hasnyálmirigyből kivezető vérérbe kerülnek.

A mirigyhámok osztályozhatók a sejtek váladéktermelésének mechanizmusa 
alapján is. Így beszélünk:

Merocrin elválasztáséi mirigyekről, amikor is a sejtek fokozatosan ürítik termelt 
váladékukat. Ilyen mirigy pl. a fültőmirigy.

Apocrin elválasztású mirigyek: a váladéktermelés folyamatos, de az ürítés 
szakaszosan és kis mennyiségben történi. Pl. a kehelysejtek tartoznak ebbe a csoportba.

Holocrin elválasztású mirigy pl. a faggyúmirigy, ahol is a váladéktermelő sejtek a 
folyamatosan degenerálódnak, szétesnek és így részt vesznek a váladék alkotásában. 
Fontos, hogy nem az egész mirigy pusztul el, mindig marad a mirigy kötőszövetes tokja 
alatt egy ún. matrix réteg, amiből az elpusztult sejtek pótlódnak.

A termelt váladék kémiai természete szerint is osztályozhatók a mirigyhámok. 
Ilyenkor nyákos vagy mucinosus (pl. a kehelysejtek), serosus (pl. fültőmirigy), és kevert 
azaz sero-mucinosus (pl. az állkapocsalatti mirigy) váladékot termelő mirigyeket 
különíthetünk el. Fontos tudni, hogy ez utóbbi mirigyeknél is külön sejtek termelik a 
musinosus, és külön sejtek termelik a serosus váladékot, melyek csak a vezetékekben 
keverednek.

2.1.3. Pigmenthám

A köbös vagy hengeres hámsejtekben melanin tartalmú szemcsék vannak. 
Előfordulása a szem ideghártyájában a köbös sejtekből felépülő a stratum pigmentosum 
retinae.
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2.1.4. Érzékhám

A külvilág ingereinek felfogására szolgáló speciális hám. Kétféle érzékhámsejtet 
ismerünk.

Az elsődleges vagy primer érzékhámsejtek, eredetileg bipoláris idegsejtek. Egy 
perifériás, és egy a sejt alapjából induló centrális nyúlványuk van. Ez utóbbi az ingerületet 
a központi idegrendszerbe vezeti. A perifériás nyúlvány az inger felvételére szolgál (25. 
ábra, A. kép). Ilyen érzékhámsejt található pl. a szaglóhámban.

A másodlagos vagy secunder érzékhámsejteknek nincs centrális nyúlványa. A 
sejttesttől az ingerület synapsis útján továbbítódik. Ilyen érzékhám van a halló- és 
egyensúlyozó szervben, valamint az ízlelőszervekben (25. ábra, B. kép).

támasztósejt

sensoros sejt

csilló

perifériás nyúlvány

centrális nyúlvány

 — lyuggatolt lemez

synapticus gomoly

A

B

25. ábra: Érzékhámok.
A: Primer érzékhámsejt a szaglóhámban. B: Secunder érzékhám a macula staticában.
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2.2. Kötőszövetek

Azokat a szöveteket, melyek a többi szövetet szervekké, a szerveket 
szervrendszerekké, a szervrendszereket egységes szervezetté kapcsolják össze, 
kötőszöveteknek nevezzük. Az említettek figyelembevételével: a kötőszövet szerveket 
vesz körül, hézagokat tölthet ki, a szervekbe lépve ereket és idegeket szállít, az izmoknak a 
vázrendszerrel való kapcsolatát teszi lehetővé.

Minden kötőszövet mesodermális eredetű. Mind az onto-, mind a phylogenesisben 
először megjelenő kötőszövet a mesenchyma.

A mesenchyma sejtjei nagy nyúlványos sejtek, melyek kocsonyaszerű sejtközötti 
állományt termelnek. Az ontogenesis folyamán a sejtek rostokat termelnek, melyek 
fokozatosan túlsúlyba kerülnek, s így az eredeti szövet más kötőszövetté alakul át.

Minden kötőszövet felépítésére jellemző, hogy sejtekből és sejtközötti állományból 
áll. A sejtközötti állomány további két részre, az alapállományra és különböző kötőszöveti 
rostokra osztható.

2.2.1. Kötőszöveti sejtek

Fibroblastok (rostképző sejteknek is nevezik) működő, míg a fibrocyták elnevezés 
a sejtek inaktív állapotukra utal. Magának a rostképzésnek a mechanizmusa nem teljesen 
tisztázott. Lényegét tekintve a sejtben lejátszódó folyamat a következő: a sejt durva 
felszínű endoplasmaticus reticulumban szintetizált polipeptidláncok a Golgi-apparátusba 
szállítódnak, és az innen leváló Golgi-vacuolumokban már tropokollagen molekulák 
halmozódnak fel. A tropokollagen molekulák az extracelluláris térben azonnal kollagén 
rostokká szerveződnek. Lényegében hasonló módon megy végbe az elasticus rostok 
képződése is.

Az immunkompetens sejtek. Ide tartoznak a macrophagok, plasmasejtek, a T és B 
lymphocyták az eosinophil giánulocyták, és a hízósejtek, Szerepük a szervezet 
védelmének biztosításában van. Ismertetésük az Immunológia c. fejezetben történik meg.

Macrophagok (histiocyták). A kötőszövet gyulladásos folyamata során ezek 
a sejtek állábakat fejlesztenek, így képesek elmozdulni és phagocytálni a kórokozókat. 
Ezért falósejteknek is nevezik őket. Phagocytaló sejtek még a neutrophil granulocyták is, 
csak ezek kisebb méretűek.

A plasmasejtek, melyek a B-lymphocyták - antitestet termelő immunreaktív 
képességű sejtek - leszármazottjai.

A T- és B-lymphocyták. A T-lymphocyták a thymusból (csecsemőmirigy), 
míg a B-lymphocyták a csontvelőből (bone marrow) erednek. Mindkét lymphocyta 
gömbalakú, nagy kerek maggal rendelkeznek. Ezen sejteknek kis mérete és nagy 
plaszticitása lehetővé teszi, hogy átjussanak a kapillárisok endothel sejtjein és a 
kötőszövetbe juthassanak. Innen továbbvándorolnak a nyirok kapillárisokba és 
visszajutnak az érpályába.

Eosinophil granulocyták. Gömbölyűek, plasmájukban eosinnal pirosra 
festődő szemcsék találhatók (ld. Vér). Amőboid mozgásra képes sejtek. 

Hízósejtek. Viszonylag nagyméretű egymagvú gömbölyű sejtek. A sejt 
plasmájában granulumok találhatók, melyek véralvadást gátló heparint, vagy serotonint, ill. 
histamint tartalmazhatnak. Ez utóbbi anyag az allergiás megbetegedésekben játszik 
szerepet. A hízósejtek a vöröscsontvelőben termelődnek.

44



Zsírsejtek. Kerek sejtek, ahol a sejtmag perifériásan a sejthártya alatt található 
(pecsétgyűrű-forma). Nagyobb mennyiségben fordul elő a bőr alatti kötőszövetben.

Pigmentsejtek nyúlványos sejtek. Sejtplasmájuk barna színű melanin granulumokat 
tartalmaz. Ilyen sejtek találhatók, pl. a szem szivárványhártyájában. Hosszú ideig úgy 
tartották, hogy ezek a sejtek mesodermális eredetűek, ma már tudjuk, hogy ectodermális, 
dúcléc származékok.

2.2.2. A kötőszövet sejtközötti állománya

A szövetben ez a domináló állomány. Állaga változó, a kocsonyaszerűtől a 
keményig. Alapállományból és a benne levő kötőszöveti rostokból áll.

2.2.2.1. A kötőszöveti alapállomány

Az alapállomány a kötőszöveti sejtek és rostok közötti teret tölti ki. Az 
alapállomány félfolyékony, kocsonyaszerű. Vízben oldott, részben kristalloidok, részben 
kolloidális állapotban lévő makromolekulák alkotják. Az alapállomány szerkezetét az 
egymásba kapcsolódó molekulákból kialakuló váz biztosítja. Ezek a molekulák főleg 
proteoglikán alegységek ismétlésével létrejövő hyaluronsav, chondroitin, ill. 
chondroitinszulfát.

Sejtközötti vízterek. Az egész szervezetben a sejtközötti tér egységes szemben az 
egyes elrekesztett sejteken belüli térrel. A kötőszövet kivételével, a sejtek közötti tér igen 
szűk, csak rés formájában jelentkezik. Ezért a szervezet sejtközötti területeit (interstitiális 
víztér) szinte teljesen egészét (90%) a kötőszövet adja.

Ismert, hogy a központi idegrendszer kivételével (agy-gerincvelői folyadék = liquor 
cerebrospinalis), az egész szervezet interstitiális vízterében a víz, és az abban szétoszlatott 
anyagok mozgása nem teljesen szabadon történik. A sejtközötti állomány 
mukopoliszaccharid építőelmei kolloidális rendszert alkotnak, és a szövetközötti víz 
jelentős hányadát lazán, de kötött állapotban tartják, így a szövetközötti víz mozgása nem 
szabadon történik. A szövetközötti víz és a benne eloszlatott (oldott vagy szuszpendált) 
anyagok szabad mozgását az amorf sejtközötti és rostrendszerek “duzzadása” korlátozza. 
Ez a folyamat lokálisan nagy jelentőséggel bír. A lekötött víz mozgékonyságát több 
tényező (hyaluronidáz enzimek aktivitása, pajzsmirigy hormonjai és a szteroid hormonok 
mennyisége) határozza meg.

2.2.2.2. A kötőszövet rostjai

A kötőszöveti rostok három félék lehetnek, nevezetesen kollagén, rugalmas és 
rácsrostok.

 Kollagén rostok, viszonylag vastag rostok, nem nyújthatók és nagy a 
szakítószilárdságuk. A rostok ritkán magánosak, jellemző a nyalábokba való rendeződés 
(26. ábra, A. kép és a 27. ábra).

A kollagénnek különböző típusait ismerjük. A leggyakrabban előforduló kollagén 
az I. típusú (csontban, ínban), a II. típusú (porcban), a III. típusú (reticulin rostokban), a 
IV. típusú kollagén rost a lamina basalisban található.
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Rugalmas, vagy elasticus rostok. Vékonyabbak, mint a kollagén rostok (23. ábra, 
A. kép). Magánosak, néha elágazódhatnak. Nyújthatók, szakítószilárdságuk alacsony. Két 
komponensből épülnek fel, a tropokollagénből és a két tropokollagént összekötő 
fehérjéből, az elastinból. A tropokollagént a fibroblastok, míg az elastint a símaizomsejtek 
termelik. Általában ott találhatók, ahol nagyfokú nyomásváltozás fordul elő, pl. az erek 
falában.

Rács, vagy reticularis rostok. A legvékonyabb kötőszöveti rostok (26. ábra, B. 
képMivel szövettani metszetben ezüstsókkal is feltüntethetők, ezért argyrophil rostoknak
is nevezik. A rostok szitaszerű hálót képeznek, innen az egyik nevük: rácsrostok. III. és a 
IV. típusú kollagénből épülnek fel.

26. ábra: A kötőszöveti rostok típusai szövettani metszeteken.
A: A hashártya kollagén (K) és elasticus (E) rostokat is tartalmaz. B: Reticuláris rostok 

(nyilak) a nyirokcsomóból.

A kötőszövetek felosztásánál az alapvető szempont a szövetet felépítő sejtek és 
sejtközötti állományuk egymáshoz való viszonya, az alkotóelemek rendezettsége, a 
sejtközötti állomány állaga. Ennek figyelembevételével a kötőszövetek két nagy csoportra, 
úgymint a valódi, és sajátos feladatok ellátását végző speciális kötőszövetekre oszthatók. 
Ez utóbbiak közé a főleg mechanikai feladatokat ellátó támasztószöveteket, és a különböző 
anyagok szállításában résztvevő vér és nyirok sorolhatók.

2.2.3. Valódi kötőszövetek

A valódi kötőszöveteknek több típusát ismerjük, melyek a következők:

Érett kocsonyás kötőszövet a szövetet embrionális kötőszövetnek is szoktak 
nevezni. Felépítésében nagyon hasonlít a mesenchymához. A sejtek közötti kocsonyás 
sejtközötti állományban kevés kollagén rost is megfigyelhető. Ilyen szövet van az 
embrióban, s legtovább a köldökzsinórban marad meg, ahol ezt a szövetet Wharton-féle 
kocsonyának, neveznek.

A lazarostos kötőszövet. A szövet fő feladata más szöveteket, szerveket tart össze, a 
szeervekben sövényeket formál. Felépítése az általános jellemzésnél leírtakkal egyezik. 
Sejtes elemeiről, rostjairól elmondhatjuk, hogy mindegyik kötőszöveti sejt ill. rost 
előfordulhat benne, természetesen mennyiségük változó (27. ábra). Megjelenhet pl. 
egységes kötőszövetes réteg formájában, pl. az üreges szervekben. Ilyen pl. a 
bélcsatornában a lamina propria.
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27. ábra: A bőr lazarostos kötőszövetében előforduló sejtek és rostok.

Tömöttrostos kötőszövet. A legrendezettebb kötőszövet. Tipikus előfordulása az 
ínszövet. Itt a kollagén rostok nyalábokba rendeződnek, a nyalábok közötti üregekben a 
rostképző ún. ínsejtek találhatók.

Elasticus rostos kötőszövet. A kötőszöveti alapállományban nagymennyiségű
elasticus rost mellett, kevés kollagén rost is előfordul. Ez a szövet olyan helyeken fordul 
elő, ahol jelentős nyomásváltozás jelentkezik. Ilyenek a vérerek, különösen az artériák 
falában levő rugalmas lemezek (tunia elastica externa és intema; 28. ábra).

28. ábra: Részlet a tüdő artéria falából.
A nyilak a rugalmas rostokra mutatnak.

 Reticularis rostos kötőszövet. A vérképző és nyirokszervek alapszövete. Sejtjei a 
nyúlványos reticularis sejtek. A sejtközötti hézagokban vérképző és lymphaticus sejteket 
figyelhetünk meg. A reticuláris sejtek termelik a reticuláris rostokat. Előfordulása pl. a 
vöröscsontvelő, a nyirokszervek alapállománya).

2.2.4. Speciális kötőszövetek

2.2.4.1. Támasztószövetek

Chordaszövet (= chordoid szövet). Nevét a chorda dorsalisbeli (gerinchúr) egyedüli 
előfordulásáról kapta. Ellentétben a kötőszövetek általános jellemzésénél leírtakkal, itt a 
sejtes elemek dominálnak, a sejtközötti állománnyal szemben. A chorda sejtek intra-, és 
extracelluláris váladékot termelnek. Az intracelluláris váladék kissé oldalra tolja a 
sejtmagot. Az extracelluláris váladék, melynek a mennyisége a több, nemcsak a sejtek 
között, de a chorda sejtcsoport köré is rendeződik, ahol kialakítja a primer chordahüvelyt.
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Zsírszövetek. A zsírsejtek kerekded sejtek, melyek cytoplasmajában zsírcseppek 
halmozódnak fel. Ezek kezdetben különálló kis cseppek szórtan, majd később egy centrális 
helyzetű nagy csepp formájában láthatók. A zsíranyag a sejtmagot a sejthártya alá tolja. 
Innen van a sejt jellegzetes pecsétgyűrű formája.

A zsírsejteket rácsrostok, néha kollagén és rugalmas rostok veszik körül. A 
zsírszövetnek két formája ismert nevezetesen a sárga és a barna zsírszövet.

A sárga zsírszövet felépítése a zsírszövet általános leírásánál elmondottakkal 
egyezik. A sárga zsírszövet zsírraktár (tápanyagraktár), de jelentős a hézagtöltő és 
támasztó funkciója is.

A barna zsírszövet jellemzője, hogy a sejtekben a zsírcseppek mellett nagyobb 
mennyiségben mitochondriumok is előfordulnak. A barna zsírszövetnek a hőtermelésben 
van szerepe, főleg újszülötteknél található nagyobb mennyiségben.

Porcszövetek (chondroid szövetek). Rugalmas, hajlítható, kis szakítószilárdságú 
szövetek. Az embrionális kötőszövetből fejlődnek. A porcszövetek sejtjei kerek, vagy 
elliptikus formájúak, melyek az alapállomány porcüregeiben kettesével, vagy hármasával 
helyezkednek el. Az üregek határoló széleit porctoknak nevezzük. A porcsejtek a 
porcüregeket nem töltik ki teljesen. A körülöttük levő gyűrűszerű rés a porcudvar. A 
porcsejtek, a porcudvar és a porctok együtt egy egységet, a chondront alkotják, amit 
másként porcterritóriumnak is nevezünk. A territóriumok között az interterritóriális 
állomány (sejtközötti állomány) helyezkedik el.

Sejtközötti állománya keménysége biztosítja a szövet nagyobb szilárdságát. A 
sejtközötti állomány itt is alapállományra és rostokra tagolódik.

A kötőszöveti rostok milyensége, mennyisége alapján beszélhetünk üveg (hyalin)-, 
rugalmas (elasticus)- és kollagén rostos (röviden rostos) porcszövetről (29. ábra, A., B. és 
C. képei).

Hyalin (üvegporc) porcban a sejtközötti állományban kevés kötőszöveti rost van 
jelen, az alapállomány elfedi azokat, más szóval az alapállomány és a rostok törésmutatója 
azonos, s így nem különíthetők el. A rostokat rutinfestésekkel nem lehet kimutatni. Az 
ilyen porc az üveg, vagy hyalin porc (29. ábra, A. kép).

Kékesfehér fényű, leggyakrabban az ízesülő csontvégeken figyelhető meg. A hyalin 
porcnál a porcterritóriumokban 2-4 kerekded sejt található egy, vagy több sejtmaggal. A 
sejtek cytoplasmájában zsírcseppeket, valamint glikogén szemcséket lehet kimutatni.

Ha a porcszövet sejtközötti állományában sok kötőszöveti rost található, és ezek 
rutinfestésekkel ki is mutathatók, akkor rostos porcokról beszélünk. A rostos porcoknak 
két formáját ismerjük attól függően, hogy milyen kötőszöveti rostok találhatók benne. Így 
ismerünk elasticus és kollagén rostos porcokat.

Rugalmas, vagy elasticus porc. A sejtközötti állományt elasticus rostok hálózzák be 
(29. ábra, B. kép). A szövet felépítésében minden más szempontból hasonlít az 
üvegporchoz. Nagyfokú deformálódásnak rendszeresen kitett helyeken - pl. fülkagyló, 
gégefedő — fordul elő.

Rostos, vagy kollagén rostos porc. Felépítésére jellemző, hogy a porc territóriumok 
sűrűn, nagyjából párhuzamos sorokba rendeződnek, melyek között kevés a sejtközötti 
állomány (29. ábra, C. kép). Ebben vastag nyalábokba rendeződő kollagén rostokat 
figyelhetünk meg. Ott fordul elő, ahol állandó nagy nyomás jelentkezik. Így pl. a 
csigolyaközti porckorongokban található meg.
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29. ábra: Porcszövetek.
A: üvegporc, B: rugalmas porc, C: kollagén rostos porc.

Csontszövetek. Erre a szövetre jellemző, mind a nagy szakító-, mind a hajlítási 
szilárdság, s ezen tulajdonságokat az erőteljesen elmeszesedett sejtközötti állomány 
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biztosítja. Az említett funkciókban a szövet sejtes elemei nem vesznek részt. Az ő 
feladatuk a csontképzés.

A csontszövet kétféle elrendeződésben fordul elő, egyrészt tömör, vagy kompakt 
(substantia compacta), és szivacsos (substantia spongiosa) formában.

Tömör csontszövet. A tömör csontszövetből készült metszeten (30. ábra), a 
legszembetűnőbbek a 3-7μm vastagságú lemezek rendszerei. A lemezeket, melyeket 90°- 
ban eltérő kollagén rostok építenek fel. (Fontos, hogy ez osteokollagén, mert nem a 
fibroblastok, hanem a csontsejtek termelik!). A lemezeket vékony kb. 1μm vastag 
csatornák (caniculi ossium) járják át. A csatornák elliptikus üregekbe (csontlakunák = 
lacunae ossium) nyílnak. A csontlakunákban a csontsejtek teste, a csatornácskákban 
nyúlványaik találhatók.

A tömör csontszövet fő lemezrendszerét, Havers-lemezeknek (laminae speciales) 
nevezzük, melyek 5-8 rétegben, koncentrikusan rendeződnek a Havers-csatorna köré. A 
Havers-csatorna és a körülötte elhelyezkedő speciális lemezek együtt egy osteont adnak, 
ami a csontszövet territoriális egysége. A Havers-csatornába két ér foglal helyet, melyek a 
csontok táplálását látják el. A szomszédos Havers-csatornákat a csonthártyával ill. a 
velőüreggel, a rájuk merőleges lefutású Volkmann-csatornák kötik össze.

A kompakt csontszövet külső és belső felszínén is lemezek helyezkednek el. A 
lemezekben. A csonthártyával párhuzamosan rendeződök (4-6 rétegben), a külső általános 
lemezek, (laminae generates externae), míg a velőüreg felé eső felszínen a belső általános 
lemezek (laminae generales internae) helyezkednek el. Az előbb említett három 
lemezrendszer nem tölti ki teljesen a csontszövet állományát, a maradék helyen még egy 
lemezrendszert tudunk elkülöníteni, nevezetesen a közbeiktatott lemezeket (laminae 
intercalares).

Az említett lemezeken túl, főleg a tömör csontszövetben a csonthártya (periosteum) 
alatt kollagén rostrendszer is található. Ez a rendszer adja az ún. Sharpey-féle rostokat. 
Ezek a rostok főleg a csontvégeken, az izomtapadási helyeken fordulnak elő.

A csontlemezeket rájuk merőlegesen kis csatornák járják át, melyek a csont 
üregecskékből erednek. A csont üregecskékben találhatók a csontsejtek (osteocyták). A 
csont üregecskék és az osteokollagén közé rakódnak le a csontszövet keménységét adó 
mészsók. A csontok mészforgalmát hormonok szabályozzák (Id. Hormonrendszer).

A csontszövet anorganikus alkotó közül elsőként a hidroxiapatitot 
(Ca5[(OH)PO4)3] kell megemlíteni. Ennek kristályaiba fluor épülhet be. A kristályrács 
felszínéhez magnézium és nátriumkarbonát, ill. citrát abszorbeálódik.

Csontsejtek. A csontszövetnek háromféle sejtje van. Ezek az osteoblastok, az 
osteocyták és az osteoklastok.

Osteoblastok, vagy csontképző sejtek. A csontfelszíneken találhatók. 15-20 
μm nagyságú, élénk anyagcseréjű sejtek. A sejtek a maguk által termelt csont 
alapállományba épülnek be.

Osteocyták igazi csontsejtek, amelyek a csontüregecskékben ülnek, 
nyúlványaik a lakunákban helyezkednek el.

Osteoklastok (csontfaló sejtek) nagyméretű, többmagvú sejtek. Mindenütt 
előfordulnak, ahol csontfelszívódás történik.

Tömör csontszövet a lapos csontokban a csonthártya alatt található vékony réteg, 
továbbá pl. a hosszú csöves csont diaphysisében (középrész).
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30. ábra: A tömör csontszövet keresztmetszete.
GL: általános lemezek, HC: Havers-csatorna, IL: közbeiktatott lemezek, O: osteon, SP: 

speciális lemezek, VC: Volkmann-csatorna.

Szivacsos csontszövet. A szivacsos csontszövet a csöves csontok két végén az 
epiphyisisek (végrészek) területén, lapos csontok esetében (pl. koponyatető csontok) a 
csont középső részében található. A szivacsos csontállomány csontszövetből álló gerendák 
szövedéke, melyek hézagait vörös csontvelő tölti ki.

2.2.4.2. A vér (sanguis)
Kaszkádok

A vér mesenchymális eredetű. Heterogén folyadék, melynek folyékony sejtközötti 
állománya a vérplasma (56%), ebben az alakos elemek (44%) szuszpenzió formájában 
találhatók. Az alakos elemek együttes mennyisége a hematokrit érték.

a./  A vérplasma

A vérplasma világos, kissé sárgás színű folyadék, melynek átlagos víztartalma 90%. 
Mennyisége azonban éhség és szomjúság alkalmával erősen csökken. A vérplasma sokféle 
anyagot tartalmaz oldott állapotban, ill. szuszpenzió formájában. Gazdag Na+ és Cl- 
ionokban, de tartalmaz K+; Ca++, Mg++, HCO3- ionokat, glükózt és aminosavakat.

A nagy molekulasúlyú anyagok közül a vérfehérjéket (plasmaproteinek), ezek 
közül protrombint, immunglobulinokat, glükoproteideket, polipeptideket és szteroidokat 
kell megemlíteni.

Vérfehérjék legnagyobb molekulasúlyú vérfehérje a máj által termelt fibrinogén, 
melynek a véralvadásban van szerepe.

Az albuminok kis molekulasúlyú vérfehérjék, melyek szintén a májban 
képződnek. Szerepük a vér osmoticus nyomásának kialakításában van.

A globulinok a szervezet védekezésében fontosak, mint immunglobulinok, 
és mint antitestek

Zsírok és zsírszerű anyagok. Ilyen pl. a lecitin, koleszterin. Összmennyiségük 0,5- 
0,8%. 
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Szénhidrátok, melyek főleg szőlőcukor formájában fordulnak elő. Egészséges 
ember vérben nennyisége kb. 0,l%, ami szűk határok között ingadozik.

A festékek közül a lipochromot és a bilirubint kell megemlíteni.
„Maradék nitrogén” néven a nem fehérje természetű nitrogéntartalmú anyagokat 

említhetjük. Vizeletalkotók és aminosavak sorolhatók ide.

b./  A vér alakos elemei

A vérsejtek a vér alakos elemeit adják, melyek valódi sejtek vagy sejtszerü 
képletek. Az alakos elemek adják a vér térfogatának 45%-át. Ide tartoznak a 
vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék (31. ábra).

31. ábra: Vérkenet. A vér alakos elemei.

Vörösvérsejtek (erythrocyta). Emberben magvatlan sejtek, innen van a vörösvértest 
elnevezés. Magjukat még a vörös csontvelőben, az érés során elvesztik, a sejtmag helyére 
egy négy alegységből álló vas-tartalmú hemoglobin épül be, melytől jellegzetes piros 
színüket kapják.

A vörösvértest bikonkáv alakú, azért mert a sejt közepe vékonyabb, mint a széle. 
Oldalról babapiskóta formát mutat. A sejtek rendkívül rugalmasak, ezért a szűk átmérőjű 
kapillárisokon is áthaladnak. A vörösvértestek mérete kb. 7μm, ezek a normocyták. 
Természetesen vannak ettől kisebbek is és nagyobbak is. A vörösvérsejtek száma 1 mm’ 
vérben, férfiakban 5,0-5,5, nőkben 4,5-4,8 millió.

Osmoticus változásokra érzékenyek, hypertóniás oldatban zsugorodnak, 
hypotóoniás környezetben vízfelvétel révén gömbalakúak lesznek, majd szétpukkadnak, 
hemoglobinjuk kioldódik, és a sejthártyák, mint árnyékok visszamaradnak. A lejátszódó 
folyamat a hemolysis. Ez a folyamat lejátszódhat pl. gombamérgezéskor, vagy áramütés 

52



hatására. A visszamaradó sejthártyát „vörösvérsejt kísértetnek” („red blood cell ghost”) 
nevezik.

A vörösvérsejt képződése a vörös csontvelőben történik, amit egy a vesében 
termelődő hormon, az erythropoetin szabályoz s a véráram útján jut el a vörös csontvelőbe. 
A hormon szintje oxigénhiány (hypoxia) hatására megnövekszik.

A vörösvértestek működése. A vörösvérsejtek funkciója elsősorban a légzési gázok 
szállítása. Az O2 szállítása fizikailag oldott (0,03 ml/1 vérben) és hemoglobinhoz kötött 
formában történik. A CO2 szállítása három különböző formában lehetséges: fizikailag 
oldva (0,7 ml/1 vérben, 5%), hidrogénkarbonát ion formájában (90%), ill. a hemoglobin 
NH2-csoportjaihoz(aminocsoport) kötött ún. karbamino vegyület formájában (5%).

A hemoglobin az oxigénkötő fehérjék (hemoproteinek) családjába tartozik. Ilyen 
fehérjék még az izomban található mioglobin, valamint a légzési lánc enzimei: a 
citokromok és más oxidoreduktázok.

A hemoglobin molekulát négy fehérje alegység alkotja. Ezek mindegyike egy 
polipeptidláncból és az ahhoz kötött vastartalmú prosztetikus csoportból (hem) áll, ami egy 
porfirin származék. A hemoglobinhoz kapcsolt hemben a vasatom két vegyértékű, ferrovas 
formájában található meg. A reverzibilis oxigénkötés a vasatomon történik, de a 
hemoglobin oxigén affinitását egyrészt maguknak a polipeptidláncoknak az elsődleges 
szerkezete, másrészt pedig az aktuális konformációs állapotok határozzák meg.

Az oxigént, reverzibilis kötött hemoglobint oxihemoglobinnak, az oxigént éppen 
nem kötő hemoglobint dezoxihemoglobinnak nevezik. A tetramer hemoglobin molekula 
maximum négy O2 molekula megkötésére képes. A teljes hemoglobin készlet általi négy 
molekula O2 megkötése jelenti a vér 100%-os oxigén-telitettségi állapotát, amit teljes 
szaturációnak nevezünk. A tüdő alveoláris terében, lévő 100Hgmm-es O2 nyomás mellett 
az oxigén telítettsége 97-98%, míg a szövetekben 40Hgmm-es O2 nyomás mellett 75%. A 
szaturációt különböző paraméterek jelentősen befolyásolhatják (CO2 nyomás, pH, 
hőmérséklet).

A CO2 szállítása. A tüdő kapillárisokban termelődő O2 a nagyobb nyomású helyről, 
a kisebb nyomású hely felé, azaz a vérplasmába, majd onnan a vörösvértestekbe diffundál. 
Itt a már előzőleg hidrogént kötött hemoglobinhoz (redukált hemoglobin) kapcsolódik, 
oxihemoglobint képez, amely a vér segítségével a szövetekhez áramlik. Az oxidálódás 
következtében a hidrogénion szabaddá válik, mely azonnal HCO3- ionnal reagál, és 
szénsav (H2CO3) keletkezik. A H2CO3 egy kulcsenzim, a szénsavanhidráz segítségével 
CO2-ra és H2O-ra bomlik. A keletkezett CO2 az alveolusokba diffundál, mivel ott a CO2
Tiyomásérték alacsonyabb, mint a vénás vérben. A szövetekben mindezek a reakciók 
ellenkező irányban játszódnak le. A test sejtjeiből a biológiai oxidáció folyamán 
keletkezett CO2 a vérplasmán keresztül a vörösvérsejtekbe kerül. A H2O-val reakcióba 
lépve, a szénsavanhidráz kulcsenzim segítségével H2O3 vegyület, majd továbbalakulva 
H+, ill. HCo3--képződik. A képződött HCO3--nak mintegy 3/4 része Cl--okkal kicserélődve 

elhagya a vörösvértesteket (anion kicserélő antiporter, Hamburger-féle eltolódás). A 
felszabadult H+-ionok a fent említett oxihemoglobinnal reagálnak, melynek következtében 
redukált hemoglobin és O2 keletkezik. A keletkezett O2 a szövetekbe áramlik. A 
vörösvértestek a hemoglobin mellett számos enzimet is tartalmaznak. Ezek az 
energiatermeléssel (glikolízis) és az iontranszporttal kapcsolatosak. A vörösvértestek 
élettartama kb. 120 nap. A lép és a máj sinusainak macrophag sejtjei semmisítik meg 
azokat.

Fehérvérsejtek (leukocyták). Festékanyagot nem tartalmazó, mindig magvas sejtek. 
Számuk 1 mm3 vérben 6 000-8 000. Felosztásuk történhet annak alapján, hogy a sejtek 
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plasmájában található-e szemcse (granulum), vagy sem. Ennek alapján a fehérvérsejtek 
lehetnek szemcsézetlen plasmájú agranulocyták, vagy szemcséket tartalmazó granulocyták.

Az agranulocyták további két alcsoportra, a lymphocytákra és a 
monocytákra oszthatók.

Lymphocyták. A fehérvérsejtek 25-35%-at adják. Kerek sejtek. Magjuk 
szinte kitölti a sejtet, a cytoplasma vékony gyűrű formájában látható körülötte. Átlagos 
méretük 6-8|.μm, de ezen belül is a sejtek kis és nagy lymphocytákra oszthatók. Funkciójuk 
szerint T- és B-lymphocytákról beszélünk. Ezek ismertetése az Immunológiai c. részben 
történik. A nyirokerekből kerülnek a vérbe.

Monocyták. A fehérvérsejtek 4-8%-a, a legnagyobb (15-20μm) 
fehérvérsejtek. Babalakú magjuk excentrikus elhelyezkedésű. Gyulladás esetén kilépnek az 
érpályából és kötőszöveti macrophagokká alakulnak.

Granulocyták. Kerek sejtek, magvaik lebenyezettek (szegmentáltak). A továbbiakban 
a szemcséik festődése alapján neutrophil, eosinophil, basophil granulációjú típusokra 
oszthatók.

A neutrophil granulocyták a fehérvérsejt szám 60-70%-át adják, de a 
granulocytáknak 96%-át teszik ki. A cytoplasmában kétféle granulumot találhatunk. Az 
egyik az ún. specifikus, míg a másik az ún. azurophil granulum. Az előbbi antibakteriális 
anyagot, az utóbbi lysosomális enzimeket, főleg peroxidázokat tartalmaz. Sejtmagjuk 
szegmentált. Nőknél ide csatlakozik a dobverőre emlékeztető formát mutató ún. Barr-féle 
test, ami az inaktív X kromoszómának felel meg.

Gyulladásos szövetbe kijutva pl. baktériumokat phagocytálnak, (erre utal a 
microphag elnevezésük is) miközben maguk is elpusztulnak, s így a genny alkotói lesznek.

Az eosinophil granulocyták a teljes fehérvérsejtszám 2-4%-át adják. 
Átmérőjük 12-14μm. Magjuk kétlebenyű, a pápaszemre emlékeztet. A cytoplasma 
granulumai eosinnal pirosra festődnek. Allergiás megbetegedés esetén számuk a vérben 
megnő.

A basophil granulocyták a fehérvérsejtek 0,5%-a. Átmérőjük 8-1 1μm. 
Magjuk szegmentált. A plasmában található szemcsék kenetfestés után azúrkéken 
csillognak, heparint, histamint, hidrolitikus enzimeket, valamint vasodilatációt okozó SRS 
(low reacting substance) anyagot tartalmazhatnak.

Vérlemezkék (thrombocyták). Magvatlan 2-4μm nagyságú, tojásdad formájú 
magnélküli plasmatörmelékek. Számuk: 150.000-300.000/mm3 vér. Élettartamuk 9-11 nap. 
A vöröscsontvelő és a tüdő megakaryocytáiból keletkeznek.

Plasmájukban mitochondriumok, és nagy mennyiségben szemcsék láthatók, melyek 
denzitása eltérő. Az erősen denz (sötét) granulumok serotonint, míg a kevéssé denzek 
tromboplastint tartalmaznak. A serotonin az érösszehúzásért, a tromboplastin a 
véralvadásért felelős.

54



c./  A vérzéscsillapodás (haemostasis)

A sérülés keletkezesekor az érintett érszakasz endotnel sejtjei összenúzodnak, a 
vérér belső felszíne hullámos lesz, és a vérlemezkék azonnal kitapadnak a felszínére. A 
megváltozott áramlási viszonyok miatt ezek a kis sejttörmelékek sérülnek, s a bennük
tárolt serotonin helyi érösszehúzódást eredményez (első fázis). A vérlemezkék a sérült
területre való kitapadásukkal azt elzárjákúgy, hogy állábakal növesztének, melyekkel 
összekapcsolódnak, s kialakítják az ún. fehér thrombust. Ez a vérzéscsillapodás második 
fázisa. Ezt követi a véralvadás (koagulatio) folyamata, melynek során a folyékony vérből 
laza kocsonyás jellegű test a vérlepény képződik. Ez vérrögöt formál és elzárja a vér útját.

A véralvadás biokémiai mechanizmusa. A véralvadás biokémiai folyamata alatt a 
májban előzetesen szintetizálódott, majd a vérben aktiválódó, fehérjék (kulcsenzimek, 
faktorok) működését értjük, két mechanizmus létezik annak megfelelően, hogy az alvadás 
 magából a vérplasmából indul (intrinsic, vagy belső út), vagy a folyamatot elindító inger az 
érfalból vagy más szövetből érkezik (extrinsic, vagy külső út; 32. ábra). Mindkét út 
láncreakciószerű, egymásutáni fehérjeátalakulások sora (proteolitikus kaszkád), de a két út 
végül egy ponton X. faktor) találkozik, és a továbbiakban a biokémiai folyamatok közös 
úton játszódnak le. A véralvadásban szereplő faktorokat római számokkal (I-XIII.) szokás 
jelölni felfedezési sorrendben.

A belső véralvadási út. A XII. és XI. faktorok adszorbeálódnak valamilyen 
negatív töltésű felületen (üvegfelület). A XII. (Hageman-faktor) aktiválódásának folyamata 
pontosan nem ismert, de aktivált formája (XIIa) a XI (antihaemofilia-C) faktort aktiválja, 
majd ez nagymennyiségű Ca2+ ionok jelenlétében a IX. faktort (antihaemofilia B, 
Christmas faktor) aktiválja, ami - a Villa faktor és a thrombocyták foszfolipid 
membránjának (Pl.) segítségével - a láncreakciónak megfelelően aktiválja a X. (Stuart- 
Prower) faktort. Ez az a pont, ami mind belső, mind a külső véralvadási folyamatnál 
azonos (a két folyamat itt találkozik), és a két folyamat a továbbiakban ugyanazon az 
útvonalon halad tovább. —

A külső véralvadás útnál(általában az érfal sérülésénél) a III faktorJthrombokináz, 
thromboplastin, szöveti faktor) a VII faktor aktívvá Ca2+ ionok (IV. faktor) és 
foszfolipidek segítségével.

A közös útvonalon az aktív X faktor (Xa) Ca2+-mal, foszfolipidekkel és az Va 
aktív faktorral együtt a protombin molekulából (II faktor) aktív thrombin (Ha faktor) 
molekulát képez. A véralvadás befejező lépéseként az thrombin a fibrinogént (I faktor) 
aktiválja, amely fibrinné (Ia faktor) alakul, majd egy polimerizációs folyamat során a(XIIa
faktor segítségével (transzglutamináz) egy szabad szemmel is jól látható, stabil kovalens
keresz-kötéssel rendelkező fehérje-hálózattá alakul.

A külső és belső véralvadás in vivo valószínűleg mindig párhuzamosan zajlik 
egymás mellett. A sérülés jellege határozza meg, hogy melyik folyamat van túlsúlyban 
adott élettani körülmények között. A véralvadás legtöbb lépése csak Ca2+ jelenlétében 
megy végbe (29. ábra), ezért az esetleges Ca2+ hiány a véralvadási folyamatok lassulásához 
vezet. Hasonlóan fontos a K+ vitamin jelenléte, amely több véralvadási faktor, (a II., VII., 
IX. és X. faktorok) szintéziséhez elengedhetetlenül szükséges. K+-vitamin hiány alakulhat 
ki hosszúidejű antibiotikum kezelés hatására is, mert az antibiotikumok elpusztítják a 
bélcsatorna normál  bélflóráját, ami a K-vitamint szintetizálja.



32. ábra: A véralvadás biokémiai mechanizmusának vázlata.
HMW: nagy molekulatömegű, PL: thrombocyta foszfolipid, TPL: thromboplastin, szöveti

Az alvadás során képződött fibrinháló a vérlemezkék állábaira tapadva körbefonja a 
fehér thrombust, s mivel ebben vörösvértestek is fennakadnak, ezért nevezzük vörös 
thrombusnak. Ha kémcsőben álló és megalvadó vért vizsgálunk, alvadás után néhány 
órával az alvadók két részre válik: egy sejtes elemekből álló vérlepényre, másrészt egy 
sárgás színű folyadékra, amelyet vérsavónak (fehérjementes vérplasma) nevezünk. A 
vérlepény és a vérsavó szétválási folyamatát retrakciónak nevezzük.

Az alvadás-szabályozás elengedhetetlen eleme, hogy a véralvadási folyamat 
kulcsenzimje, thrombin egyidő után inaktiválódhasson. Ezt részben a vérplasma egyik 
fehérjéje, az antithrombin végzi. Az alvadás egyik leghatásosabb gátlószere a heparin. A 
heparint a kóros vérrögképződés (thrombosis) kezelésére használják. Miután az alvadók 
betöltötte szerepét, megindul a thrombus fibrinszálainak feloldása. Ez a folyamat a 
fibrinolízis. Ezt a plazmin nevű fehérjebontó (proteolitikus) enzim végzi. A plazmin 
előanyag formában, mint plazminogén van jelen a testfolyadékban, sőt egyes 
fehérvérsejtekben is. Itt érdemes megjegyezni, hogy a legismertebb véralvadási zavar az X 
kromoszómához kötött genetikai rendellenesség következménye, melynek oka a VIII. 
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faktor hiánya. Ezért hívják a VIII. faktort antihemofiliás globulinnak. Mivel a betegséget 
hordozó alléi (Xq, Hemofilia A) recesszíven (lappangó öröklésmenet) öröklődik, csak 
férfiak betegszenek meg, a nők csak közvetítő (hordozó) szerepet játszanak.

d./  A vércsoportok

Landsteiner 1900-ban írta le először, hogy az emberek négy fő vércsoport (A, B, 
AB, 0) valamelyikébe tartoznak. Ezeket a vércsoportokat a vörösvértestek felszíni 
membránján levő glikolipidek és glikoproteinek egyedre jellemző szerkezete alapján 
tudjuk azonosítani. Ezek a vegyületek sejtfelszíni antigénekként viselkednek, és egy N- 
acetil-glükózamint és egy ehhez kapcsolódó galaktózt tartalmaznak. Az emberek nagy 
többségében egy specifikus transferáz (H-enzim) a fukóz nevű monoszacharidot kapcsolja. 
Ez a transferáz a H-gén terméke. Az így keletkezett N-acetilglükózamin-galaktóz-fukóz 
sorrenddel végződő alapvegyület a H-antigén, - az ABO-vércsoport-rendszer alapvegyülete 

mely a 0-vércsoporthoz tartozó egyének vörösvértesteinek membránjában jelenik meg. A 
H-antigének galaktózmaradékának módosítása határozza meg a további vércsoportokat. Az 
A-vércsoportú egyedeknél egy specifikus transferáz - az A-gén terméke -, a 
galaktózmaradékhoz egy további N-acetil-galaktózamint kapcsol. A B-vércsoportnál, a B- 
gén által kódolt transferáz, a galaktózhoz egy további galaktózcsoportot kapcsol. Ha a 
vörösvértestek membránjában mindkét vércsoportantigén megjelenik, az egyén az AB- 
vércsoporthoz tartozik.

A vérplasma tartalmaz vörösvértesteket kicsapó fehérjemolekulákat, amelyek 
ellenanyagoknak (agglutinin, antitest) nevezzük. Az A antigénnel reagáló agglutinint 
α-val a B antigénnel reagálót β-val jelöljük. Alapvető törvényszerűség, hogy egy ember 
vérplasmája nem tartalmazza azt az agglutinint, amelyik a saját vörösvértestjeiben levő 
antigénnel reagálna.

Ha nem saját antigén-szerkezetű molekulákat talál szervezetünk egy sejten, azt test-
idegennek fogja tekinteni, ellenanyagaink segítségével elpusztítja azt. Mivel véradás során 
az adó (donor) vérplasmája a fogadó (recipiens) vérében felhígul, ezért véradásnál az adó 
antigénjeinek a recipiens antitestjeivel való kompatibilitása válik döntővé. Ennek alapján 
érthető az a tény, hogy a 0-vércsoportú embernek nincsenek reakciót adó antigénjei, az 
általános adó, az AB-vércsoportúnak nincsenek reakciót adó antitestjeik, pedig az általános 
kapó. A vörösvértest felszínén 0-ás vércsoport esetén nincs reakciót kiváltó antigén, tehát 
nem tud ellenanyag hozzákapcsolódni. Az AB-vércsoportúaknál azonban mindkét antigén 
jelen van a vörösvértest felszínén, de mivel nincs antitest (ellenanyag) a vérplasmában, 
ezért nem jöhet létre agglutináció. Érdemes megjegyezni, hogy az A- és a B-gének co- 
dominánsan öröklődnek, ezért mind az A-, mind a B-gén jelenléte esetén a csoportra 
jellemző tulajdonság megjelenik a fenotípusban. A 0-gén (H-gén) recesszív öröklődésű
(33. ábra).

33. ábra: Vércsoport meghatározás az AB0 rendszerben.
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Az említett AB0 rendszer mellett egy másik reakciót adó rendszert, az Rh- 
vércsoport rendszert is meg kell említenünk. Az Rh-antigént a rhesus majomban (Macaca 
mulatta) fedezték fel (Landsteiner, 1940), innen származik nevének rövidítése is. Az Rh- 
antigén (D-antigén), előfordulását tekintve, vagy jelen van a vörösvértest sejtmembránján 
(Rh+), vagy nincs (Rh-). Normál körülmények között a vérplasmában nincs jelen az Rh- 
agglutinin (ellenanyag). Termelődése az Rh- vércsoportú egyén vérében csak akkor indul 
meg, ha abba Rh+ - vércsoportú vér jut. Ebben az esetben az Rh- egyén szervezete lassan 
anti-Rh ellenanyagot (anti-D ellenanyag) kezd termelni. Ez előfordulhat akkor is, ha pl. 
egy Rh' anya Rh+ magzatot hordoz (az apától származó, domináns, Rh+ vércsoportot 
kialakító gén jelenléte miatt), és a szülés során az anya és a magzat vére érintkezésbe 
kerülhet egymással. Az anyában ekkor egy lassú ellenanyag termelés indul meg, amely a 
második terhesség esetén mind az anyát, mind a magzatot veszélyezteti (Rh- 
inkompabilitás). Az anya immunválaszának megelőzésére az Rh' anyák szülés után mindig 
anti-D (antitest = szérum) injekciót kapnak.

2.2.4.3. A szervezet folyadékterei

A sejtek, az őket körülvevő sejthártya által lezárt belső terekben, a környezettől 
részben független körülményeket tartanak fenn. Ezt a lezárt teret hívják intracelluláris 
folyadéktérnek. A sejten kívüli (extracelluláris) folyadéktér - a zárt keringésü állatokban és 
az emberben - további két részre, a sejtközötti azaz interstitiális-, valamint az erekben 
található intravasális folyadéktérre oszlik. Az emberi test tömegének mintegy 60 %-a víz, 
a mi úgy oszlik meg, 40%-a az intracelluláris, 15% az interstitiális, és 5% az intravasális 
folyadékteret alkotja (34. ábra).

34. ábra: Folyadékterek és egymáshoz viszonyított arányaik.
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Az intracelluláris tér egységesnek tekinthető, és a sejtek életcikusa szempontjából 
az alapvető lejátszódó folyamatok (anyagcsere, sejtek közötti kommunikáció, stb.) itt 
játszódnak le.

Az alapszövetek közül egyedül a kötőszövetben van jelentős sejtközötti állomány 
(a lazarostos kötőszövetben ez az össztérfogat legalább 90%-a), ezért a szervezet teljes 
sejtközötti terének (interstitiális tér) túlnyomó része a kötőszöveti térre jut. Az interstitiális 
tér jelentős szabad víztartalommal bír, amiben oldott állapotban szerves és szervetlen 
anyagok találhatók. Leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy a kötőszövetek szövetközötti tere 
megfeleltethető a teljes szervezet interstitiális terének.

Speciális vizterek. A speciális vízterek közé soroljuk a nyirkot és az agygerincvelői 
folyadékot.

A nyirok a különböző vízterek közül talán a legjelentősebb. Ebben a térben történik 
az anyagok cseréje és az anyagáramlás nagy része. A nyirok erekben keringő szövetnedv, 
ami vizet, ásványi anyagokat, gázokat, kolloidokat, és igen kis mennyiségben sejteket is 
tartalmazhat. A nyirok összetétele némileg változik a különböző szervekben. A májban pl. 
nagy mennyiségben tartalmaz fehérjéket, míg az emésztőrendszerben zsírokat. 
(Nyirokképződés, nyirokkeringés ld. később.)

Az agy-gerincvelői folyadék (liquor cerebrospinalis) az agykamrákban termelődik a 
plexus chorioideusok sűrű érfonatain keresztül. A plexus chorioideus a lágy- és a 
pókhálóhártya, valamint az agykamrát borító ependymasejtek (hámjellegű sejtek) 
szövedéke, amit vérerek járnak át. A liquor termelés részben filtráció, vagy a hámsejteken 
át transzpont útján történik.

A liquor szerepe kettős. Egyrészt a benne lebegő agy, az archimédeszi elvnek 
megfelelően súlyának nagy részét elveszti. Így az agy kicsi súlya mellett az említett két 
agyhártya mellett kifeszülő gerendák elegendőek az élet során fellépő mechanikai 
behatások mellett az agyvelő helyben tartásához.

A másik szerepe, hogy az agykamrákat kitöltő, ill. az agyat körülvevő ugyanazon 
folyadéktér a hirtelen nyomásfokozódásra (pl. űtődéseknél) egyenletesen terjed szét a 
folyadékban, ami a nyomást egyenletesen engedi hatni az agyszövetre, így minimálisra 
csökkentve az agyszövet deformálódását.

2.3. Izomszövetek

Az bizonyos, hogy az élő sejtek inger hatására reagálnak, pl. összehúzódnak. 
Azonban vannak olyan sejtek, amelyek az összehúzékonyságnak (kontraktilitás) ezzel a 
képességével különös mértékben vannak felruházva. Az ilyen sejteket izomsejteknek 
nevezzük. Az izomszövetek mesodermális eredetűek.

Az izomsejtek kontraktilis elemei az ún. myofibrillák. Vannak közöttük olyanok, 
amelyek teljes hosszukban a fényt egyszeresen (fénymikroszkópban világos), vagy rajtuk a 
fényt egyszeresen (világos vagy izotrop=I csík) és kétszeresen (fénymikroszkópban 
sötétnek, anizotrop=A csík) törő csíkok egymással szabályosan váltakoznak.

Azokat a sejteket, amelyek myofibrillái a fényt egész hosszúkban egyformán és 
egyszeresen törik simaizom sejteknek, ill. az általuk alkotott szövetet simaizomszövetnek 
nevezzük.
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Azokat a sejteket, melyekben a myofibrillái a fényt egyszeresen és kétszeresen törő 
sávokból épülnek fel, harántcsíkolt izomsejteknek, szövetét harántcsíkolt izomszövetnek 
nevezzük. Ez utóbbi szövet további két részre, a vázizom és a szívizomszövetre osztható.

A sejteket membrán határolja, amit még egy kötőszövetes lamina basalis is 
körülvesz. A sejtmembrán és a basalis lamina együtt adja a sarcolemmát. Az izomsejtek 
plasmáját sarcoplasmának nevezik. A sejtmagok (nucleus) száma izomszövetenként eltérő. 
A sarcoplasma organellumai közül a simafelszínű endoplasmaticus reticulumot illetik 
külön névvel, amit sarcoplasmaticus reticulumnak neveznek. A sejtplasmában 
mitochondriumok, Golgi-apparátus, glikogénszemcsék is megfigyelhetők a jellegzetes 
myofibrillák mellett.

2.3.1. Simaizomszövet

A simaizomszövet sejtjei elnyúlt orsó-alakúak, egy pálca alakú, centrális helyzetű
maggal rendelkeznek (35. ábra). Egyes símaizomsejtek egymással, zonula occludes-el
(tight junction) kapcsolódnak. A sejtplasmában a korábban említett sejtalkotók mellett a 
teljesen hosszukban egyszeres fénytörésű myofibrillák találhatók. Ezek vékonyabb, aktin 
és vastag myosin filamentumokból épülnek fel, melyek a sejtplasmában különböző 
irányban haladnak.

35. ábra: A simaizomszövet kereszt (km)- és hosszmetszeti (hm) képe.

A filamentumok találkozási helyein ún. rögzítő lemezek alakulnak ki. Ezek az aktin 
filamentumokat kapcsolják össze úgy, hogy egyes filamentumok teljesen áthaladnak, 
mások csak rögzülnek hozzájuk.

Az aktin filamentumok között myosin filamentumok helyezkednek el. Kontrakció 
alatt az aktin és myosin molekulák egymáshoz képest elcsúsznak, és így a rögzítőlemezek 
közelebb kerülnek egymáshoz. Ennek következménye, hogy a sejthártya deformálódik, és 
végül a sejt megrövidül. A myofilamentumok egymáshoz viszonyított elcsúszását ld. 
később.

A simaizom sejtek között ún. vegetatív idegfonadék található, melyet az ún. 
Schwann-sejtes idegrostok, vagy más néven Remak rostok (ld. Idegrostok) hozzák létre.

Az idegrostok a simaizom sejteken végződnek. Fontos, hogy nem minden 
simaizom sejt kap közvetlen idegrosttól ingerületet. Azok a sejtek is összehúzódnak, 
melyek nincsenek közvetlen kontaktusban az idegrostokkal, ingerületüket a mellettük levő 
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közvetlenül beidegzett izomsejttől kapják, a korábban említett szoros sejtkapcsoló 
struktúra (gap junction) által. A kapcsolat szinte ellenállás nélküli ingerületvezetést 
biztosít.

A leggazdagabb beidegzésü a ductus deferens (ondóvezeték), közepes gazdagságú 
beidegzést figyelhetünk meg a bél simaizomzatánál.

2.3.2. Vázizomszövet

A mozgás aktív rendszerét felépítő izmok harántcsíkolt vázizmok. A vázizomszövet 
szerkezeti egysége az izomrost, ami egy óriás, sokmagvú sejt. Az izomrost a megnyúlt 
myoblastokok vég a véggel történő fúziója révén jön létre. A sejtet határoló sarcolemmán 
kívül egy basalis membrán, és reticuláris ill. kollagén rostborítás is megfigyelhető. A 
sejthártya alatt perifériásan helyezkednek el a sejtmagok, számuk több száz is lehet (36. 
ábra). A sejtplasmában kötegekbe rendeződött harántcsíkolt myofibrillák vannak. Közöttük 
mitochondriumok, sima-(sarcoplasmaticus-) és durva felszíná endoplasmaticus reticulum,

36. ábra: Harántcsíkolt vázizomrost mikroszkopikus képe.

valamint Golgi-készülék is előfordul.
A sarcoplasmaticus reticulum különböző tubulusait (csövei) figyelhetjük meg a 

myofibrillák körül. Egy részük a myofibrillákkal párhuzamosan fut, ezeket longitudinális 
tubulusoknak (L tubulusok) nevezzük. A világos csík közepén fut egy tubulus (terminális 
tubulus=T-tubulus), amit a sarcolemma betűrődésének tartanak, ez a centrális tubulus. 
Ezzel párhuzamosan alatta és felette az ún. terminális cisternák helyezkednek el. A két 
terminális cisterna és a közöttük levő T-tubulus egy jellegzetes képletet az ún. triádot adja.

A vázizomrostokban is a myofibrillákon, az anizotrop (A-csík) és izotróp (I-csík) 
szakaszok szabályosan váltják egymást. Ezeket elektronmikroszkópban vizsgálva 
megállapítható, hogy minden I szakasz közepén egy „szitaszerű” képlet az ún. Z-lemez 
található, s minden anizotrop szakasz közepén még kissé világosabb H-csíkot. A H-csík 
közepén még egy sötétebb M-csík is elkülöníthető. Z-től Z-ig tartó myofibrillum rész a 
sarcomer (37. ábra, A. kép), ami a harántcsíkolt myofibrilla szerkezeti egysége.

A myofibrillák harántcsíkoltságának magyarázata: A myofibrillákat az aktin és a 
myosin filamentumok építik fel (37. ábra, B. kép).

A myosin filamentumokat 1,5 μm hosszú és 14-16 nm tartalmazó vastag rostok két 
alegységből, nevezetesen a nehéz és könnyű meromyosinból épülnek fel. A nehéz 
meromyosin fejből (golfütő alakú képlet) és hosszú fonalszerű részből áll. A könnyű 
meromyosin fonálmolekula.

Az aktin filamentumok vékonyak, 6-8nm vastagok és 1μm hosszúak. Globuláris, 
(G) aktin alegységekből felépülő kettős spirálszerűen feltekeredő fonál. Ez a kettős fonal
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37. ábra: A sarcomer szerkezete.
A: a sarcomer csíkjai, B: az aktin és a myosin molekulák kapcsolata, C: a sarcomer relaxált 

és kontrahált állapotban.

az F fibrilláris aktin. Az F aktinra még egy hosszú, vékony ún. tropomyosin molekula 
tekeredik, melyhez 40nm-ként egy-egy globuláris troponin molekula kapcsolódik.

Az aktin filamentumok a világos izotrop csík közepén húzódó Z-lemezek két 
oldalára rendeződnek, és túlérnek az I csíkon, kissé benyúlnak az A csíkba is.

A myosin filamentumok az A-csík teljes hosszát átérik. Ott, ahol a myosin és az 
aktin filamentumok együtt vannak jelen, ez az A-csík. Az A-csík közepén csak myosin 
filamentumok vannak, s ez a darab adja a relaxált izomban a kissé világosabb H-csíkot. A 
myosin lánca közepén megvastagszik, ez az M-csík.

2.3.2.1. Az izomműködés molekuláris mechanizmusa

A vázizomzat működésének elemi megnyilvánulása az összehúzódás (kontrakció), 
amit az izomrost beidegző idegsejt axonjának végbunkóiból felszabaduló acetilcholin 
(ACh) indít meg. A postsynapticus membrán transmitter-függő ioncsatornái megnyílnak, 
és Na+ áramlik be az izomrost plasmájába akcióspotenciált generálva.
Az akcióspotenciál a sarcolemmán terjed tovább, és eljut a T-tubulusokhoz. A T- 
tubulusokban aktivan terjedő akcióspotenciál az L-tubulus terminális ciszternáira jut. A 
tubulusokból és a terminális ciszternákból Ca2+ szabadul fel és a sarcoplasmába áramlik 
be.

Az intracelluláris Ca2+ szint emelkedése az aktinlánchoz kötődő szabályozó 
fehérjéknek (troponin-tropomyosin komplex) a konformációs változását hozza létre. A 
tropomyosin lánchoz kapcsolódó troponin molekula három alegységből áll. A troponin-T a 
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tropomyosinhoz rögzíti a troponint. A troponin-C alegységen található a troponin molekula 
Ca -kötő helye. A troponin-I alegység kötődik az aktin molekulához. A sarcoplasmába 
beáramló Ca2+ a troponin-C-hez kötődik, és a tropomyosin molekula kimozdul eredeti 
helyéről. Ezzel egyidőben a troponin-I alegység leválik az aktinról. Ezek a konformációs 
változások az aktin myosin-kötőhelyének szabaddá válásával a myosin és az aktin 
molekulák összekapcsolódását eredményezik. Maga az izommozgás úgy jön létre, hogy a 
myosin molekula feji része, és az aktin molekula kereszthidat hoznak létre. Majd ezek a 
myosin molekula feji részei kb. 45°-os szögben elmozdulnak, és az aktin és myosin 
filementumok egymáshoz közelítenek. Így a teljes sarcomer a középvonal (M-csík) 
irányába mozdul el. Ez a jelenség a csúszás, innen származik az izomműködés molekuláris 
mechanizmusának „csúszófilamentum-elmélete” (sliding filament hypothesis; 37. ábra, C. 
kép).

Az aktin és a myosin összekapcsolódása energiabefektetés nélkül is lejátszódhat, ha 
szabad kötőhelyek vannak jelen. A myosin-fej elmozdulásához (csúszás) azonban az ATP- 
bontásából származó energiára van szükség. ATP-ből származó energia mind a myosin- 
fejének mozgatásához (csúszás), mind az akto-myosin komplex feloldásához szükséges. 
Ezért ha nincs elég ATP, rigor állapot jön létre (pl. hullamerevség). Az aktin-myosin kötés 
felhasadása után, ha az aktiváció még mindig tart (azaz a troponin-C molekulák Ca2+
kötése fennáll), a myosin-fej újabb kötést létesíthet az aktinlánc soron következő aktin- 
molekulájával. Így a sarcomer megrövidülése tovább folytatódhat. Ez a folyamat 
mindaddig tart, amíg a sarcoplasma Ca2+ ion koncentrációja magas, és megfelelő 
mennyiségű ATP is jelen van, vagy a sarcomer maximálisan megrövidül (a két I-csík 
találkozik).

Az ingerületet követően a nyugalmi membránpotenciál helyreáll, és a Ca2+ ionok a 
sarcoplasmából a kalciumraktárakba kerülnek vissza membránpumpák segítségével. Ennek 
következtében a sarcoplasmában a Ca2+ ion koncentrációja alacsonnyá válik, és a troponin-
tropomyosin molekula-komplex az aktin myosin-kötőhelyeit elfoglalja, megakadályozva 
az aktin és a myosin összekapcsolódását. Az izomrost nyugalmi állapotba kerül.

2.3.2.2. Az izomműködés energetikája

A kontrakciós folyamat energiaellátását részben az ATP molekula hasadásából 
származó energia részben az izom sajátos energaraktáraként ismert kreatin-foszfát 
molekulák foszfátésztereinek nagy energiájú kötései biztosítják. Ezek kimerülése után, ha 
még további membránaktiváció áll fenn, az izom működtetéséhez más energiaforrásokra is 
szükség van. Ezek között a legfontosabb a glükóz anaerob bontása (glikolizis), ami ATP 
szintézist eredményez, de sokkal kisebb hatásfokkal, mint az aerob oxidációs folyamatok. 
Az izomban erőteljes izommunka során az oxigénellátottság romlik. Oxigén hiányában 
csak anaerob lebontó folyamatok zajlanak, ami tejsav keletkezését eredményezi. A tejsav 
az izomból elszállítódva a májban később visszaalakul glükózzá (Cori-kör).

Az izomműködés molekuláris folyamatai során a kémiai kötésben tárolt energia 
mechanikai energiává (az izom megrövidülése) és hőenergiává alakul. A rendszer 
hatásfoka kb. 20%-os. Az ATP bontásából származó energia java része (kb. 60%) hővé 
alakul.

2.3.2.3. Izomrost típusok

Különböző izomrost típusok léteznek. Az ún. vörös rostokra jellemző, hogy 
plasmadúsak, és a domináló vörös plasmáról kapta a rost a nevét. Ezek a rostok jó 
vérellátásúak, és hosszabb idejű munkavégzésre képesek.
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Az ún. fehér rostokra jellemző, hogy a sejtekben a myofibrillák mennyisége több 
mint az előző esetben. Gyors, de rövidebb idejű munkavégzésre képesek, energiaraktáraik 
hamarabb kimerülnek.

2.3.3. A szívizomszövet

A harántcsíkolt izomszövet egy másik formája. Morphologiai egysége az elágazó 
szívizomsejt, melynek egy centrális helyzetű sejtmagja van. A szívizomsejtek egymással 
kapcsolatban vannak, ez a kapcsolat a fénymikroszkóppal látható Eberth-féle vonal. A sejt 
alkotói azonosak az általános izomsejt jellemzésnél leírtakkal. Myofibrillumai ugyanúgy, 
mint a vázizom esetében, harántcsíkoltságot mutatnak. Ez a sejtfelépítés a szívizom 
legtöbb sejtjére igaz, melyek feladata az összehúzódás és elernyedés. Ezért szokták 
munkaizomzatnak is nevezni (38. ábra; A szívizomzatra vonatkozó további kiegészítések a 
keringési rendszernél találhatók).

nucleus

Eberth- féle vonal

38. ábra: A szívizomszövet.

Emellett a szívizomzatban találhatók speciális ún. ingerületképző és vezető 
szívizomsejt csoportok, ami ugyancsak elágazó, harántcsíkolatot mutató izomsejtekből áll.

2.4. Idegszövet

Az idegrendszert építi fel. Az idegszövet minden eleme külső csíralevél, az 
ectoderma, pontosabban ennek velőcsői részéből differenciálódik. Felépítésében idegsejtek 
(neuronok) idegrostok, gliasejtek és gliarostok vesznek részt.

2.4.1. Az idegsejt (neuron) és típusai

Az idegszövet egységei a neuronok, amelyek nyúlványos sejtek (39. ábra). A 
nyúlványok közül a rövid nyúlványok a dendritek, melyek általában nagyobb számban 
találhatók, míg ha a sejtnek hosszú nyúlványa van, ez a neurit, vagy axon. A sejtnek a 
magot tartalmazó része a sejttest (soma, vagy perikaryon).

A perikaryon mérete és alakja sokféle lehet. A legnagyobb idegsejtek közé 
tartoznak a mozgató-neuronok (pl. a gerincvelő somato-motoros sejtjei), a legkisebbek pl. a 
kisagy szemcsesejtjei

Az idegsejt sejtmagja nagy, gömb alakú, halványan festődő, mert benne a DNS- 
tartalmú kromatin nagy térfogatban terül szét. A differenciálódott idegsejt nem osztódik, 
mert sejtközpontja (cytocentrum) hiányzik. A cytoplasmában jól fejlett Golgi-apparátus, 
sima- és durva felszínű endoplasmaticus reticulum figyelhető meg.
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39. ábra: A motoneuron és részei.

Az idegsejtekre jellemző plasma-alkotórész a Nissl-állomány. Lenhossék Mihály 
ezt az állományt Ugroidnak nevezte. Ez az állomány valójában ergastoplasma (fehérje 
szintetizáló durvafelszínü endoplasmaticus reticulum.

Az említetteken túl a sejtplasmában szabad ribosomák, mitochondrium, 
mikrotubulusok és mikrofilamentumok is megfigyelhetők.

A mikrofilamentumok főleg aktin monomerekből polimerizálódnak. A monomerek 
a sejt plasmájában szintetizálódnak, s onnan transzportálódnak a felhasználás helyére. Az 
axonban, ahol az aktin monomerek polimerizálódnak, a filamentum pozitív pólusát adják, 
ami a sejttest felé néz.

Mivel a filamentumok negatív része köré rendeződnek a ribosomák, és az 
axoplasmában nincsenek ribosomák, ezért nincs fehérjeszintézis. Az axon szerkezeti és 
funkcionális fehérjéi a sejttestből transzportálódnak.
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A dendritekben, ahol a mikrotubulusok és filamentumok nem mutatnak ilyen 
szabályos elrendeződést, a negatív töltésű részeik lehetnek a sejttesttől távolabb és 
közelebb is. A dendritekben fehérjeszintézis van.

Mivel a dendrit és a perikaryon hasonló felépítésű, ezért nevezik a dendriteket 
plasmanyúlványoknak is. A dendritek fokozatosan elágazódhatnak, s az ágakon rendszerint 
tüskéket látunk, melyek l-2μ nagyságú képletek.

Az axon különlegesen specializált képződménye a neuronnak. Már kiindulási 
helyétől fogva („eredési kúpjánál”) hiányoznak belőle a Nissl szemcsék, és 
elektronmikroszkóposan is csak elvétve találni benne egy-egy ribosomát.

Az axon rendszerint kisebb-nagyobb megvastagodás, esetleg elágazódás 
formájában végződik, amit terminálisnak nevezünk. Az axon kezdeti és végső része 
csupasz, míg a többi része hüvellyel borított.

A neuron az idegszövet egysége. Ez azt jelenti, hogy az idegsejt anatómiai, élettani, 
genetikai, trofikai (táplálkozási) és pathológiai egység. Továbbá az idegsejtre a 
histodinamikai polaritás jellemző.

Az egyes fogalmak értelme a következő:
a./ A neuron anatómiai egység, mert a funkcionálisan összekapcsolódó neuronok 

nincsenek egymással strukturális (cytoplasmaticus) folytonosságban.
b./ neuron élettani egység azért, mert az ingerület egyetlen neuronon belül 

nagyjából azonos sebességgel terjed. Pontosítva a dendriteken és a perikaryonon a 
depolarizációs hullám valamivel lassabban halad, mint az axon felszínén, ahol a Ranvier- 
befűződéseknél újra és újra felerősödve, ugrásszerűen terjed tova. Mégis a neuronon belül 
az ingerület terjedése folytonos, azaz nem szenved sehol sem időbeli megszakítást.

c./ A neuron genetikai egység azért, mert a sejt nyúlványrendszerével együtt egy 
neuroblastból fejlődik.

d./ A neuron trofikai egység. Értelmezni legjobban az idegi degeneráció 
folyamatával lehet. Ha az axon sérül (pl. átvágjuk), úgy annak a vágás utáni része (distális 
csonk) szemcsés elfajulással degenerálódni kezd, végül teljesen elpusztul. A magyarázat 
az, hogy az axon distális csonkja az átvágás után már nincs táplákozási kapcsolatban a sejt 
trofikai centrumával, a perikaryonnal. A perikaryonban termelt fehérjék állandó 
proximális-distális áramlással végigfolynak az axoplasma állományába. Átvágással ezt az 
áramlást szakítottuk meg.

A perikaryon trofikai hatásának eredményeként az épen maradt (proximális csonk) 
axonvégől rövidesen megindul a regeneráció. A folyamat az utolsó épen maradt Ranvier- 
féle befűződés területéről indul. Megjegyzendő, hogy eredményes regeneráció, csak a 
peripheriás idegrendszerben játszódik le.

e./  Az idegsejtre a histodinamikai polaritás jellemző. Az idegrendszer neuronok 
hálózatából áll. A neuronok közötti kapcsoló berendezés lehet a kémiai synapsis, csak 
egyirányú ingerület átvezetést enged meg, azaz polarizált. Physiologiás viszonyok között 
ez azt jelenti, hogy az ingerület mindig a sejttestől a végfácska felé halad. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az idegnyúlványok képesek az ingerületet centripetálisan 
(visszafelé, antidrom módon) és centrifugálisan (orthodrom módon) is vezetni.

Ha a neuronokat morphologiai (alaktani) szempontok alapján csoportosítjuk, akkor 
a felosztásnál azt figyeljük, hogy a sejtnek hány nyúlványa van. Ennek megfelelően 
beszélünk:

Apoláris idegsejtekről, amikor is a sejtnek nincs nyúlványa. Ilyenek a neuroblastok
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Egynyúlványú (unipoláris) neuronokról. Ez a nyúlvány az axon. Előfordul pl. a 
bélfonadékokban.

Álegynyúlványú (pseudpunipoláris) idegsejtek A sejtekből tulajdonképpen egy 
nyúlvány-lép ki, de ez hamarosan dichotómikusan kettéoszlik. Ilyen idegsejtek találhatók 
pl. a csigolyaközti dúcokban (40. ábra, A. kép).

Kétnyúlványú (bipoláris) idegsejtek. A perikaryon két oldaláról lépnek ki a 
nyúlványok, melyek közül az egyik a dedrit, a másik az axon. Előfordulnak pl. a VIII. 
agyideg mindkét dúcában, a ganglion vestibularéban és a ganglion spiraléban (40. ábra, B.
kép).

Soknyúlványú (multipoláris) sejtek. Itt a rövid nyúlványok, dendritek száma több, 
de axon csak egy van. A multipoláris idegsejteket alakjuk szerint tovább csoportosítva a 
következő típusokat különíthetjük el:

Deiters-féle motoneuron. A gerincvelő elülső szarvának nagy motoros 
sejtjei, melynek axonjai a harántcsíkolt vázizmokon motoros véglemezt formálva 
végződnek (40. ábra, C. kép).

Golgi-sejt, A központi idegrendszer jellegzetes gátló sejtje. Axonja rövid 
lefutás után a sejttest közelében ágakra szakad.

Csillagsejt. A sejt axonja hosszabb lefutás után gazdagon elágazódik. 
Valószínűsíthető hogy, gátló sejt.

Pyramissejt. Háromszöglalakú sejttesttel bír, melynek csúcsaiból dendritek, 
míg a háromszög alapjából az axon indul. A nagyagykéreg jellegzetes sejttípusát képezik a 
Bezt-féle óriás sejtek (40. ábra, D. kép).

Purkinje-féle sejt. Körteformájú sejttestből indul a fődendrit, ami tovább 
ágazódva secunder, majd tercier dendritekre oszlik. Az elágazódás szigorúan egy síkban 
történik. A fő dendrit elágazódását dendritfának nevezzük. A fő dendrittel ellentétes 
oldalon ered az axon. A kisagy kéregben (40. ábra, E. kép) található.

Kosársejt. Orsóalakú sejttestből néhány dendrit és egy axon indul ki, ami 
számos oldalágra (collaterálisra) oszlik, melyek egymás melletti más típusú neuronokkal 
létesít kapcsolatot (pericelluláris kosár; 40. ábra, F. kép). A kisagyban található.

 Szemcsesejt. Kicsi sejttestű, amit a sejtmag szinte teljesen kitölt, ezért régen 
szemcsének (grauulum). nevezték. Rövid dendritje és hosszú axonja van. Előfordul pl. a 
kisagykéregben (40. ábra, G. kép).

 Dogiel-féle A vegetatív ganglionok multipoláris idegsejtjei. Két fő 
típusa van, a rövid dendritekkel és hosszú axonnal rendelkező Dogiel I., és a hosszú 
dendritekkel és rövid axonnal rendelkező Dogiel II. típusú sejt.

Amacrin sejt. Főleg a retinában fordul elő. A sejtre jellemző, hogy nincs axonja. 

Ezért synapsisai is igen különös formájúak, azaz dendro-dendriticus synapsisok (40. ábra, 
H. kép).

Az idegsejtek működés szerint lehetnek érző (sensoros), összekötő (inter vagy 
asszociációs) és mozgató (effektoricus) neuronok.



H

40. ábra: Az idegsejtek néhány típusa.
A: pseudounipoláris neuron, B: bipoláris neuron, C: gerincvelő elülső szarvi multipoláris 

mozgatósejt, D: agykérgi pyramissejt, E: kisagyi Purkinje sejt, F: kisagyi kosársejt, G:
kisagyi szemcsesejt, H: retinális amacrin sejt.

2.4.2. A gliasejtek és típusai

Az idegszövet másik sejtes elemét a gliasejtek adják. Szerepük a neuronok 
táplálásában, izolálásában, a neuronokból kiszabadult átvivőanyagok felvételében, 
lebontásában, az ionok és a szövetközti víz felvételében, a myelinhüvely kialakításában 
van. Mind a központi, mind a perifériás idegrendszerben előfordulnak.
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2.4.2.1. A központi idegrendszer gliasejtjei

Az ependyma sejtek a velőcső sejtjeiből differenciálódó, hengeres formájú sejtek. A 
sejtek alapjáról nyúlványok erednek, amelyek meredeken az agy állományába hatolnak. 
Ott, ahol vékony az agyfalazat, ott elérik az agy felszínét, s kiszélesedve az agy külső 
gliális határhártyájának alkotásában vesznek részt. A központi idegrendszer üregeit
(agykamrák, gerincvelői csatorna) bélelik.

A macroglia sejtek, a veőcső glioblastjaiból származnak. Astrocyták néven is 
említik őket. Nyúlványos sejtek, melyek hálózatot alkotnak. A nyúlványok száma, hossza 
és azok elágazódása alapján csoportosíthatók. Így elkülönítünk plasmás és rostos 
astrocytákat. Az előző sejtek kevés, vastag nyúlvánnyal rendelkeznek, s ezek elágazódás 
nélkül, viszonylag hosszan követhetők, míg az utóbbi sejtek vékony nyúlvánnyal 
rendelkeznek, melyek az eredés után hamarosan elágazódnak. Míg az idegrendszer,
szürkeállományában inkább a plasmás jastrocyták, addig a fehérállományában a rostos 
formájuk található. Agyi sérülésekdegenerációs folyamatok során a rostos astrocyták 
megszaporodnak, ugyanekkor a plasmás astrocyták sejtplasmájában filamentumok 
jelennek meg. Ezáltal egy sajátos rostos hegszövet alakul ki az elpusztuló agyállomány 
helyén.

Microgliák az előző csoporthoz viszonyítva kisebb testű sejtek, kevesebb 
nyúlvánnyal. Ide tartoznak az oligodendroglia és a mesoglia sejtek.

Oligodendroglia. A külső csíralemez származéka, mint a többi gliasejt is. 
Kisméretű viszonylag kevés számú nyúlvánnyal rendelkezik (innen a név), melyek 
gyakran továbbágazódnak. A központi idegrendszr fehérállományában található csak 
myelinhüvelyes idegrostok myelin burkát képezik. 

Mesoglia) Mesenchyma sejtek származéka. A sejtek 
nyúlvánnyal rendelkeznek.Idegen anyagok bekebelezésére képesekek

kisméretűek 2-3

2.4.2.2. A perifériás idegrendszer gliasejtjei

Schwann-sejtek. A perifériás idegek rostjai körüli szigetelő burok kialakításában 
vesznek részt.  

Satellita sejtek. Érző és vegetatív dúcokban a neuronok perikaryonjait veszik körül, 
valószínűleg izolálják azokat és anyagcseréjükben is szerepet játszanak.

2.4.3. Idegrostok és felépítésük

Mind a központi, mind a perifériás idegrendszerben a neuritek egy része körül a 
gliasejtek által képezett hüvely alakul ki. A neuritet, és az Öt körülvevő hüvelyt együttesen 
idegrostnak nevezzük.

A központi idegrendszerben az oligodendroglia, a perifériás idegrendszerben a 
Schwann-sejtek a hüvelyképző sejtek. Csak a legvékonyabb neuritek csupaszok, valamint 
minden axon eredési és végződési szakasza, a telodendrion. Ezeken a helyeken az axonok 
közvetlenül érintkeznek a sejtközötti folyadéktérrel.
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A hüvellyel borított axonok három csoportba sorolhatók:
Schwann-sejtes (Remak-féle) rostok. A neurit benyomul a láncszemszerűen 

elhelyezkedő Schwann-féle sejtek plasmájába úgy, hogy a neurit maga előtt tolja a 
Schwann-sejt hártyáját, és egy kissé behorpasztja, kialakítva a mesaxont. Egy neuritet egy 
Schwann-sejt mintegy 250μm hosszúságban vesz körül. Ezután egy másik Schwann-sejt
alakítja ki a szigetelő mesaxont. Egy Schwann-sejtbe egyidejűleg több axon is 
elhelyezkedhet. A vegetatív idegrostok tartoznak ebbe a csoportba.

Schwann-myelinhüvelyes rostok. A perifériás idegrostok nagy része ide tartozik. 
Minden axon külön Schwann-sejtbe ágyazódik, a beágyazódás után a Schwann- sejtek 
rotáló mozgásba kezdenek és a Schwann-sejt felcsavarodik az axonra. A felcsavarodó 
Schwann-sejtmembránok közötti sejtplasmába lipioproteidek rakódnak le.

Egy-egy Schwann-sejt az axonnak mintegy 250μm hosszú szakaszát veszi körül. 
Ahogy véget ér a Schwann-sejt a velőshüvely megszűnik, majd egy újabb Schwann-sejt 
képezi a következő darabon a velőshüvelyt.

A két Schwann-sejt között az axonnak egy-egy velőshüvely nélküli szakasza 
látható. Ez a Ranvier-féle befűződés. Ezen a területen a myelinhüvely megszakad. A 
Ranvier-féle befűződések egymástól való távolsága az axon és a myelinhüvely 
vastagságától függ. Minél vastagabb az axon, annál távolabb vannak a befűződések. A 
velőshüvely külső felszínén igen vékony plasmaszegély és sejthártya látható.

A Ranvier-féle befűződésnél az axon egy rövid szakasza csupasz. A terjedő 
ingerületi állapot esetében lezajló ionvándorlások csak itt folynak le; tehát az ingerület 
voltaképpen ugrásszerűen halad az egyik Ranvier-befűződéstől a másikig. (Részletesen ld. 
a Sejt felépítése és működése c. részben).

 . Csak velőhüvelyű (myelinhüvelyes) rostok a központi idegrendszer 
fehérállományában találhatók. Az axon körül a myelinhüvelyt az ún. oligodendroglia sejtek 
feltekeredett nyúlványai képezik. Egy oligodendroglia sejt minden egyes nyúlványa más és 
más axonon képezi a szigetelő réteget, s így igaz, hogy egy axon körül több 
oligodendroglia sejt nyúlványa alakít ki szigetelő burkot.

Az idegrostok vezetés szerinti csoportosítás. Ha az izolált axonra helyezett 
elektródok közötti feszültségkülönbséget (unipoláris vagy monopoláris elvezetés) 
regisztráljuk, nyugalomban nem tapasztalunk eltérést (alapvonal). Ha azonban az 
idegroston impulzus halad át, jellegzetes, összetett akcióspotenciált (regenerálódó 
csúcspotenciál-görbét) észlelünk, ami több komponensből tevődik össze (41. ábra). Ezek 
amplitúdója (mV) és időtartama (msec) arányos az egyes rostkomponensek (axonok) 
vezetési paramétereivel (keresztmetszet, myelinizáltság), valamint az axonokon található 
ioncsatornák minőségével—és mennyiségéveL_Megfelelő nagyságú inger alkalmazása 
esetén, az idegben található összes axon ingerületbe került. Érzékeny erősítők használata 
esetén láthatóvá válhatnak az összetett akcióspotenciál egyes rosttípusokra jellemző 
csúcsai (41. ábra). Az idegingerület terjedési sebessége széles határok között változhat.

A perifériás idegeket felépítő rostok csoportosítására két rendszert is ismerünk. 
Ezek a Lloyd és az Erlanger-Gasser-féle rendszerek. Az idegrostok főbb vezetési 
paramétereit a 41. ábrán foglaltuk össze.

A két rendszer együttes használata félreértésekhez vezethet, ezért a 41. ábrán csak 
az Erlanger-Gasser rendszer szerinti csoportosítást alkalmaztuk. Meg kell jegyezni, hogy a 
valóságban elvezetett akcióspotenciálok alakja csak kivételes esetben azonosak a vázlaton 
megfigyelhetővel. A gyorsan vezető rostoknak van (A típus) a legalacsonyabb 
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ingererösségre megjelenő akcióspotenciálja, amiket pl. a gerincvelői motoneuronok 
perifériás nyúlványai, vagy az izomorsó receptorainak afferens nyúlványai hoznak létre.

41. ábra: Az összetett akcióspotenciál főbb jelalakjai az Erlanger-Gasser-rendszer szerinti 
csoportosításban.

Urel: relatív feszültség, Aα, Aβ, Aγ, B, C: magyarázatukat Id. a 42. ábrában.

rendszer 
elnevezése

rosttípus altípus rostátmérő 
(μm)

vezetési sebesség 
(m/s)

Erlanger- 
Gasser

A α 8-20 50-120

β 5-12 30-70
γ 2-8 10-50
δ 1-5 3-30

B 1-3 3-15
C < 1 <2

Lloyd I 12-20 70-120
II 4-12 24-70
III 1-4 3-24
IV < 1 <2

42. ábra. Az emlős idegek rosttípusainak osztályozása két független rendszer szerint.
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Leglassabban a myelinizálatlan idegrostok vezetnek (C-típus), ilyenek például 
egyes fájdalomérző receptorok afferens nyúlványai.

2.4 4. Idegvégződések
(4

interneuronális idegvégződések lehetnek. AAz idegvégződések terminális és
terminális idegvégződések a továbbiakban annak alapján csoportosíthatók, hogy az 
idegelem (neuron) milyen más szövettel van kapcsolatban. Így ismerünk hárm-kötő- és az
izomszövetben előforduló idegvégződéseket. Az interneuronális idegvégződések magában
az idegszövetben találhatók.

Az idegrostok információt hoznak, vagy visznek. Ennek megfelelően az 
idegvégződéseknek két formája létezik. Az egyik csoportba tartoznak a receptorok, míg a 
másikba az effektorok.'A receptorok az inger felvételére szolgálnak, az effektorok az 
idegrendszer parancsait adják át az izom vagy mirigyszöveteknek.

2.4.4.1. Receptorok

A receptorok, vagy érző végkészülékek lehetnek:
Az exteroreceptorok a külvilág ingereit érzékelik. Ide tartoznak az érzékszervek 

(látó-, halló-, egyensúlyozó- szagló- és ízlelőszervek) érzéksejtjei, valamint a bőr 
végkészülékei: a hő, nyomás, fájdalom és tapintás szolgálatában álló idegvégkészülékek.

Az érzéksejtek specializált hámsejtek amelyek neuronális irányba differenciálódtak. 
Primer és secunder formáit ismerjük (Id. Hámszövetek, Érzékhámok).

Idegvégkészülékes receptoron azt értjük, hogy az érző dúcsejtek nyúlványának a 
vége az az elem, amelyben a megfelelő behatásra ingerület (generátor potenciál) 
keletkezik. Az idegvégződéses receptoroknak több változata is lehet. Így ismert a szabad, a 
kapszuláris és a lemezes idegvégződéseket. Elhelyezkedésüket figyelem bevéve ide 
soroljuk az izmokban, inakban elhelyezkedő proprioreceptorokat, valamint a 
bőrreceptorokat. 

Proprioreceptorok az izomzat kontrakciós állapotát regisztrálják, ill. a végtagok, a 
nyak a fej stb. helyzetét jelzik. Az inakban levő ínorsók, és izmokban elhelyezkedő 
izomorsók sorolhatunk ide.

Az inorsó viszonylag egyszerű idegvégződés, ahol az idegrost spirálisan 
veszi körül a kollagén rostokat, azok feszülési állapotát jelzi.

Izomorsó csak a harántcsíkolt vázizomszövetben található (43. ábra). Az 
izmok kontrakciós állapotát regisztrálja. Egy kötőszövetes tok határol el 2-10 izomrostot 
ezek az ún. intrafusális rostoktól, Ezek a rostok embrionális jellegűek, kevéssé fejlett a 
harántcsíkoltságuk. szemben a tokon kívüli extrafusális rostokkal. Az emlősök 
izomorsóiban kétféle típusú intrafusális rost van. Az első típus kidudorodó központi 
szakaszán sok magot tartalmaz, ezért magzsákrostnak nevezzük. A második típus, a 
magláncrost, vékonyabb, rövidebb, közepén nincs zsákszerű képlet. Az intrafusális rostok 
összehúzódásra képesek.

Minden orsóban kétféle érző idegvégződés található. A primer, vagy annulospirális 
végződéseket a magzsák- és a maglánc-rostok középső részeit körbevevő, gyors 
ingerületvezetésű (1a - csop.) afferens rostok végződései alkotják, ami az izomrost passzív 
nyújtását érzékeli. A secunder érzővégződések az ún. virágfűzér végződések, amit véko-
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extrafusális izomrostok

intrafusális izomrostok

43. ábra: Az izomorsó vázlata.

nyabb rostok (Ib) képeznek. Ezek, az izomrost kontrakciós állapotát, hosszát érzékelik.
A kétféle érző idegvégződést kialakító idegrostok ingerületvezetése eltérő. A 

vastagabb rostok gyorsabban vezetik az ingerületet, mint a vékonyabbak, s így a virágfüzér 
végződések ingerülete később érkezik a gerincvelőbe. Ebből a gerincvelő, de leginkább a 
kisagy „kiértékeli” a tényleges feszülési állapotot, de ezen túl a feszülés irányát is.

Az orsóknak saját efferens (mozgató) beidegzésük van, amelyek az A γ rostok. Ezek 
az idegrostok 3-6μm átmérőjüek, myelinizáltak, és a gerincvelőből ventrálisan kilépő 
rostok mintegy 30 %-át adják. Működésüket részletesen Id. az Érzékszerveknél.

Bőrreceptorok közé soroljuk a szabad idegvégződéseket, a Merkel-féle, a Krause- 
féle-, a Golgi-Mazzoni-féle genitális-, a Meissner-féle-, a Ruffini-féle-, valamint a Vater- 
Pacini-féle végtesteket.

Szabad idegvégződések rostjai a felhám (epidermis) alatti kötőszövet 
idegrostjaiból származnak. Az idegrostok a hámba lépve elvesztik velőhüvelyüket, és a 
hámsejtek közötti extracelluláris térben haladnak. Valószínűleg a fájdalomérzékelés 
érző végkészülékei.

A Merkel-féle idegvégtest. A hámban futó csupasz rost egy hámsejtet 
csészeszerűen vesz körül. Ez a hámsejt és az idegrost csésze formációja együtt adja az 
idegvégtestet, ami nyomás és rezgő mozgásra érzékeny receptor

A Krause-féle végtest bőr irha rétegében előforduló idegvégtestek közül a 
legegyszerűbb. A végtestben a velőhüvelyét vesztett idegrostot kötőszöveti rostokból 
felépülő lemezek veszik körül. Hidegérző receptornak tartják.

Golgi-Mazzoni-féle végtestekné\ a kötőszövetes tokon belül több csupasz 
rost tekeredik. A nemiszervek bőrének irharétegében találhatók.

Meissner-féle idegvégtest esetében a kötőszövetes tokban a csupasz rostok 
mellett tapintósejtek is megtalálhatók. Tapintó és nyomásérző receptor.
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Ruffini-féle idegvégtesten kétféle idegvégződést értünk. Az egyiknél a 
csupasz idegrost kötőszövetes tokkal izolálódik, feltehetően tapintásra szolgál. A másik 
forrna tok nélküli végződés, ahol a csupasz rost gazdagon szőlőfürt-szerüen elágazódik. A 
bőr irha és bőralja határán található, melegérző receptor.

Vatei-Pacini-féle idegvégtest mély mechanoreceptor, főleg a subcutisban, 
de más helyeken pl. hashártya, a hasnyálmirigy kötőszövetes rétegében is előfordul. Az 
idegvégtest tokja egymásra rétegeződő endothel-szerü sejtlemezekből áll. A legbelső sejtek 
nyúlványai a csupasz rostot veszik körül.

Az idegvégtest adequat ingere a szövetek feszülésének érzékelése, de vibrációra is 
érzékeny. Zsigerekben való előfordulása arra utal, hogy ezen szervekben túlzott 
elmozdulás reflexeket vált ki.

Az interoreceptorok a belső szervek állapotát jelzik. Adequat ingerük többféle is 
lehet, ennek megfelelően a végződések is sokfélék. Közülük csak néhányat említünk meg.

Pressoreceptorok velőhüvelyét vesztett csupasz rostok.

Fa-alakú elágazódások: az aorta, artéria carotis interna falában az erekben 
uralkodó nyomás érzékelésére szolgálnak.

Szabad gomolyok, ahol a lazarostos kötőszövetben a csupasz rost 
többszörösen megtekeredik. Ilyen pl. a vese artéria falában található.

Kemoreceptorok közé tartoznak a toknélküli végződések.

Gomolyok. Az érrendszer specifikus kémiai receptorai, a vér venositásának 
érzékelésére szolgálnak. Pl. a glomus caroticumban a kromaffin sejteket körülfonó csupasz 
rostok formálnak ilyen végződést.

2.4.4.2. Effektorok

A simaizomszövet motoros végződése a vegetatív alapfonat. A Schwann-sejtes 
idegrostok fokozatosan elágazódnak a simaizomsejtek között a sympathicus 
postganglionáris rostok egy adrenerg, a parasympathicus postganglionaris rostok pedig egy 
cholinerg alapfonatot képeznek. Nem minden simaizomsejt kap közvetlen beidegzést. A 
fonadék rostjain varikozitások (megvastagodások) láthatók. Ezek a varikozitások 
tartalmazzák vesiculáikban az ingerületátvivő anyagot.
A harántcsíkolt vázizom rostok mozgató végződése az izomvéglemezek, vagy motoros 
véglemezek.

A motoros véglemez. A gerincvelő mellső szarvában levő nagy motoros sejtek 
(Deiters-féle sejtek) axonjai az izomban többszörösen elágazódnak, minden egyes végág 
egy-egy izomroston végződik. Az idegrost az izomsejt felőli oldalán elveszti velőhüvelyét, 
és a csupasz rost számos öblöt formál. Ezek benyomulnak az izomsejt sarcolemmája által 
kialakított mélyedésekbe, ahol az izomrost membránja kesztűujj-szerű kitüremkedéseket 
formál. Az idegrost membránja és a sarcolemma között mintegy 60nm-es rés található. A 
kiszélesedő axonvégekben a vesiculák acetilcholint tartalmaznak (44. ábra).

A motoros véglemezek funkcionális szempontból azért egyedülállóak, mert ez egy 
olyan synapsist képeznek, amelyek átvezetik a mozgatórost ingerületét az izomrostra.
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44. ábra: A motoros véglemez szerkezete.

2.4.4.3. Internceronális idegvégződések

Ezeket a végződéseket synapsisoknak nevezik.. A synapsis elnevezés 
Scherringtontól (1897) származik. Két idegsejt közötti speciális kontaktus jelent. Ma mára
synapsist tágabb értelemben is használjuk, mert pl. az ideg-izom kapcsolatot is synapsisnak 
nevezzük.

A synapsisok két csoportra oszthatók, úgymint elektromos és kémiai (Id. Sejtszintű 
információ feldolgozás és szabályozás).

Az elektromos synapsis olyan speciális kapcsolat, ahol az ingerületi hullám 
csaknem késés nélkül továbbítódik.

Az interneuronális synapsisoknak azokat a formáit, ahol az érintkező idegelemek 
között az ingerületet kémiai anyag (transmitter, mediátor) közvetíti, kémiai synapsisoknak 
nevezzük.

Az interneuronális synapsisok morphologiailag, az idegelemek érintkezési módja 
alapján is csoportosíthatók. Így: végtalpas-, kehelyszerű-, glomeruláris synapsisok, parallel 
kontaktusok és kereszteződő synapsisok ismertek.

Végtalpas synapsis. Ilyen synapsis található pl. a gerincvelő elülső szarvában levő 
nagy motoros sejteken, ahol a leszálló mozgatópálya rostjai végződnek. Az érkező rostok 
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miután elvesztették velőhüvelyüket, hangjegy formájúan kidudorodnak és ráfekszenek a 
motorssejtnek vagy a sejttestére, vagy dendritjeire úgy, hogy közöttük rés (intersynapticus 
rés) van. Ez a hangjegy-formájú öblösödés a praesynapticus terület, melyben synapticus 
hólyagocskák találhatók, bennük a transmitter (mediátor) anyag. Az ingerületet fogadó 
postsynapticus területen az idegsejt membránja. Mind a prae-, mind a postsynapticus 
membrán az érintkezés helyénél megvastagszik.

Kehelyszerű synapsis. Sajátos formájú synapsis, mert a praesynapticus rost a végén 
virágszerűen szétnyílik, s magába foglalja a postsynapticus sejttestet. Ilyenek pl. a kisagy 
kosár synapsisai.

Glomeruláris synapsis. Jellegzetes forma, ahol a prae- és a postsynapticus rostok 
kis térfogatú térben kapcsolódnak egymáshoz a fogaskerékhez hasonlóan. Általában több 
prae (axon) és postsynapticus (dendrit) elem alkot egy-egy glomerulust. Ilyen látható a 
kisagykéregben.

Paralell kontaktus. A praesynapticus axon hosszan végigkúszik (párhuzamosan 
halad) a postsynapticus neuron dendritjén. Ilyen kontaktus figyelhető meg a 
kisagykéregben, amikor is a kúszórostok kígyó módra rátekerednek a Purkinje sejt 
dendritágaira.

Kereszteződést synapsisok. Ilyen synapsisok a nagyagy kéregben, a kisagykéregben 
is előfordulnak. Ismert, hogy a dendritek elágazódva vékony ágaikon ún. dendrittüskék 
figyelhetők meg. Ezek a tövisek belefúródnak a mellettük elhaladó neuritágak 
betüremkedéseibe. A neurit itt nem ér véget. Miután a neurit kanyarog a dendrit körül, több 
dendrittüskével is synapticus kapcsolatba léphet.

A kémiai synapsisokat osztályozhatjuk aszerint is, hogy a praesynapticus területről 
kibocsátott transmitter a postsynapticus membránra serkentő vagy gátló hatást gyakorol. A 
legismertebb serkentő transmitter a glutamát és az acethylcholin, míg a legismertebb gátló 
transmitter a gamma-amino-vajsav (GABA) és a glicin.
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3. IMMUNOLÓGIA

Az emberi szervezet szervrendszereinek belső működési állandóságát, valamint a 
szervek működésének a belső és a külső környezet változásaihoz való adaptációját a 
szabályozórendszerek végzik. Szabályozórendszeren a szabályozott paramétereket (pl. 
vérnyomás, oxigénellátottság, testhőmérséklet, energiaszint, testfolyadékok összetétele, stb.) 
folyamatosan érzékelő, azok optimális értékét visszacsatolásos (feed-back) rendszerben 
beállító mechanizmusok összességét értjük. Ilyen szabályozó rendszereink az idegrendszer, a 
hormonrendszer és az immunrendszer. A következőkben az az egyes rendszereket külön-külön 
tárgyaljuk.

Az immunrendszer működésének alapjelenségei. Az immunológia tudománya a 
szervezet integritásának megismerésével és az idegenként felismert anyagok 
(makromolekulák, mikroorganizmusok) elleni védekezés mechanizmusával foglalkozik. Az 
idegen anyagokat (antigének, ld. később) az immunrendszer ismeri fel, és velük szemben 
reakciót, ún. immunválaszt indít meg. Ez az immunválasz az esetek egy részében védi a 
szervezetet a behatoló, potenciálisan veszélyes mikroorganizmusoktól (vírusok, baktériumok) 
és anyagcsere termékeiktől, valamint a módosult, és a szervezetet károsító saját sejtektől is (pl. 
tumorsejtek). Az immunrendszer túlérzékenysége esetén túlzott reakciók (pl. allergia, 
autoimmun betegségek) léphetnek fel.

A saját-idegen felismerés alapja az, hogy a szervezet valamennyi maggal rendelkező 
sejtjének a felszínén specifikus markermolekulák találhatók (fő histocompatibilitási antigének 
ld. később). Az élő szervezet minden, a saját genetikai készlete által meghatározottól eltérő 
markerekkel rendelkező sejtet idegennek fog tekinteni, és kiküszöbölésükre (eliminatio) 
kísérletet tesz.

Az immunválasz több szakaszban játszódik le. Ezek a következők:
1. / Az immunrendszer felismeri a szervezetbe került idegen makromolekulákat, és 

megkülönbözteti azokat a szervezet saját anyagaitól.
2. / Az immunrendszer antigénre specifikusan reagáló, valamint „nem specifikus” 

immunsejtjei között aktív együttműködés van az idegen anyag elleni védekezésben.
3. / Az idegennek felismert anyagot az immunrendszer végrehajtó (effektor) sejtjei, 

valamint azok termékei megsemmisítik.
4. / Az immunrendszer kialakítja a felismert és elpusztított antigén ellen az 

„emlékezés” képességét, vagyis ugyanannak a testidegen anyagnak a szervezetbe jutásakor a 
további esetekben gyorsabb, erőteljesebb reakció váltódik ki (immunológiai memória).

3.1. Az antigének

Az immunrendszerrel kapcsolatban lépő, idegenként vagy sajátként felismert 
makromolekulák összességét antigének nevezzük. Az antigének megjelenésük alapján 
lehetnek membránhoz kapcsolt (particuláris), vagy oldott (solubilis) formában a sejtközötti 
állományba (interstitiális tér vérplasma, stb.) került objektumok.

Az immunrendszer működésében résztvevő (immunkompetens) fehérvérsejtek 
(lymphocyták) az antigének széles skáláját képesek felismerni, és arra választ adni. A legtöbb 
biológiai anyag (fehérje, szénhidrát) vagy úgy szerepel, mint immunogén, vagy mint tolerogén 
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attól függően, hogy milyen hatást gyakorolnak a lymphocytákra. Az immunogének felismerése 
és a lymphocytákhoz való kötődése immunválaszt eredményezhet.

A tolerogének ezzel szemben nem eredményeznek immunválaszt, és ezt a jelenséget 
toleranciának nevezzük. Az, hogy egy antigén immunválaszt eredményez-e függ az antigén 
természetétől, az antigénnel szembeni expozíciótól, a valamint a fogadó (recipiens) 
szervezettől.

3.1.1. Az antigén természete

A nagy molekulatömegü fehérjék a leghatásosabb antigének, de jó antigének a 
poliszacharidok, a glükopmteinekk, továbbá a felszíni, töltéssel bíró makromolekulák. A 
lipidek és a nukleinsavak általában nem immunogének, kivéve, ha fehérjékhez kötöttek.

Az antigénnel szembeni expozíció. Minden antigénnek van egy optimális dózisa, amely
immunválaszt okoz. E fölött és alatt, általában létezik egy tolerancia zóna. Ismételt 
antigénhatás általában hatásosabb, mint a folyamatos expozíció. Fontos az antigén behatolási 
helye, így pl. a szájon át bejutó antigének általában toleranciát okoznak.

A recipiens (az antigént kapó egyed) tulajdonságai. Nagyon fiatal egyedben bejutó 
antigének elsősorban toleranciát okoznak, valamint csökken az immunválasz erőssége idős 
korban is. Az immunválaszt genetikai hatások is befolyásolják.

3.1.2. Histocompatibilitási (transzplantációs) antigének

A szerv- vagy szövetátültetések (transzplantáció) során beigazolódott, hogy a sejtek 
bizonyos felszíni marker molekuláinak szerkezete egy adott fajon belül egyedenként is 
változhat, és össze nem illőség esetén a traszplantált szövet kilökődhet. Ezek a markerek 
glükoprotein természetűek. Alapvető szerepet töltenek be annak eldöntésében, hogy egy 
szöveti transzplantátumot a szervezet idegennek vagy sajátnak fogad-e majd el (szöveti 
kompatibilitás vagy histocompatibilitás). Az erős antigéningert hordozó markerek a fő 
histocompatibilitasi complexek (major histocompatibility complex. MHC) csoportját alkotják.

A saját-idegen felismerés alapja az. hogy a szervezet valamennyi sejtmaggal 
rendelkező sejtjének a felszínén megtalálhatók az ún. histocompatibilitási antigének (MHC). 
Emberben ezeket humán leukocyta-antigéneknek (HLA) nevezzük. Az MHC molekulák 
összetétele az egyedre specifikus, csak az egypetéjű ikrekben azonos, minden más egyedben 
azonban többé-kevésbé különbözik. Ebből következik, hogy az emberi szervezet minden, a 
saját genetikai készlete által meghatározottól eltérő MHC-val rendelkező sejteket idegennek
fog tekinteni, és kiküszöbölésükre (elimináció) kísérletet tesz.

A MHC típusú sejtfelszíni antigéneket több gén kódolja, amelyek a polipeptidláncok 
aminosav-szekvenciájának különbözőségéért felelősek. Ez a különbözőség teszi lehetővé a 
saját, valamint a beültetett "idegen" szövet felismerését. Bár az MHC-k felfedezése a szövetek 
transzplantációjával kapcsolatos, physiologiás szerepük az antigének T-sejtek felé való 
prezentációja. A B-lymphocyták felszínén található MHC típusú molekulák 
nélkülözhetetlenek a lymphocyta-sejtekkel való interakciójukban (Th   sejtek, ld. később).
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3.1.3. Az antigén felismerése

A lymphocyták felszínén különböző antigén-felismerő molekulák, antigén-receptorok 
Italálhatók. Ezek a receptorok általában nem a teljes antigén-molekulát, hanem az antigénnek 

egy kis részletét (4-6 aminosav, monoszacharid vagy a kettő kombinációja) ismerik fel. Azt a 
molekula részletet,ami az antigén-kötőhely felismeri antigén-determinánsnak, vagy

 epitopnak nevezzük. Az antigén és az antigén-kötőhely összekapcsolódása hasonló a 
szubsztratumnak az enzimmel való kötődéséhez, ahol másodlagos kötőerők (elektrosztatikus 
erők, hidrogénhidak, van der Waals-erők) játszanak szerepet. Kötés csak akkor jön létre, ha az 
epitop és az antigén-kötőhely egymást kiegészítő konfigurációt mutat. Ilyen esetben a kötésre 
való affinitás magas.

Az immunválasz érzékenynek mondható, mivel az immunrendszer kis mennyiségű 
antigénre is reagál.

3.2. Az elsődleges nyirokszervek és a lymphocyták

A fehérvérsejtek egy csoportjának, a lymphocytáknak az immunrendszer működésében 
játszott szerepét (immunkompetencia) mintegy 30 éve ismerjük. Ekkor derült ki ugyanis, 
hogy, ha patkány fő nyirokvezetékébe (ductus thoracicus) épített tartós kanüllel a visszafolyó 
nyirkot a szervezetből folyamatosan eltávolítják, a kísérleti állatban nem képződnek egy 
beépített idegen szövet ellen védekező sejtek és molekulák. Az állat elveszti azt a képességét, 
hogy az idegen szövetet kilökje, nem fejlődik ki a normális immunreakció (ld. később). Ha 
viszont az állatba a nyirokból kivont lymphocyta-frakciót intravénásan visszafecskendezzük, 
valamennyi említett funkció helyreáll. Ily módon nyilvánvalóvá válik, hogy a lymphocyták az 
immunológiai folyamatokban alapvető és meghatározó szerepet játszanak.

A lymphocyták ún. haemopoeticus őssejtből (csíravonal sejtek, stem cells) fejlődnek, 
amely az ontogenezis folyamán előbb a szikhólyagban, majd a májban és később a 
csontvelőben találhatók. Az élet folyamán a lymphoid őssejtek állandóan pótlódnak. A 
csontvelőből származó, lymphoid őssejt két irányba differenciálódik, azaz megjelennek 
specifikus antigén receptoraik, s így válnak immunkompetensekké. Az őssejtek egy része a 
thymusban (csecsemőmirigy) differenciálódik érett sejtté, ezek a T-seitek. Más részük a 
madarakban a cloaca falában található nyirokszervben (Bursa Fabricii, innen a sejtek 
elnevezése), míg emlősökben a csontvelőben fejezi be fejlődését, ezek a β-sejtek Az említett 
két szervet (a thymus és a csontvelő), amelyek az élet teljes egészében részt vesznek a 
lymphocyták képzésében, az ún. elsődleges nyirokszervek.

3.2.1. A csecsemőmirigy (thymus)

A csecsemőmirigy legfontosabb funkciója, hogy a T-sejtek előalakokat (éretlen 
thymocyták) érett thymus eredetű lymphocytákká alakítsa. A thyymus számos kötőszövetes 
válaszfalakkal tagolt lebenyekből épül fel. Minden lebenynek van kéreg és velőállománya. A 
kéregben sok, míg a velőállományban kevés thymocyta található. A thymocyták a 
kéregállományban gyorsan osztódnak, de a keletkezett sejtek jelentős része elpusztul. A 
megmaradók a velőállományba vándorolnak, ahol differenciálódnak és a nyirok elvezető 
vénákon elhagyják a thymust.

A thymusba került precursor sejtek még nem hordozzák a specifikus idegen anyagok 
megkötésére szolgáló sejtfelszíni ún. T-sejt antigén receptort (TCR), tehát eredendően nem 
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képesek antigének felismerésére. Ezt a sajátosságot a thymusba való vándorlásuk és érésük 
során szerzik meg. A thymus egyéb sejteket, így epitheliális interdigitáló dendritikus sejteket 
és macrophagokat is tartalmaz. A thymocytáknak a velőállomány felé történő vándorlása az 
előbbi sejtek fonadékában történik.

A dendritikus sejtek monocytákból képződnek. Az újonnan alakult dendritikus sejtek 
bekebelezik, majd feldarabolják az antigéneket, amellyel a többi immunreakcióban résztvevő 
sejt számára felismerhetővé teszik azokat (antigén-feldolgozás). A dendritikus sejtek érését a 
fertőzés, vagy gyulladás helyén termelődő cytokinek (Id. később) segítik elő. Az érést 
követően a szövetekből a nyirokcsomókba vándorolnak, ahol bemutatják (prezentálják) az 
antigén-töredékeket a T-lymphocytáknak, amelyek specifikus immunválaszt indítanak el.

A T-lymphocyták (T-sejtek) antigén specificitásuk révén központi szerepet töltenek be 
az immunreakcióban. A T-sejtek antigén-specificitása a thymusban való fejlődés eredménye. 
A T-sejtek egyéb sejtekkel való interakcióban fejtik ki hatásukat, ezért nem solubilis, hanem 
sejtfelszínhez kötött antigéneket képesek felismerni. Azok a macrophag/monocyta sejtek, 
amelyek felszínén MHC molekulák vannak, képesek az antigént az immunkompetens sejtek 
felé prezentálni. Ezeket macrophag sejteket prezentáló sejteknek (APC.) vagy (ha a
folyamat megsemmisítés) célsejteknek (target cells) nevezzük. A T-sejtek receptorai az 
antigént és a MHC-molekulák csak együtt képesek felismerni külön-külön nem. A T- sejt-
receptor az antigénből az MHC molekulához való kötődés után "kilógó" részéhez, és az MHC- 
molekula mélyedést körülvevő részeihez kötődik. Az eredeti antigén azonban általában nem 
képes az MHC molekulával eredményesen kapcsolódni. Az eredményes kötődéshez az keli, 
hogy az antigén prezentáló sejt az antigént processzálja. Ez a folyamat az antigén részleges 
enzimatikus degradációját jelenti, aminek folyamán oligopeptidek (antigén-determinánsok, 
epitopok) keletkezek, amelyek közül néhány az MHC-molekulához kötődik. Ezek az antigén 
determinánsok az eredeti molekula bármelyik részéről származhatnak, nem feltétlenül a 
molekula felszínéről.

A T-sejtek mind funkcióikat, mind felszíni molekuláikat tekintve többfélék. A T- 
lymphocyták két alapvetően eltérő funkciójú effektor sejtté képesek átalakulni (45. ábra).

Az ölő képességgel rendelkező cytotoxicus T-lymphocyták, vagy T-effektor sejtek (Tc, 
vagy T8 az MHC-I molekulák által bemutatott antigéneket képesek felismerni, míg a segítő
(helper) T-lymphocyták (Th vagy T4 sejtek) az MHC-II molekulák által prezentált antigének 
megkötésére képesek. Az MHC-I fehérjék főként a sejtben szintetizálódó vírus, baktérium 
Vagy tumor eredetű fehérjékből képződő peptid-típusú antigének megkötésére képesek, és 
minden magvas sejt membránjában kifejeződnek. Így a Tc-sejtek az antigénből származó 
peptideket bármely sejt felszínén képesek felismerni. Az MHC-II fehérjék phystoiogiás 
körülmények között csak az immunrendszer működésében résztvevő sejteken, így a B- 
lymphocytákon, a macrophagokon és a dendritikus sejteken jelennek meg. Ezért a Th-sejtek 
csak ezeknek az APC sejteknek a közreműködésével képesek az antigén felismerésre.

Az előzetesen aktivált Th-sejtek B-sejteknek nyújtott "segítsége" a Th-sejtek által 
termelt, aktiváló, peptidhormon természetű anyagokon, a lymphokineken (interleukin-2 = IL- 
2) keresztül érvényesül, amelyek a B-sejtekhez kötődnek és aktiválják azokat. A lymphokinek 
ezen kívül aktiválják az azonos (öngerjesztő, autokrin szabályozás) és eltérő típusú 
lymphocytákat és monocytákat is. A Th-sejtek alcsoportjai eltérő „cytokin-koktél” termelésére 
képesek, amivel meghatározzák a keletkező effektor válasz típusát (ld. később).
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45. ábra: Az immunrendszerek aktivációja vírus, vagy más idegen anyag hatására.

Az antigénspecifikus Tc-sejtek aktivációjukat követően intenzív osztódást mutatnak, és 
képesek sejt-sejt kontaktus során elpusztítani minden olyan további sejtet, aminek felszínén az 
őket aktiváló antigén jelen van. A Th-sejtek egy része differenciálódhat ún. memória T-sejtté 
(Tm). Ezek a speciális T-sejtek képesek fenntartani a szelektív antigén-specificitást, és későbbi 
antigén-behatás esetén nagy jelentőséggel bírnak a hatékony és gyors vírus- és tumorellenes 
védekezés során. Feltételezik az immunválasz szabályozásában gátló jellegű sejtek, 
suppressor T-sejtek (Ts)jelenlétét is, amelyek az immunválasz befejezéset elősegítő anyagokat
termelnek, és kapcsolatban vannak a Th- sejtekkel

A cytotoxikus T-sejtek (Tc) működésének első fázisa, a felismerés és az adhézió, ami 
physiologiás körülmények között néhány perc alatt lezajlik, ha az effektor sejt metabolikusan 
aktív. Ez a folyamat membránmódositó anyagokkal (pl. helyi érzéstelenítők) blokkolható.

Ezt követi a letális hatás, Ca2’ ionokra van szükség, és körülbelül 10 percig 
tart. Ebben a fázisban válik kimutathatóvá a célsejt membrán permeabilitásának megváltozása, 
amit az okoz, hogy a membránba hidrophob csatornák (membránpórus-képző
fehérjemolekulák, perforinok) és intracellulárisan aktív fehérjebontó (proteolitikus) enzimek 
épülnek be. Ezek a Tc-sejt Golgi-apparatusának és a cytoplasmaticus granulumaiból származó 
prekurzor molekulák polimerizációjával jönnek létre. Az izolált granulumok Ca2+ ion 
jelenlétében cilindrikus struktúrákat hoznak létre, amelyeket pórusformáló fehérjék (perforin) 
alkotnak. A penetrációt követi az osmoticcs lízis. Mintegy 60 percig tart, amelynek folyamán a 
célsejt elpusztul. A beáramló víz mintegy felrobbantja a sejtet. Ilyenkor a Tc-sejttel való 
kapcsolatra már nincs szükség. Érdekes, hogy a két utóbbi fázis semmiféle módon nem 
gátolható pharmacologiai módszerekkel.

A Tc-sejt a második lépést követően képes a célsejtről leválni, és további sejteken is 
hatást kifejteni, amelyeket receptorai felismernek. Ma még nem tudjuk, hogy milyen 
mechanizmusok okozzák a Tc-sejtek visszatérését nyugalmi állapotukba. Az ismeretes, hogy 
prostaglandinok gátolják a Tc-sejtek működését. A célsejt lízismechanizmusa (azaz hidrophob 
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tubuláris struktúrák elhelyezkedése a membránban) hasonló ahhoz, ami az NK-sejtek esetében 
vagy a komplement aktiváció végső szakaszában is megfigyelhető (Id. később).

3.2.2. A vöröscsontvelő és a B-lymphocyták

A vöröscsontvelő a szivacsos csontok üregeit kitöltő szövet, amit reticuláris 
kötőszöveti váz alkot. A reticulin-sejtek és rostok laza szövedéket (hálót) formálnak, melynek 
üregébe őssejtek (stem-sejtek) rakódnak be. A stem-sejtek osztódással és differenciálódással a 
vér alakos elemeinek őssejtjeivé válnak (kivéve a lymphocytákat). Ezért az ép 
vöröscsontvelőből készült keneten a vér alakos elemeinek különböző fejlődési alakjait lehet 
megfigyelni.

A B-lymphocyták érésének első fázisa a vöröscsontvelőben történik. Az érett, a 
csontvelőt elhagyó B-sejtek nem aktiváltak. Fejlődésük a csontvelőben még független az 
antigénektől, érésükhöz azonban antigén általi stimulációra van szükség (differenciálódás, 
klonális oszlás). Az érett B-lymphocyták antigén általi stimuláció hatására aktívakká válnak, 
és immunreaktív fehérjemolekulákat (antitestek) secretálnak (Id. később). A B-lymphocyták 
felszínén, egy adott epitopra specifikus felszíni antigén receptorok találhatók.

A nyugalomban lévő B-sejtek aprók, amelyekben a mag körül egy igen vékony 
plasmaszegély látható. Antigén aktiváló hatásra megnagyobbodnak és ún. lymphoblastokká 
válnak. Egy részük érett plasmasejtté alakul, amelynek felszínén nincs B-sejt receptor, de 
nagymennyiségű immunglobulin szintézisére képes amit a sejt környezetébe, mint szabad 
antitestet ürít. A B-sejtek másik fele B-memória sejtekké alakul, amelyek a kialakulásukat 
kiváltó antigénnel szemben specifikusak. Ezek azok a sejtek, amelyek ismételt antigén- 
behatásra gyorsan reagálni képes 

A B-lymphocyták aktivációja, vagy az antigéneknek a B-sejthez való kötődése révén 
közvetlenül, vagy közvetetten, a monocyták által feldolgozott antigénmolekula, Th,-sejtek és a 
B-sejtek összekapcsolódásával történik, és a Th-sejtek által termelt anyagok, cytokinek 
segítségével valósul meg. A B-sejtek felszínén antigén-kötő receptor található, ami hasonló a 
sejt által termelt immunglobulinhoz (lg; ld. később), azonban C-terminális helyzetben egy 
kiegészítő részt tartalmaz, amellyel a B-sejt membránjához kötődik. A receptorhoz egy pár 
egyforma antigénkötő hely kapcsolódik. Egy adott B-lymphocyta receptorai mindig azonosak. 
Ha a B-sejthez antigén kötődik, akkor aktiválódik, amelynek eredményeképpen azonos 
receptorral bíró új sejtek jönnek létre. Ez biztosítja azt, hogy egy adott antigénre adott válasz 
specifikus lesz. A B-sejtek legsajátosabb funkciója, hogy nemcsak válaszolni képesek az 
antigén kiváltotta ingerre, hanem ennek során maguk is felveszik, feldolgozzák és bemutatják 
az antigént, melyet specifikusan kötnek meg a felszíni receptoraik segítségével (46. ábra).

3.2.2.1 Az antitestek (immunglobulinok)

Valamennyi gerinces képes antitestek szintézisére, amit a B-vonalhoz tartozó sejtek, a 
plasmasejtek termelnek és a sejtközötti térbe ürítenek. Létüket mintegy száz évvel ezelőtt 
fedezték fel, amikor kiderült, hogy a baktériumokkal szembeni immunitás vérszérummal 
átvihető egyik egyedről a másikra. Az antitest-molekula aszimmetrikus szerkezetű 
fehérjemolekula, amit négy polipeptid lánc alkot. A polipeptid-láncokat diszulid-hidak kötik
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46. ábra: Az immunrendszer fejlődése.

össze. A polipeptid láncokat két ún. nehéz, és a két könnyű lánc alkotja, amelyek N-terminális 
végeinek együttese az antigénkötő hely. A molekula C-terminális része pedig különböző 
effektor funkciókért felelős (47. ábra). A B-sejtek által termelt antitestek túlnyomó része 
vérplasma gamma-globulin frakciójában található, ezért az immunglobulin, vagy gamma
globulin elnevezés is használatos. Immunglobulin típusú molekulák nemcsak az antitestek, 
hanem az immunrendszer antigénfelismerő receptorai (pl. a T-sejt receptorok) is.

Az antitest (immunglobulin) molekula funkcionális különlegessége, hogy egyrészt 
létrehozza az antigénnel való specifikus kölcsönhatást, továbbá ezután (a molekula más 
részén) biológiailag hatékony effektor funkciókat aktivál. Az antitestek segítenek az 
immunsejteknek az antigén-bekebelezésben, semlegesítik a baktériumok által termelt mérgező 
anyagokat, és közvetlenül is támadják a baktériumokat és vírusokat. Az antitestek aktiválják a 
komplement-rendszert (Id. később), valamint nélkülözhetetlenek egyes bakteriális fertőzések 
leküzdésében is. Emberben öt immunglobulin osztály létezik (IgG, IgA, IgM, IgD és IgE), 
amelyek között szerkezeti különbségek vannak. Minden molekula két funkcionális részből áll. 
Az ún. variábilis rész egy meghatározott antigénhez való kapcsolódásra specializálódott. A 
másik (konstans) rész az antitest típusát határozza meg. Ez az alkotórész minden osztályon 
belül azonos. Az öt immunglobulin osztály főbb jellemzőit az alábbiakban részletezzük.

Az IgM osztályú antitestek nagyméretű, pentamer molekulák, ezért makroglobulinnak 
is nevezik őket Nagyon hatásos immunglobulinok, mert 10 antigénkötőhellyel rendelkeznek. 
Az antigénnel való első találkozás, az elsődleges, vagy primer immunválasz alkalmával
termelődnek, majd későbbi átadják helyüket az IgG antitesteknek (ld. később). Méreténél 
fogva, normális körülmények között az IgM a véráramban van jelen, de a szövetekben nem 
mutatható ki. Az ABO vércsoport-antitestek ebbe a családba tartoznak.
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47. ábra: Az immunglobulinok (IgG) vázlatos szerkezete.

Az IgG a leggyakoribb antitest típus. Akkor termelődik, ha az antigénnel ismételten 
találkozott a szervezet. Ez az ún. másodlagos, vagy secunder immunválasz, amely gyorsan, és 
sok antitestet eredményez, szemben az elsődleges immunválasszal. Az IgG monomer 
molekula, a véráramban és a szövetekben egyaránt kimutatható. Az IgG az egyetlen antitest 
osztály, amely a méhlepényen keresztül az anyából a magzatba jut. Az anyai IgG megvédi a 
magzatot és az újszülöttet, amíg az újszülött immunrendszere képes nem lesz saját antitestet 
termelni. Az ebbe a családba tartozó antitestek szerepe a phagocyták specifikus aktiválásában 
(opsonisatio), a komplement-rendszer aktiválásban, és az antitestek által közvetített 
cytotoxicus reakciókban van (ld. később).

Az IgA típusú antitestek dimer formája az orrban, szemben, tüdőkben és az 
emésztőszervek secrétumaiban (könny, nasális váladék, nyál, stb.) található. A test 
nyálkahártyával fedett részein nyújtanak védelmet a mikroorganizmusok ellen. Az IgA jelen 
van még a vérben és az anyatejben is.

Az IgE típusú antitesteket a plasmasejtek kis hányada termeli, szérumkoncentrációjuk 
alacsony. Az IgE antitestek azonnali allergiás reakciókat váltanak ki. Az IgE antitestek ún. 
cytophil antitestek, a vérben a basophil granulocytákhoz, míg a szövetekben hízósejtekhez 
kötődnek. Az allergénnel (allergiás reakciót kiváltó antigén) találkozva az IgE-t tartalmazó 
fehérvérsejtek degranulálódnak, és biológiailag igen hatásos anyagokat bocsátanak ki (pl. 
histamin), amik akár a környező szövetek károsodását, és azonnali gyulladást okoznak. Az 
ezzel járó viharos tüneteket anafilaxiás reakció néven foglalják össze.
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Az IgD típusú antitestek csak kis mennyiségben vannak jelen a véráramban. 
Megtalálhatók még a lymphocyták felszínén, ahol kötött IgM molekulákkal együtt ismerik fel 
az antigént, és feltehetően az antigénre adott immunválasz szabályozásában is szerepük van 
(48. ábra).

48. ábra: Emberi immunglobulinok.

Immun
globuli
nok

Funkció Nehéz 
lánc

További 
láncok

Szerkezet
Plasma 

koncentráció 
mg/l

IgG Komplement fixálás γ1, γ2
γ3, γ4

monomer 12 100

IgA Lokális védekezés 
a külső secrectioban 
(könny, bélsecretio)

α1, α2 J, SC monomer, 
dimer J- 
vagy SC 
lánccal, 
trimer J- 
lánccal

2 600

IgM Komplement fixálás μ J pentamer 
J-lánccal

930

IgD B-sejtek antigén 
felismerése

δ monomer 23

IgE Antitest aktivitás, hista- 
min felszabadítás a 
basophil ganulocytákból 
és a hízósejtekből

ε monomer 0,5

Ma már lehetséges mesterségesen egyetlen plasmasejt által termelt immunglobulin 
molekulákat nagy mennyiségben előállítani, amiket ezért monoklonális antitesteknek 
nevezünk. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy állatokat immunizálnak egy bizonyos 
antigénnel, vagy sejtpreparátummal, majd a lépből kivonják az antitesttermelő B-sejteket, és 
Blymphocytákból álló tumorsejtekkel (myeloma sejtekkel) fúzionáltatják. Így 
antitesttermelősejtek, ún. hybridomák jönnek létre. A fenti módszernek nagyon nagy a 
jelentősége, egyrészt azért, mert így nagy mennyiségű tiszta antitest állítható elő betegségek 
antitesttel való kezelésének céljából (passzív immunizálás), vagy kutatási célokra.

3.3. A másodlagos nyirokszervek

3.3.1. Nyirokcsomók

A nyirokerek lefutásában lévő bab formájú képletek a nyirokcsomók. Három rétegből 
épülnek fel, melyek kívülről befelé haladva a következők: a kéregállomány (cortex), a 
paracortex, és a velőállomány (medulla). A nyirokcsomók kéregállományát alkotó folliculusok 
nagyrészt B-lymphocytákból állnak. Aktív immunválasz közben ezek a folliculusok 
megnagyobbodnak. Centrum germinatívumaik nagyszámú, proliferáló B-lymphoblastot 
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tartalmaz, amelyeket nyugalomban lévő kis B-lymphocyták vesznek körül. A folliculusok 
osztódó B-blastokat, plasmasejteket, macrophagokat és dendritikus sejteket is tartalmaz. A 
nyirokcsomó ún. paracortex állományában diffúzan találhatók, és az interdigitáló sejtek 
felszínén lévő antigénekkel lépnek interakcióba.

A folliculusok között és a paracorticális régióban T-lymphocyták, és kis számban 
dendritikus sejtek találhatók, melyeknek döntő szerepük van az antigénnek a T-sejtek felé 
történő bemutatásában.

A nyirokcsomóban belépő nyirokerek a tok alatti sinusokba ürülnek. A nyirokcsomó 
homorú oldalán lévő afferens és efferens véredények mellett, efferens nyirokér is 
megfigyelhető. Az efferens nyirokér sokkal több lymphocytát tartalmaz, mint amennyi a 
belépő afferens nyirokérben van, azért mert a cortico-medullaris határon lévő, speciális, magas 
endothellel bélelt postkapilláris vénákból is kilépnek lymphocyták, amelyek hozzáadódnak az 
afferens nyirokérből a nyirokcsomóba került lymphocytákhoz.

3.3.2. A lép (lien)

Kötőszövetes tok borítja, melyből befelé számos válaszfal (lépgerenda) ered. Két 
gerenda közötti részben vöröspulpa, és benne a fehérpulpa (szürkepulpa) látható. A kétféle 
pulpa között a marginális zóna figyelhető meg. A vöröspulpa macrophágokkal és 
vörösvérsejtekkel teli sinusokból (tágult kapillárisokból) áll. A lép fehérpulpájában mind B-,
mind T-sejtek kimutathatók. A folliculusokban és a marginális zónákban főleg B-sejtek, az 
arteriolák körüli hüvelyben pedig csaknem kizárólag T-sejtek találhatók. Mivel a lépnek 
nyirokkeringése nincs, ezért a lép lymphocytái közvetlenül a vérkeringésbe kerülnek.

3.3.3. A tok nélküli lymphoid szervek (mucosal-associated lymphoid tissue,
MALT)

Ide tartoznak a mandulák (tonsillák), a középbél (ileum) Peyer-plaquejai, a 
féregnyúlvány (appendix), a hörgők (bronchusok) és az emlő. Valamennyi felsorolt szervben 
tok nélküli nyiroktüszők találhatók, sőt a bél tunica mucosájában diffúz lymphocyták is 
előfordulnak. Az itt található lymphocytáknak jelentős része nagyméretű, granuláris 
lymphocyta.

A bélnek ezen kívül saját fehérvérsejtjei (ún. hízósejtjei) is vannak, ezek az ún. mucosa 
hízósejtek.

3.4. Az immunválasz szabályozása, immunreguláció

Az immunrendszer működése szempontjából rendkívül fontos az a képesség, hogy a 
válasz leállítható legyen. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy a szervezet reakciója bármilyen 
antigénnel szemben a lehető leggazdaságosabb legyen. Másrészt, ez akadályozza meg 
egészséges egyénben, hogy az immunrendszer saját antigének ellen forduljon (autoimmun- 
betegségek. ld. később). Végeredményben minden immunválasz a segítség és a suppressio 
(azaz idegen ágens elnyomása) közötti rendkívül kényes egyensúly. Az azonban nem világos, 
hogy minden immunválasznál a kezdeti fázisban a segítség van túlsúlyban, majd előtérbe 
kerül a suppressio. Az antigénnek az immunrendszer által való eliminációja nyilván szerepet 
játszik a reakció mérséklésében, és tudjuk azt is, hogy az antigén-antitest komplexek bizonyos 
formái gátolják a lymphocyta aktivációt.
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3.4.1. A cytokinek szerepe

Csak a legutóbbi időben vált világossá, hogy a lymphocyták és egyéb sejtek az 
immunválasz közben sok szabályozó fehérjét termelnek, melyeket cytokineknek nevezünk. 
Korábban a lymphocyták által termelt cytokineket lymphokineknek nevezték. Újabban az 
interleukin (IL) elnevezést használjuk, megkülönböztetésül számokkal (IL-1 - IL-12) jelölve 
őket. A cytokinek közé tartoznak még a tumor necrosis factorok (TNF), lymphotoxin (LT), és 
az interferonok (IFN-aLfa, IFN-béta, IFN-gamma).

A cytokinek egyik alapvető hatása az immunrendszer aktiválása, a csontvelői őssejtek 
fejlődésének befolyásolása, de hatással van a gyulladásos folyamatokra is. Végül a cytokinek 
cytostaticus (tumorgátló) és antivirális hatását emelhetjük ki. Az előbbi hatásért a 
tumornecrosis-factorok, az utóbbiért az interferonok a felelősek. A cytokinek között rendkívül 
sok kölcsönhatás létezhet, amelyek egyaránt lehetnek serkentőek és gátlók.

3.4.2. A klónszelekció

Az adaptív immunválasz alapja az, hogy az antigén elsősorban az epitopnak megfelelő 
receptorral bíró lymphocytákat stimulálja, és így azonos specificitású sejtek jönnek létre. Az 
így létrejövő antitestek a monoklonális antitestek, és ma már tudjuk, hogy ez a mechanizmus 
inkább csak pathologiás körülmények között jut érvényre. Rendkívül ritka ugyanis, hogy csak 
egy receptor stimulációja következik be, sokkal általánosabb, hogy több epitop stimuláló 
hatására poliklonális antitestek jönnek létre.

A szelektált kiónok által előállított monoklonális antitestek mind a kutatásban, mind a 
klinikai orvostudományban nagy jelentőségűek. Nagy előnyük a nagyfokú specificitás, és az 
antitest előállításának könnyű reprodukálhatósága, valamint az, hogy az előállítható 
mennyiség szinte korlátlan. Ezért az orvosi gyakorlatban szervtranszplantáció kapcsán az akut 
szervkilökődést okozó T-sejtek visszaszorítására szintén monoklonális antitesteket használnak.

3.4.3. Az antigének eliminációjának formái

3.4.3.1. Az antigén-antitest reakció típusai

Az antigén-antitest reakciónak több típusa ismert. A precipitáció során solubilis 
antigén kapcsolódik antitesthez, aminek eredménye a kicsapódás. Az agglutináció során 
antitest nagyméretű (ún. corpusculáris) nem oldott formájú antigént csap ki. Lízis következik 
be, ha komplementfixáló ellenanyagok corpusculáris antigénhez kapcsolódnak, és az 
eredmény a corpusculáris rész feloldása lesz (ld. később).

3.4.3.2. A komplement rendszer és működése, a membrán-attak út

Mintegy száz éve ismert, hogy vörösvérsejt elleni ellenanyagok csak friss vérben 
okozzák a sejtek feloldódását (lízis), állott vérben csak agglutináció következik be. Ha az 
utóbbi rendszerhez friss, antigénmentes vérszérumot adnak, lízis következik be, ha viszont az 
utóbbi szérum ellenanyagokat is tartalmaz, a lízis elmarad. Ez a szérum frakció, amely csak a 
friss vérben található, és az idegen sejtek líziséhez szükséges, a „nem specifikus komponens” 
komplement rendszer elnevezést kapta.

A komplement rendszerként foglaljuk össze mintegy 20 szérumfehérje együttesét 
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(elnevezés C1-9-ig), amelyek egy kaszkád enzimrendszert alkotnak, hasonlóan a véralvadás 
különböző komponenseihez. Ezek az enzimek normális körülmények között inaktívak, és egy 
szignálra aktiválódnak. A legutóbbi időkig a figyelem középpontjában komplement rendszer 
sejtfeloldó (lítikus) tulajdonsága volt. Ma már tudjuk, hogy ez csak a komplement-aktiváció 
számos biológiai hatásának egyike. A biológiai hatások mind magUkba foglalják a C3 nevű 
komplement faktor aktiválását ún. klasszikus úton, vagy alternatív úton. Ezekhez szükséges 
egy membránfelület, ahol a folyamatok végbemennek. Ha az aktiváló membránfelület az 
antigént hordozó sejthez kötött immunglobulin molekula, akkor klasszikus aktiválási útról 
beszélünk. A komplement rendszer aktiválódhat előzetes antigén-antitest reakció nélkül is, ez 
az alternatív aktiválási út.

Ez utóbbit előidézhetik bizonyos mikroorganizmusok felületén található aspecifikus 
szénhidrátkomponensek. A folyamatot fehérjebontó enzimek (proteázok) és gyulladásos 
folyamatok produktumai serkentik. Mindkét aktiválási út egy stabil C3b-komplex kialakulását 
hozza létre, ami a továbbiakban az antigén-antitest komplex mononucleáris phagocyták általi 
felvételét, B-sejt típusú memóriafolyamatok aktivációját segíti elő.

Kiemelkedő jelentőségű még a C5 komplement. Ez a vegyület a C3b faktor 
aktiválásával jön létre. A C5b faktor egy ún. anaphylaxotoxin (anaphylaxin), mivel aktiválni 
képes a phagocytáló sejteket, pl. a neutrophil granulocytákat. Emellett nagyon hatékony 
hízósejt-degranuláló hatása (Id. később), így rövid úton az immunreakció robbanásszerű 
felgyorsulását, valamint érreaktív anyagok felszabadulását eredményezheti (Id. anaphylaxiás 
reakciók). Az így kialakuló aktív komplex lipid membránhoz képes kötődni, és megvan az a 
képessége, hogy károsítja azokat a sejteket is, amelyek eredetileg nem az immun-támadás 
célpontjai (reaktív lízis). További komplement-faktorok kötődése a komplexhez még jobban 
megnöveli a penetrációs képességet, ami a membránban folytonossági hiányt okoz, és ami a 
sejtek osmoticus feloldódásához (líziséhez) vezet. A végeredményként kialakuló komplex az 
ún. „membránt támadó komplex” (membrán-attak komplex), aminek hatására kialakuló 
sejtpusztulás nagymértékben emlékeztet a cytotoxicus hatásra (ld. később). Összességében a 
komplement rendszer az immunvédekezésben végrehajtó (effector) és erősítő hatásokat 
egyaránt kifejt.

3.5. A természetes immunitás egyik legősibb mechanizmusa a phagocytosis

A folyamatban különböző sejtek, elsősorban a mononucleáris macrophagok és a 
polimorphonucleáris phagocyták (granulocyták) vesznek részt, és a folyamatok 
végeredményeképpen az eltávolítandó anyagokat bekebelezik és elpusztítják.

3.5.1. A phagocyta-válasz sajátosságai

Kemotaxis. A phagocyták kemotaktikus ágensek (C5b és C3b anaphylaxinok, 
leukotriének, interleukinek, bakteriális foszfolipidek és peptidek) irányába mozognak. Ezek a 
fertőzés eredetű gyulladás helyén szabadulnak fel, hatásukra a phagocytasejtek előbb az ér 
endotheljéhez tapadnak, majd a szövetekbe vándorolnak.

Célfelismerés. A phagocytáknak a cél anyaggal való kapcsolata megvalósulhat 
speciális komponenseken keresztül, amelyekre a phagocytáknak specifikus receptoraik 
vannak. A célfelismerést fokozzák a célanyaghoz kötődő pl. IgG molekula.
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Emésztés. A phagocytosis endocytosis, és a folyamat végén egy plasmamembránnal 
körülvett phagosoma kerül a sejt belsejébe, amely azután az enzimtároló lysosomával 
fuzionálva kialakítja a phagosomáit (itt: phago-lysosomát), amelyben a degradációs 
folyamatok lejátszódnak.

„Killing" és degradáció. A phagocyták a mikrobák elpusztítására oxigén-dependens 
és oxigén-independens mechanizmust használnak. A phago-lysoma a benne lévő savas pH-jú
enzimek révén bontja őket.

A phagocyták ezen kívül neutrális proteázokat, továbbá komplement komponenseket 
és koagulációs faktorokat is termelnek. A phagocytosis mindig a sejtlégzési és oxidatív 
aktivitás fokozódásával jár. A sejt felszínén meginduló folyamatok a sejt belsejében 
folytatódnak, amely folyamán hidrogén-peroxid és rendkívül reaktív szabad atomos oxigén 
(nascens-oxigén), hidrogén-peroxid, vagy szabad hidroxil gyök (HO-) keletkezik. A legfőbb 
baktériumokat elpusztító hatás akkor keletkezik, amikor a phago-lysosomákban a hidrogén- 
peroxid Cl- vagy I- ionokkal reagál, és ún. hypohalitok képződnek. A folyamat további szabad 
atomos oxigén képződéséhez vezet, autokatalitikus módon.

Összefoglalva: a phagosomákban biológiailag rendkívül aktív vegyületek keletkeznek, 
amelyeknek kijutása a környezetbe nagyon káros hatású lenne a szervezetre, ezért több enzim 
szolgál az aktív komponensek intracelluláris lebontására is (kataláz, szuperoxid-dizmutáz, 
stb.).

3.5.2. A phagocyták csoportosítása

A mononucleális phagocyták csoportjába a monocyták és a macrophagok tartoznak. 
Különböző névvel a legkülönbözőbb szövetekben előfordulnak. A macrophagok a 
csontvelőből, mint éretlen monocyták kerülnek a keringésbe, majd a különböző szövetekbe 
jutnak, ahol hetekig vagy akár évekig tartózkodhatnak. A vérben levő monocyták önálló 
mozgással, a kapillárisok endothel sejtjei között juthatnak ki az érpályából. A szövetekben 
aztán tovább differenciálódva alkotják a szöveti macrophag sejteket (pl. Kupffer-sejtek, 
osteoklastok, microgliasejtek stb.). A szöveti macrophagok képesek a fertőzés helyén 
akkumulálódni, és aktiválódásuk során sokféle anyagot képesek termelni és elválasztani (pl. 
mikoroorganizmusokra toxikus, savas hidroláz enzimeket). Ezek az anyagok mind valamilyen 
formában szerepet játszanak a gyulladásos folyamatokban (ld. hízósejtek), illetve az 
immunológiai védekezésben.

A neutrophil leukocyták több sejtmagvú, polinucleáris sejtek. A csontvelőben 
termelődnek és tárolódnak, és különböző stimulusokra nagy mennyiségben és gyorsan jutnak a 
keringésbe, ahol mindössze néhány órát töltenek. A keringésből a szövetekbe kerülnek, ahol 
csak néhány napig élnek. Fő funkciójuk a baktériumok bekebelezése és elpusztítása. Ezek a 
sejtek alkotják a gyulladás helyén kialakuló genny nagy részét.

A hízósejtek, basophil és eosinophil granulocyták. A granulumokat tartalmazó sejtek 
további típusai, a hízósejtek, a basophil és az eosinophil granulocyták, mintegy száz éve 
ismeretesek. Valódi funkciójuk azonban csak az utóbbi évtizedekben vált teljesen ismertté. A 
hízósejtek és a basophil granulocyták hasonló származásúak, bázikus festődésük abból adódik, 
hogy savanyú proteoglikánokat tartalmaznak, míg az eosinophil granulocyták granulumainak 
festődéséért több bázikus fehérje a felelős.
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A basophil granulocyták keringésben részt vevő sejtek, a hízósejtek pedig testszerte a 
vérerek körüli (perivasculáris) kötőszövetben, a nyálkahártyákban és a nyirokcsomókban 
találhatók. A basophil granulocyták és a szöveti hízósejtek a gyulladásos reakciók 
kulcstényezői.

A hízósejtek nem egységesek. A nyálkahártyák hízósejtjei (szemben a kötőszöveti 
hízósejtekkel) sok vonatkozásban hasonlóak a basophil granulocytákhoz. Így kisebbek, 
rövidebb élettartamúak, növekedésükhöz, valamint differenciálódásukhoz T-sejtekre van 
szükségük.

A hízósejtek működésük során granulumaikban tárolt anyagaikat az extracelluláris 
térbe ürítik, ez a degranuláció. A hízósejtek degranulációjának általános szerepe az, hogy 
elősegíti a gyulladásban részt vevő sejtek és molekulák átjutását az endothel membránjain, ha 
azt a gyulladásos folyamat megkívánja. A kapillárisok permeabilitásának növekedését, 
legalábbis részben, az endothel sejtek összehúzódása okozza. Feltételezhető, hogy a 
nyirokcsomók cortico-medulláris határán lévő venulák permeabilitásának változását is IgE 
és/vagy komplement-modulált hízósejt-degranuláció okozza, itt ugyanis sok hízósejt található.

Mind a hízósejteknek, mind a basophil granulocytáknak vannak felszíni antitest-
receptoraik, amelyek az IgE antitestekre rendkívül nagy az affinitásúak. A hízósejtek akkor 
válnak aktívvá, ha a felszínükhöz kötött IgE-hez antigén kötődik, vagy ha lokálisan 
anaphilaxin-hatás alá kerülnek (C3 vagy C5 komplement-faktorok kapcsolódásával). Utóbbiak 
közvetlenül hatnak a hízósejtek membránjára. Mindkét esetben több folyamat indul be, 
amelyek folyamán különböző enzimek aktiválódnak, kalcium vándorol a sejtekbe, és a 
granulumok tartalma exocytosissal kiürül.

A hízósejtekben lévő, kész mediátorok közül legfontosabb a histamin, ami simaizom-
összehúzódást vált ki, és fokozza a kis erek permeábilitását. A hízósejt granulumaiban 
fehérjekomplexben megtalálható a heparin is. A heparin egy proteoglikán (a basophil 
granulocytákban megfelelője a kondroitin-szulfát), elsősorban, mint véralvadásgátló 
(antikoaguláns), és komplement-ellenes anyag játszik szerepet. A kemotaktikus faktorok 
nemcsak aktiválják a megfelelő granulocytákat. hanem fokozzák C3-receptor expressiojukat 
is, és növelik azok oxidatív aktivitását és oxigéngyök képzésüket is.

A felsorolt anyagok a hízósejt-granulumokban készen tárolódnak, míg a másodlagos 
mediátorok és lipid származékaik viszont mindig újonnan szintetizálódnak. A késői faktorok 
közé tartoznak leukotriének, prostaglandinok és az ún. vérlemezke-aktiváló faktor. A 
hízósejtek fő prostaglandinja a PGD2, amely simaizom kontrakciót okoz, és a neutrophil 
granulocyták számára kemotaktikus anyag. A PGE2-t a neutrophil granulocyták, a 
macrophagok és a lymphocyták termelik és erős simaizomösszehúzó hatású. Az egyéb stabil 
prostaglandinok közé tartozik még a trombocyták által termelt tromboxán (TXA2) és az 
érendothel által termelt prostacyclin (PGI2).

A trombocyta-akiiváló faktorok olyan foszfolipidek, amelyek a vérlemezkékből 
kalciumfüggő histamin- és serotonin-kibocsátást idéznek elő, továbbá képesek degranulálni a 
neutrophil granulocytákat, továbbá simaizomkontrakciót okozni. Újabban tudjuk, hogy a 
vérlemezkék meglehetősen aktív szerepet játszanak az immunológiai folyamatokban. Van 
antitestkötő receptoruk mind IgG-hez, mind IgE-hez. Az IgG-receptor aktiválása serotonin- 
kibocsátást okoz, az IgE receptor aktiválása pedig oxigénmetabolitok keletkezését és így 
lítikus hatást idéz elő bizonyos parazitákon (pl. schistosomák).
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Az eosinophil granulocyták nevüket onnan kapták, hogy granulumaiknak savanyú 
festékekkel szemben rendkívül nagy az affinitása. Emberben, a keringő vérben a leukocyták 1- 
4%-át alkotják, számuk a szövetekben sokkal több. Mennyiségük elsősorban parazitás 
megbetegedésekben és allergiás állapotokban nő meg, funkcióik is ennek megfelelően két 
csoportba oszthatók, nevezetesen parazitaellenes és gyulladásgátló hatások. Több olyan faktort 
sikerült izolálni, amelyek az eosinophil granulocytákat aktiválják. Ezek az ún. colony 
stimulating factor, interleukinek. A hízósejtekből származó ECF-re, C5a-ra és a T-sejtekből
származó kemotaktikus faktorra is reagálnak.

Az eosinophil granulocyták phagocytaképessége meglehetősen mérsékelt, de gyorsan 
degranulálódnak, ha a membránhoz kötött IgG vagy IgE antigénnel kötésbe kerül, vagyis az 
exocytosis hatására sokkal kifejezettebb, mint az endocytosis. Az eosinophil granulocytáknak 
antitest-kötő receptoruk van mind IgG-vel, mind IgE-vel szemben, és akárcsak a neutrophil 
granulocytáknak, C3b receptorok is van. Bár képesek phagolysosomák létrehozására, 
proteolyticus aktivitásuk igen mérsékelt. A lítikus aktivitás fő forrásai az eosinophilek bázikus 
vagy kationos proteinjei, amelyeket a jellegzetes granulumok tartalmaznak. Degranulációs 
folyamat során a granulumok anyagai (pl. savanyú foszfatáz enzimek) exocytosissal 
szabadulnak fel, és direkt lítikus hatást fejtenek ki a parazitákra. Az eosinophil 
granulocytákban lysosomák nincsenek. Az eosinophil granulocyták termékei közül sok gátolja 
a hízósejt-mediátorokat. Úgy tartják, hogy az eosinophil sejtek általában gyulladásellenes 
hatásúak, és valamint erős parazitaellenes hatásuk van.

Az ún. „gyilkos” (killer) sejtek. Az immunrendszer számos sejtje képes arra, hogy élő 
sejteket (baktériumok, vírusok, élősködők, transzplantátumok) elpusztítson. Sejtpusztító 
képessége a lymphocyták egy részének is van. Ezek cytotoxicus T-sejtekre (Tc, ld. előbb: T- 
lymphocyták), illetve „természetes ölősejtek” (ún. natural killer cells, NK) különíthetők el.

Az NK-sejtek nem thymus eredetű nagy lymphocyták. A védekezésnek az antigénre 
nem specifikus sejtes elemei közé tartoznak, amelyek az idegen anyagok végső 
kiküszöbölését, esetleg teljes lebontását végzik. Jellemzőjük a nagy azurophil granulum, a 
savanyú foszfatáz-tartalmú, másodlagos lysosomák, a jól fejlett Golgi-apparátus, IgG antitest-
kötő receptorok, C3b receptorok, NK-aktivitás, valamint IL-2-re és interferonokra való 
válaszkészség. Nem tartalmaznak peroxidázokat. Ezek a sejtek számos célsejt elpusztítására 
képesek, de szemben a T-sejtekkel, nem igényelnek MHC-t. Jelenlétük és aktivitásuk 
egyértelműen kimutatható a vérben, kismértékben a lépben, a nyirokcsomókban és a mucosa 
nyirokszerveiben. NK-aktivitást kimutattak még a thymusban is.

Az NK-sejtek nem phagocytálnak, és majdnem biztosan a perforin molekulák 
szintézisének helyei. Ez utóbbiak, mint előbb leírtuk, polimerizációjukkal alakítják ki a 
tubuláris komplexet és hoznak létre pórusokat a megtámadott sejt membránján. Feltételezések 
szerint hasonlóak a komplement által létrehozott membránkárosító komplexhez. Az NK- 
sejteket az interferonok és az IL-2 is aktiválja, egyben maguk is több aktív anyag 
(interferonok, IL-1, IL-2 stb.) termelésére képesek, de nem szintetizálnak immunglobulinokat. 
Az NK-sejtek különösen hatásosan pusztítanak el tumorsejteket, vírussal fertőzött sejteket és 
csontvelő eredetű sejteket. E specificitásuk magyarázata nem ismert, de elképzelhető, hogy a 
MHC-molekulákhoz hasonló glükoproteineket ismernek fel (49. ábra).
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49. ábra: Az immunrendszer működésének vázlatos összefoglalása.

3.6. Az interferonok

Az interferonok vírus- és tumorellenes hatású, hormonszerű fehérjék. Az a- 
interferonokat (13 formájuk ismeretes) vírusok által megtámadott leukocyták, míg a p- 
interferont fibroblastok termelik. A y-interferont lymphoid sejtek termelik rosszindulatú 
daganatos (malignus) sejtek, mitogének és antigének hatására. A β és y interferont egy-egy 
gén kódolja. Az interferonok széleskörű élettani hatással bíró vegyületek, többek között 
gátolják a vírusok szaporodását és a sejtosztódást, stimulálják a phagocytosist és fokozzák a 
lymphocyták cytotoxikus hatását. A T-lymphocytákban fokozzák a lymphokinek szintézisét. 
A y-interferont az NK-sejtek is termelnek a tumor sejtekkel való kapcsolatot követően. Az NK 
sejtek által termelt interferonok fokozzák a tumorölő hatást. Bár az interferonok képesek a 
sejtosztódás közvetlen gátlására, mégis inkább az NK-sejtekre gyakorolt serkentő hatás az, 
ami miatt ezek a vegyületek a rákellenes gyógykezelésben előtérbe kerültek.

3.7. A szövetátültetés (transzplantáció)

Transzplantáció alatt idegen szövetnek vagy szervnek más testbe való beültetését 
értjük. (A szöveti transzplantáció speciális formája a vérátömlesztés.) A szöveti 
transzplantátumok befogadását vagy kilökődését az immunrendszer határozza meg.

A „sajátnak” felismert szövetet a szervezet befogadja, míg az „idegennek” ismertet 
kilöki. A szöveti transzplantátumok kilökődéséért a T-lymphocyta rendszer a felelős. Amikor 
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szövetek, mint pl. bőr vagy vese kerülnek átültetésre az egyik egyedből (donor) a másikba 
(recipiens), az átültetett szövet csak rövid ideig működésképes, majd azonban elhal és 
kilökődik, mert a recipiensben immunreakció fejlődik ki az átültetett szövettel szemben. Ez 
általában így történik, még akkor is, ha a szövetet adó és kapó közeli rokonok. Egyedül az 
egypetéjű ikertestvérből származó transzplantátum nem lökődik ki soha. Számos kezelési 
móddal próbálkoztak már, hogy az átültetett emberi szervek kilökődését megakadályozzák. A 
kezelés célja a kilökődési folyamat megelőzése úgy, hogy közben a beteg ne váljék más 
fertőzésekkel szemben védtelenné. Egyik megközelítés olyan gyógyszerek, alkalmazása, 
amelyek megölik az összes gyorsan szaporodó sejtet (köztük a T-lymphocytákat). Az ilyen 
intervenció sajnos megnöveli a recipiensek fertőzésekkel és tumorokkal szembeni 
érzékenységét. Egy másik módszer a mellékvesekéreg-hormonok (glucocortikoidok) 
alkalmazása, amelyek gátolják a Tc-sejtek osztódását. Mellékhatásuk azonban az, hogy 
csontritkulást (osteoporosis), szellemi károsodást és más, a Cushing-szindrómára jellemző 
elváltozásokat okoznak. A harmadik megközelítés a T-sejtek osztódásának elnyomására az ún. 
anti-lymphocyta globulinok alkalmazása a T-sejtek ellen termeltetett antitesteknek a 
szervezetbe juttatásával. Más lehetőség még a cyclosporin nevű vegyület önálló, vagy 
steroidokkal kombinált alkalmazása. A cyclosporin egy gombafajból előállított, gyűrűalakú, 
oligopeptid vegyület. Hatékonyan gátolja az aktivált T-lymphocyták általi IL-2 vegyület 
szintézisét, ezzel csökkentve osztódásuk mértékét, azonban nincs egyértelmű hatása a B-sejtek 
aktivitására. Használatos még autoimmun-betegségek (pl. rheumatoid arthritis) kezelésében is.

3.8. Immunbetegségek

Az immunrendszer túlzott működése (túlérzékenység) főként a hízósejtek túlzott 
aktivitásának köszönhető, és ún. allergiás reakciókhoz vezethet. Az allergiás reakciók 
egyénenként nagyon eltérőek lehetnek. A leggyakoribb tünetek közé tartozik az orrfolyás 
(szénanátha, rhinitis) a nehézlégzés (asztma), viszketés, bőrkiütések (csalánkiütés, ekcéma), 
vérnyomás csökkenés, esetleg rosszullét, hányás. A hízósejtek teljes degranulációja vezethet 
az ún. anafilaxia megjelenéséhez, ami az allergiás reakciók legsúlyosabb tünetegyüttese, 
sokkszerűen hat, és akár életveszélyes klinikai állapottá is válhat. Ilyenkor az allergiás egyén 
szervezetébe jutó allergén hatására nagy mennyiségben szabadulnak fel gyulladáskeltő kémiai 
anyagok a sejtekből és a szövetekből (hízósejtek degranulációja). A felszabadult anyagok, a 
hisztamin és egyéb biogén aminok olyan súlyos keringési (vérnyomásesés) és légzési zavart 
(gégeödémát) okoznak, amely rendszerint eszméletvesztéshez, és sürgős orvosi ellátás 
(szteroid és adrenalin- injekció) hiányában halálhoz is vezethet.

A leggyakoribb allergiaokozók: virágpor, házi por, penészgomba, állatszőr vagy 
bőrpikkely, liszt, cement, tehéntej, tyúktojás, élelmiszer-adalékok, légszennyező anyagok, 
mint a kéndioxid vagy a formaldehid, vegyi anyagok a mosószerekben, festékekben, 
munkahelyeken, gyógyszerek (penicillin, acetilszalicil-sav, kontrasztanyagok), bőrkenőcsök, 
napvédőszerek és fájdalomcsillapítók.

Az immunmechanizmusokra vonatkozó ismereteink gyarapodásával sorra váltak 
ismertté olyan kórképek, amelyek az immunrendszer fejlődésének zavaraira vezethetők vissza. 
Ha a lymphocyta prekurzorok fejlődése vagy a thymusba, a májba és a lépbe történő 
vándorlása nem következik be, akkor nem alakul ki a celluláris és a humorális immunitás, ami 
a fertőzések iránti rendkívüli érzékenységben nyilvánul meg. A thymus veleszületett hiánya 
esetén (DiGeorge-szindróma) a celluláris immunitás hiányzik, a humorális immunitás azonban 
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megtartott. Ezzel szemben az x-kromoszómához kötött ún. a-γ-globulinemia esetén (Bruton- 
féle szindróma) a B-sejtek fejlődése gátolt. Az ilyen betegek a bakteriális fertőzésekre 
fokozottan hajlamosak, azonban a vírusokkal és a gombákkal szemben viszonylag 
ellenállóbbak.

A Th és a Ts-sejtek károsodásai ugyancsak betegségek okai lehetnek. A Th-sejtek 
károsodása a humorális antitestek termelésének csökkenéséhez vezet, míg a Ts-sejtek 
károsodása pedig az immunválasz kiterjedéséhez, és ún. autoimmun-betegségek 
kialakulásához vezet. Másfajta autoimmun-betegség jöhet létre fokozott Th-sejt aktivitás 
következtében, és megint más, ha antitestek termelődnek receptorok ellen. Ezek nemcsak az 
immunglobulinokhoz kötődnek, hanem a receptorokhoz is, és aktiválhatják azokat. 
Valószínűleg ez történik Basedow-kórban (ld. Hormonrendszer).

A fejlődés különböző szakaszában malignus átalakulás is történhet. A krónikus 
lymphoid leukémia legtöbbször, ha ugyan nem minden esetben, a B-lymphocyták 
kontrollálatlan proliferációja következtében jön létre, míg az ún. myeloma multiplex oka az 
érett plasmasejtklónok malignus proliferációja. Az akut lymphoid leukémia bizonyos esetei T- 
lymphocyta-ráknak tekinthetők.

Szerzett immunhiányos betegség az AIDS (acquired immune deficiency syndrome). A 
kórképet okozó HTLV-III (a humán T lymphotrop virus III. típusa) specifikusan a T|,-sejteket 
támadja meg. A vírus másik elnevezése a HIV (humán immunelégtelenségi virus, human 
immunodeficiency vírus). A Th-sejtek kiesése következtében elmarad a Tc-és a B-sejtek 
aktiválása és osztódása, ami az immunműködés hiányához vezet. A betegek végül valamilyen 
nem kórokozó baktérium által keltett fertőzés vagy rákbetegség következtében hunynak el.
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4. A HORMONRENDSZER

Az idegi (neuro-) és a belső elválasztású mirigyek (endocrin) rendszerének 
kölcsönhatásai folytán létrejövő szabályozórendszert neuroendocrin rendszernek nevezzük. A 
két rendszer kiegészíti egymást. Az endocrin szabályozás lassan kezdi kifejteni a hatását 
(percek órák, stb.), mert a rendszer jelleadása az endocrin mirigyek által termelt kémiai 
anyagokkal (hormonok) történik, amiket a keingés juttat el a célszervekhez. Az idegi 
(neuronális) szabályozás ezzel szemben gyorsan történik (msc, sc), mert a rendszer elektromos 
impulzusok közvetítésével sejtkapcsolatok útján működik. Így a jelrendszer a szervezet 
nagyon gyors adaptációját biztosítja (pl. vészreakció esétén a támadás, vagy a menekülés), és 
egymás hatását módosíthatja. Ezt a sajátos működési rendszert mutatjuk be a továbbiakban.

4.1. A hormon fogalma és a hormonális szabályozás módjai

A klasszikus meghatározás szerint a hormonok (endocrin mirigyek váladékai) olyan 
kémiai anyagok, amelyeket a v.ér szállít a célmirigyhez vagy célsejthez (50. ábra, A. kép). A 
vérben kis mennyiségben fordulnak elő. Ez az endocrin szabályozás. A hormonok nem 
fajspecifikus szerves vegyületek. A szervezetben a physiologiás hormonszintet egy pontosan 
működő regulációs rendszer biztositja ami önszabályozó.

A hormon fogalom az utóbbi jelentősen kibővült. Ma már nemcsak az endocrin 
mirigyek váladékát tekintjük hormonnak. Így pl. hormon az angiotenzin II, amit a máj 
bizonyos sejtjei angiotenzinogénből termelnek, és a vesében termelődő renin nevű enzim 
hatásra a vérben  képződik. Hormonoknak tekintjük továbbá a bél nyálkahártyájában
termelődő gastrint és secrelinl is.

Ugyancsak hormonok az olyan anyagok is, amelyek előanyagát a szervezet nem 
termeli, de pl. a táplálékkal bekerülve átalakulva válnak hormonná (pl. D vitamin).

A neurohormon az az idegvégződésekben szabadulnak fel, majd a vérárammal 
transzportalodnak a célsejtekhez. Ide tartoznak pl. azok a neurosecretumok, melyek a 
hynothalamus elülső lebenyének hormontermelését szabályozzák (50. ábra, B. kép).

A helyi (lokális) hormonok) egy adott szerv artériáiban képződnek, majd annak 
vérkeringésébe kerülve hatásukat ugyanazon szervre fejtik ki. Pl. a prostaglandinok, amelyek 
a vesében termelődnek és ugyanott vasodilatátor hatást fejtenek ki.

Az endocrin mirigyek működésénél elkülönítünk normál-, hypo-, hyper és afunkciós 
állapotot.______

A hypofunkciózt jelenti, hogy a mirigysejtek által termelt váladék mennyisége 
kevesebb, mint amennyire a szervezetnek szüksége lenne.

Hyperfunkcióról akkor, ha a mirigy által termelt váladék mennyisége a 
szükségesnél több.

A funkció esetén pedig a mirigysejtek nem termelnek váladékot. Mindhárom eset 
jellegzetes tüneteket (betegség) idéz elő, ami a hormontermelés részleges 
serkentésével/gátlásával, vagy hormonadagolással megszüntethető.

Az endocrin szabályozás mellett ismert az ún.paracrin szabályozás. Ennek lényege   
hogy pl. a bél egysejtű mirigyei által termelt váladék a sejtből kijutva nem kapillárisokba 
kerül, hanem diffúzióval jut el a szomszédos sejtekhez, vagy kissé távolabbi, de nem nagy 
távolságra levő célsejthez, és a hormon hatását ott fejti ki (50. ábra, C. és D. képek).
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szabályozás módjai

50. ábra: A hormonok szabályozásának lehetséges módjai.
A: Az endocrin sejtben termelődő hormon a vér közvetítésével jut el a célsejthez. B: 

Az idegsejtben termelődő váladékot (neurohormon) a vér közvetíti a célsejthez. C és D: 
paracrin szabályozás.

A paracrin szabályozás másik módja az autocrin szabályozás.Ennek során a sejtből 
felszabaduló hormon nemcsak a körülötte lévő szöveti sejtekre hat, hanem visszahat az azt , 
felszabadító sejt működésére.

4.2. A hormonok csoportosítása kémiai felépítésük alapján

1./Szteroid hormonok (szteránvázas vegyületek), pl. a nemi mirigyek hormonjai, 
mellékvesekéreg hormonjai. .

2./Amonosav-származékoknak tekintjük a tirozinból, mint előanyagból, származtatható 
hormonokat, pl. a tiroxint és az adrenalin.

3./Peptid-hormonok az oligopeptidektől a fehérjéig sokféle molekulaszerkezet 
előfordul. Peptidhormon pl. az oxitocin, a növekedési hormon, az insulin.

4.3. A hormonhatás mechanizmusa

4.3.1. Az adenilátcikláz-aktivációs mechanizmus

A célsejt membránjának külső felszínére kinyúló receptor molekula 
nukleotidregulációs protein közvetítésével aktiválja a membrán belső felszínén elhelyezkedő
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adenilcikláz-enzimet, melynek a hatására a cytoplasmában levő ATP-ből cAMP képződik. A
cAMP (másodlagos hírvivő molekula) és proteinkinázokat aktivál, amelyek fehérjék 
foszforilációjában játszanak szerepet.

A cAMP-mechanizmus által fejti ki hatását pl, az adrenocorticotrop hormon (ACTH) a 
thyreoidea stimuláló (TSH) vagy a vasopressin ADH

4.3.2. A Ca2+ által közvetített hormonhatások

Számos hormon a sejtmembrán specifikus receptoraihoz kötődik, de hatását nem a 
cAMP közvetítésével váltja ki, hanem azáltal, hogy megváltoztatja a cytoplasma Ca2+
koncentrációját. Ilyen hatásmechanizmust fejt ki a májsejtekre az adrenalin. ~

4.3.3. Szteroid hormonok hatásmechanizmusa

A szteroid hormonok (ilyenek pl. mellékvesekéreg hormonjai), mivel lipidoldékonyak, 
 bejutnak a sejt cytoplasmájába, ahol egy specifikus receptorfehérjéhez (citosol-receptor) 

kötődnek. Ez a hormon-receptorfehérje komplex bekerül a sejtmagba, ahol reverzibilisen a 
DNS-hez kötődik. A DNS-hez kötött komplexum mRNS szintézist indukál, s ez pedig 
enzimaktivitással bíró specifikus fehérjemolekulák képződését indítja el_(51. ábra).

4.3.4. Protein tirozin-kinázokhoz kapcsolt receptorok

Vannak olyan receptorok, amik enzim-aktivitással nem rendelkeznek, de közvetlenül 
kapcsolódnak a sejtmembrán belső felszínén (felszínében) található protein tirozin-kináz. 
enzimekhez. A receptorspecifikus molekuláknak (pl. hormonok) a receptorokhoz való 
kötődése aktiválja ezeket a csatolt enzimeket, maid intracelluláris fehérjék tirozin oldalláncai 
foszforilálódnak és ez utóbbiak közvetítik a sejten belüli hatásokat. Így működnek az 
inzulinnak, a cytokinek többségének, a növekedési hormonnak, a prolaktinnak a receptorai, 
valamint a T- és B - lymphocytáknak az antigénspecifikus receptorát '

4.4. Hormontermelő mirigyek és sejtcsoportok

Hormont belső elválasztású mirigyek, s mint már jeleztük, más mirigyek elkülönült 
sejtcsoportjai is termelhetnek.

A belső elválasztású mirigyek további két nagy csoportra oszthatók, úgymint centrális 
és perifériás endocrin mirigyekre.

Centrális endocrin mirigy agyalapi mirigy.
Perifériás endocrin mirigyek: tobozmirigy, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, 

mellékvese
Perifériás mirigysejt csoportok egy szerven belül olyan elkülönült sejtcsoportok, 

melyek hormont termelnek. Ilyen sejtcsoportok a hasnyálmirigy Langerhans-szigetsejtjei, a 
here interstitiális- és a petefészek tüsző- és sárgatest sejtjei, a máj, a csecsemőmirigy, a vese, a 
szív, a gyomor, és a patkóbél hormontermelő sejtjei.
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51. ábra: A szteroid hormon hatásmechanizmusa.
A: A szteroid hormon az intraplasmaticus receptorhoz kötődve jut a sejtmagba. B: A hormon-

receptor komplex a DNS-t fedő akceptor helyhez kötődik.

4.4.1. Agyalapi mirigy (hypophysis)

Bab alakú mirigy, ami a köztiagy alján a hypothalamus alatt található, ahonnan egy 
nyéllel lóg le. Maga a mirigy az ékcsont töröknyergében ül. Fejlődéstanilag két részből áll, 
nevezetesen a garathám (entodermális; Rathke-tasak) eredetű elülső, és az idegi eredetű 
(ectodermális; a III. agykamra fenék részéből) hátsó részből.______

4.4.1.1. Az agyalapi mirigy felépítése

Az agyalapi mirigy elülső része az adenohypophysis, ami tovább tagolható. Egy, a 
nyelet körülfogó pars tuberalisra, a legnagyobb térfogatú elülső lebenyre (lobus anterior), és 
az elülső és a hátsó lebeny között elhelyezkedő közti lebenyre, a pars intermediara.

Az elülső lebenyben csoportokba rendeződött hormontermelő, vagy secretios sejteket 
találunk. Az általuk termelt hormont, trophormonoknak nevezzük ami azt jelenti hogy a 
hormon egy ún. perifériás endocrin mirigy, vagy sejthormon termelésére hat, A sejtek között 
gazdag tágult kapilláris rendszer (sinus-rendszer) figyelhető meg. A secretios sejtek histológiai 
festések alapján csoportosíthatók. Így ismerünk:

Chromophob sejteket, melyek krómsókkal nem festődnek differenciálatlan 
tartaléksejteknek tartják őket.

Chromophil sejteket, melyek krómsókkal jól festődnek. További festési módszerekkel 
ezek a sejtek alcsoportokra különíthetők. Így megkülönböztetünk:
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 Acidophil, vagy a- sejteket.. Festéssel ezek között is elkülöníthető a növekedési
(somatotrop=STH) hormont termelő α1 és a tejelválasztást megindító lactotrop hormont
(LTH) termelő α2-sejtek.

Basophil-sejtek sem egységes csoportot alkotnak, mert a β és δ főbb sejtcsoportok
tovább differenciálhatók. A β-sejtek egy* része (β1-sejtek) a mellékvesekéregre ható
adenocorticotrop (ACTH), és a melanophor-stimuláló hormont (MSH), más részük (β2-sejtek)
a pajzsmirigyre ható thyroidea-stimuláló (TSH) hormont termelik.

A δ1-sejtekről feltételezik, hogy a luteinizáló (LH), míg a λ2-sejtek pedig a folliculus- 
stimuláló hormont (FSH) termelik.

A pars intermedia köbhámmal bélelt kolloiddal telt sejtekből áll. Működése emberben
ismeretlen.

Az agyalapi mirigy hátsó része (lobus posterior) a neurohypophysis. Csak
idegrostokból áll. Itt hormontermelés nincs,de benne a hypothalamusban termelődő kétféle 
hormon (oxitocin és a vasopressin= antidiureticus hormon, ADH) tárolodik. Mivel a hátsó 
lebeny nem termel hormont, csak tárol, ezért neurohemális szervnek, nevezik.

 4.4.1.2. Az agyalapi mirigy vérellátása

A hypophysis artériás vérét az arteria carotis internából kilépő arteria hypophyseal is
superiorból és a circulus Wilisiiből kapja. A két oldalról jövő artériák gyűrűszerűen veszik
körül a hypophysis nyelet (52. ábra). A gyűrűből gazdag kapilláris fonat alakul ki az eminentia
mediana és a pars tuberalis között. Itt a kapillárisoknál nincs vér-agy-gát, s így a fenestrált
kapillárison keresztül a tubero-infundibuláris rendszer által termelt hormonok a vérbe jutnak.
A kapillárisokból összeszedődnek az ún. portális vénás törzsek (dugóhúzó vagy spirális erek),
amelyek a hypophysis nyélen keresztül az adenohypophysisbe érve az elülső lebeny sejtjeit
körülvevő sinusokba torkoltanak, ahonnan a vért a vena hypophysealis vezeti el.

Az agyalapi mirigy elülső lebenyének vérellátását portális keringésnek nevezzük. (A
portális keringés azt jelenti, hogy egy kis ér lefutása során kétszeres kapillarizálódás után
ismét egy kis érbe, vénába szedődik össze.) Ennek lényege, hogy a hypophysis artériák 
kétszer, az eminentia mediana területén és az adenohypophysisben kapillárizálódnak, majd 
ezután kis erekbe, szedődnek össze, 

Hátsó lebeny az arteria hypohysealis inferiortól kapja a vért. A vena hyphophyiseális
mindkét lebeny vérét elszállítja.

A neurohypophysis és az eminentia mediana (ld. Idegrendszer) az ún. 
circumventriculáris szervekhez tartozik, melyek a vér-agy-gáton (barrieren) kívül esnek.

4.4.1.3. A hypothalamo-hypophyseális rendszer

Az idegrendszer neurohormonjaival befolyásolja az endocrin mirigyek működését. Ezt 
mutatjuk be a hypothalamus és az agyalapi mirigy közötti kapcsolatban (53. ábra).

Az idegi hatás (hypothalamustól, ami a köztiagy alsó része) az agyalapi mirigy két 
lebenyére nem egyforma. A hypothalamus az elülső lebenyt közvetetten, azaz a vér útján
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52. ábra: A hypophysis vérellátása.

53. ábra: A hypothalamo-hypophyseális rendszer.
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(portális keringés) szállított neurohormonokkal befolyásolja. A III. agykamra körül olyan 
idegsejtcsoportok találhatók, melyek együtt az ún. kissejtes magcsoportot (a tubero- 
infundibuláris rendszer) adják, és hasznos váladékot, hormont termelnek. A sejtcsoportok, 
közül a nucleus arcuatus a legjelentősebb. A mag sejtjei ún. „faktor-anyagokat” 
(hypophyseotrop hormonok) termelnek, melyek a sejtekből a mag körüli kapilláris rendszerbe_
jutva..nagyobb ereken át_(ld. előbb) az elülső lebenybe kerülnek, és az ott levő sejtek 
működését vagy serkentik (releasing faktor), vagy gátolják (inhibiting faktor). Az 
adenohypophysisben termelődött trophormonok egy perifériás endocrin mirigyre hatva, annak 
hormontermelését serkentik, míg a növekedési hormon a  májsejtekben történő somatomedin 
hormon (más néven insulin-szerű növekedési faktor, IGF-1) szintézisét szabályozza. Maga a
trophormon visszahathat a nucleus arcuatus sejtjeinek működésére.

A kissejtes magcsoportban termelődő (hypophyseotrop) hormonok közül a 
legfontosabb serkentő vegyületek: a cortocotropin releasing hormon (CRH), a growth 
(növekedési) hormon releasing hormon (GHRH), gonadotropin releasing hormon (GnRH), 
thyrotropin releasing hormon (TRH) A legfontosabb gátló faktorok pedig a somatostatin és a 
dopamin.

A hypothalamus hormontermelő neuronjai, valamint az adenohypophysis (agyalapi 
mirigy elülső lebenye) és a célmirigyek hormontermelése több szinten érvényesülő 
visszacsatolásos szabályozás alatt áll.

A hypothalamus a hátsó lebenyre közvetlenül, azaz idegi úton hat. Ez a hatás a 
hypothalamus ún. nagy sejtes magcsoportok (magnocelluláris) rendszerén keresztül jut 
kifejezésre. A rendszer két fő magja a nucleus supraopticus és a nucleus paraventricularis.

Nagyméretű idegsejtekből épülnek fel, melyek hormonokat termelnek. Ezek az 
idegsejtek”axonjain keresztül az agyalapi mirigy hátsó lebenyébe jut, ott tárolodik és szükség 
esetén a vér szállítja tovább.

4.4.1.4. Az agyalapi mirigy fontosabb hormonjai és hatásuk

Az elülső lebeny hormonjai:

Növekedési hormon (somatotrop, STH; angol kifejezéssel growth hormon=GH) a 
növekedés, a testmagasság kialakulásának legfőbb szabályozója. Serkenti a porcképződést, 
majd a porcszövet elcsontosodását.

Az ontogenezis korai szakaszán jelentkező hiányának, vagy csökkent termelésének 
következménye a törpenövekedés (hypophyser törpe, azaz arányos törpe). A hormon 
túlterhelése pedig óriásnövekedést (gigantizmus, arányos óriás) eredményez.

Felnőtt szervezetben történő túltermelődése acromegaliát idéz elő, amikor is a csontok 
növekedése gátolt, de az állkapocs, orr, fülek, lábfej megnövekszik.

A hypothalamusban termelődő GHRH az adenohypophysis somatotrop sejtjeinek GH
secretioját fokozza. A somatotrop sejteknek gátló szabályozása is van, a somatostatin a GH 
secretioját csökkenti. (54. ábra, A. kép). A negatív visszacsatolás több párhuzamos 
mechanizmussal jön létre. Egyrészt a GH hatására a májban termelődő IGF-1 ( inzulinszerű 
növekedési faktor) gátolja a GH termelését, ezen kívül a GH növeli a somatostatin 
neuronokból a somatostatin secretiot.

A csontnövekedésre a növekedési hormon nem közvetlenül fejti ki serkentő hatását. 
Elsődlegesen a májban kiváltja a somatomedin képződését, ami a keringési rendszer útján eljut 
a porc és csontszövetbe, ahol a chondroitin-szulfát és a kollagén lerakódást aktiválja.
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54. ábra: A negatív visszacsatolásos szabályozás vázlata a GHRH/GH (A. kép), a CRF/ADH 
(B. kép), és a TRH/TSH (C. kép) secretiojában.

A növekedési hormon a csontnövekedésen túl részt vesz az anyagcserefolyamatok, 
nevezetesen a fehérjeforgalom, zsíranyagcserére, a szénhidrátforgalom szabályozásában is. A 
növekedés a test fehérjekészletének gyarapodásával is együtt jár. A növekedési hormon 
fokozza a sejtbe irányuló aminosav transzportot, és a ribosomákra való hatásán keresztül 
fokozza a fehérjeszintézist. A fehérjelerakódás szempontjából a növekedési hormon az inzulin 
szinergistája.

A növekedési hormon hat a zsírforgalomra is. Serkenti a szabad zsírsav fel szabadul ást, 
ugyanakkor csökkenti a sejtek glükóz-felhasználását. Hormonadagoláskor kezdetben nő a sejt 
glükózfelvétele, a vércukorszint csökken. Hamarosan bekövetkezik a sejt glükóz telítettsége, 
ami gátat szab további glükóz felvételnek, aminek az lesz a következménye, hogy 
megnövekszik a vércukorszint. A növekedési hormon a diabetogén hormonok családjába 
tartozik, amennyiben a szénhidrát felhasználás gátlásával hyperglikémiát okoz. Ebbe a 
családba taroznak még az ACTH, a TSH, a PRL, a mellékvesekéreg és a pajzsmirigy 
hormonok.

Mellékvese kéregre ható (ACTH) hormon. A mellékvese kéregállományára, főleg a 
zona fasciculatara és a zona reticularisra hat, s így növeli a glükocorticoidok (cortizol) és az 
androgén corticoid hormonok elválasztását. Az ACTH felszabadulását a hypothalamusban 
termelődő CRH serkenti a CRH-val szinergista hatású a hypothalamus ADH hormonja (54. 
ábra, B. kép).

Az ACTH secretiot nagymértékben befolyásolja a stressz. A stresszorok fokozzák a 
CRH secretiót, melyen keresztül a glükocorticoidok termelődését serkentik.

A stresszorok különbözők lehetnek, pl. a hideg, éhezés, vérnyomásesés, 
vérrögképződés, fizikai túlterhelés és emocionális hatások.
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Az ACTH termelődése közvetlenül hat a zsíranyagcserére, úgy, hogy fokozza a 
lipolízist (zsírbontás). A zsírraktárak trigliceridjeiből zsírsavak szabadulnak fel, s így az 
azokból nyert energia segíti az izomműködést, a szénhidrát raktárak szinten tartása mellett. Az 
ACTH a fehérjékből történő szénhidrátképzést segíti, de a cukorégetést gátolja.

Pajzsmirigyserkentő (thyreoidea-stimuláló hormon= thyreotropin hormon TSH) 
hormon a pajzsmirigy tiroxin (T4) és a trijodtironin (T3) hormonjainak termelését serkenti.

A TSH felszabadulását a hypothalamicus TRH (tirotropin releasing hormon) indukálja. 
Hatására TSH szabadul fel a hypophysis elülső lebenyének sejtjeiből (54. ábra, C. kép).

Hasonlóan az előzőekhez itt is érvényesül a visszacsatolás, azaz a T3 és T4 emelkedő 
szintje gátlóan hat mind az agyalapi mirigy elülső lebenyének, mint a hypothalamusnak a 
megfelelő trophormon termelésére.

A TSH-nak is van önálló hatása. Egyrészt az intraorbitális szövetek felhalmozódását 
okozhatja, így a TSH túltermelésnek exophthalmus (szem kidülledése) a következménye, 
másrészt önálló lipolítikus (zsírbontó) hatással is rendelkezik.

A TSH a hormon fokozott termelése esetén a pajzsmirigyben megnöveli a sejtszámot 
(hyperplasia), vagy a sejtek méretét (hypertrophia). Ennek következménye a struma vagy 
golyva, amikoris a pajzsmirigy „göbös", meleg tapintású.

Gonadotrophormonok a tüszőserkentő (FSH) és a sárgatest képződését serkentő (LH) 
hormon Az FSH mindkét nemben az ivarsejtek termelését serkenti. Petefészekben az éretlen 
tüszők növekedését a tüszősejtek vagy granuláris sejtek elszaporodását, s ezzel az ösztrogén 
hormon termelődését idézi elő. Ugyanakkor fokozza a sárgatest serkentő hormon 
felszabadulást is.

A sárgatest serkentő hormon a tüszőrepedés után képződött sárgatest fennmaradását 
biztosítja és fokozza a sárgatest hormonjának a progesteronnak a termelődését (ld. Az ember 
embrionális fejlődése c. részben).

A tejelválasztást befolyásoló hormon (lactotropin, prolactin, PRL). A PRL a 
tejelválasztást serkentő hormon, melynek hatása csak szülés után érvényesül annak ellenére, 
hogy termelődése már a pubertás idején megindul. Szülés után ugyanis jelentősen csökken a 
szervezet progesteron szintje, ami addig gátolta a prolactin hatásának érvényesülését. 
Férfiakban az ivarsejt termelés serkentésén túl a szexuálhormonok termelését is befolyásolja.

A melanocytákat serkentő hormon (melanotropin, MSH). Emberben a melanocytákban 
nem a melanin granulumok mozgását, hanem mennyiségét befolyásolja. Az MSH szekréció 
serkentésére az ACTH bizonyos mértékű hatással bír.

A hátsó lebeny hormonjai:

Az agyalapi mirigy hátsó lebenyében tárolt hormonok az oxitocin és a vasopressin. Az 
oxitocin a simaizom, főleg a terhes méh simaizmának kontrakcióját fokozza (ennek a szülés 
alatt van jelentősége), hatását nem közvetlenül, hanem közvetetten érvényesül a simaizmon 
(ld. Az ember fejlődése c. részben). Továbbá hatással van a tejmirigy vezetékeinek kiürülését 
segítő izmokra is.
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Az antidiureticus hormon (ADH=vasopressin) a vesében a nephron distális 
tubulusaiban és a gyűjtőcsatornák területén a víz (és Na+) visszaszívását fokozza. 
Termelődését a vér osmoticus koncentrációja szabályozza (Id. Kiválasztórendszer). A 
vértérfogat szabályozásán keresztül a vérnyomás fenntartásában is fontos szerepet játszik (Id. 
Keringési rendszer). Vérnyomásemelő és simaizomkontrakciót eredményező hatásai is 
vannak.

4.4.2. Pajzsmirigy (glandula thyreoidea)

A pajzsporc két oldalán elhelyezkedő két lebenyből álló endocrin mirigy. A két lebenyt 
egy páratlan hídrész (isthmus) köti össze. A mirigyet kötőszövetes tok határolja, melyen belül 
folliculusok (gömbformába rendeződő sejtek), a közöttük levő lazarostos kötőszövet gazdag 
kapilláris rendszerrel, és az ún. parafolliculáris sejtek csoportjai figyelhetők meg.

A folliculáris sejtek termelik a pajzsmirigy hormont, thyreoglobulin!, ami a 
folliculusokban, mint kolloid gyűlik össze. Ez a thyreoglobulin jóddal egyesülve képezi a 
mirigy hatásos hormonját a trijódtironint (T3) és a tetrajódtironint (T4), más néven a tiroxint, 
melyek elsősorban a lebontó, oxidatív anyagcserét fokozzák.

A pajzsmirigy hormon morphogeneticus hatású. Embrionális korban hat az 
idegrendszer fejlődésére. Alacsony pajzsmirigy hormonszint növekedési zavart idéz elő, 
ilyenkor különösen a végtagok csontjainál a csontosodási központok kialakulása elmarad. A 
zavar tünete az aránytalan testméretváltozás. Születés utáni ill. gyermekkori alacsony 
hormonszint következménye lesz az un. kretenizmus, ami mindig torz törpenövést és a 
szellemi képesség csökkenését jelenti.

Hypothyreosis tünete a myxoedema. A betegség általában idősebb korban jelentkezik. 
Ilyenkor a bőr interstitiáis hézagaiban folyadék rakódik le, különösen az arcon és a 
végtagokon püffedtség figyelhető meg.

Ha a szervezetben nincs elegendő jód, akkor ez is hypofunkcióhoz vezet. 
Szervezetünkbe a jód ivóvízzel, jódozott konyhasóval kerül. A jódhiány okozta pajzsmirigy
megbetegedése a struma, jennek súlyosabb változata a golyva. A mirigy „göbös” felszínű lesz,
a mirigysejtek alacsony aktivitása, a kötőszövetes állomány túlszaporodása miatt „hideg" 
strumáról ill. golyváról beszélünk.  

A pajzsmirigy hormon termelését az agyalapi mirigy első lebenyének (TSH)
befolyásolja. Ha a vérben sok a tiroxin, akkor ez negatívan hat az agyalapi mirigy 
pajzsmirigyserkentő hormont termelő sejtjeire, de ugyanakkor ez a negatív hatás érvényesül a 
hypothalamus tubero-infundibularis rendszer megfelelő sejtjeire is.

A hyperthyreosis egyik felnőttkori megjelenési formája a Basedow-kór A betegre a 
kidülledt szem a jellemző, a szemgolyó mögötti kötőszövet elszaporodása miatt. Ez egy 
autoimmun betegség; a beteg a saját pajzsmirigyével szemben immunizálódik, és a TSH 
receptorokkal szemben stimuláló antitesteket termel, melyek megindítják a jelközvetítést és 
T3/T4 secretió fokozódást okoznak, bár a természetes visszacsatolás működik.

A pajzsmirigy túlműködésével megnő az alapanyagcsere, csökkennek a glikogén és 
zsírraktárak. A beteg emiatt lesoványodik, cardiovasculáis és pulmonális túlműködés jellemzi. 
Az anyagcsere fokozódása miatt jelentősen nő a testhőmérséklet.

A pajzsmirigy folliculusai között is találhatók kisebb-nagyobb sejtcsoportok, ezek az 
ún. parafolliculáris ejtek. Ezek termelik a calcitonin nevű hormont, amelynek a 
kalciumháztartás szabályozásában van szerepe (Id. később).
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4.4.3. Mellékpajzsmirigy (glandula parathyreoidea)

Négy borsó nagyságú test, amelyek a pajzsmirigy lebenyek hátsó mediális felszínéhez 
közel helyezkednek el. Köb-formájú sejtjei sorokba (gerendákba) rendeződnek. A sejtek 
granulumokat nem tartalmaznak. A pubertás körüli időben közöttük ún. acidophil sejtek is 
találhatók. Hormonja a parathormon (PTH), a szerepe a szervezet Ca2+ és foszfor-
anyagcseréjének szabályozásában van.

A kalciumanyagcsere szabályozása. A felnőtt emberi test mintegy 1100 g kalciumot
tartalmaz, amely a testtömegnek kb. 1,5%-a. Ennek a kalcium mennyiségnek 99%-a a 
csontokban található. A vérplasma Ca2+ - koncentrációja normálisan kb. 2,5 mmol/1 (azaz kb. 
100 mg/l), amely részben fehérjéhez kötve, részben pedig szabadon, oldott ionos formában 
van jelen. Valójában a testfolyadékokban a szabad, ionos formájú kálcium (Ca2+) az, amely a 
véralvadáshoz, az izom-összehúzódáshoz és az idegműködéshez-ödéshez szükséges. A 
neuromusculáris junctiokban az extracelluláris Ca2+ csökkenése gátolja az ingerületátvitelt, 
azonban ezt a hatást elnyomja az alacsony Ca2+ - szintnek az izomműködést serkentő 
(tetanizáló) hatása. A Ca2+ fontos szerepet játszik a véralvadásban, azonban a végzetes tetániás 
görcsöket okozó alacsony plasma Ca2+ -szint sokkal magasabb annál, mint ami véralvadási 
zavarhoz vezethetne.

A legnagyobb mennyiségben a csont tartalmaz kalciumot, kétféle formában van jelen: 
egy gyorsan kicserélődő, lazán kötött, valamint egy (jóval nagyobb volumenű), lassan 
kicserélődő, stabilan kötött formában. A vesében sok kalcium ürül, de ennek 98-99%-a
visszaszívódik.

A kalcium anyagcseréjét alapvetően három hormon szabályozza. Az első egy 
szteroidhormon, ami a bőrben koleszterinből UV-fény hatására képződik, majd a májban és a 
vesében hidroxilációs folyamatok eredményeként 1,2,5-dihidroxi kolekalciferollá (D-vitamin, 
D-hormon) alakul. Elsődleges hatása, hogy fokozza a bélből történő kalciumfelszívódást. A D- 
hormon hiánya a csontok állományának meglágyulását, és az ún. angolkór (rachitis) kórképet 
okozza. 

A második hormon a PTH, amely a mellékpajzsmirigyben keletkezik. A PTH hatása 
az, hogy a csontból képes Ca2' ionokat mobilizálni, ezzel emelve a vérplasma Ca2+ szintjét. 
További hatása, hogy növeli a vese foszfátion (PO43-) ürítését is.

A harmadik fő hormon a kalcitonin, amit a pajzsmirigy termel. A hormon 
elválasztásának hatására a vér Ca2+ (és PO43-) szintje csökken azáltal, hogy a calcitonin 
megakadályozza a csontokból a Ca2+ mobilizálását (csontlebontás gátlása), valamint serkenti a 
Ca2+ távozását a vizelettel. Mindhárom hormon összehangolt működése biztosítja a szervezet 
folyadéktereiben a Ca2+- koncentráció állandóságát. A kalcium-anyagcserét befolyásolják, 
ezenkívül a glücokortikoidok, a növekedési hormon, az ösztrogének, valamint több más 
hormon is.

A foszforanyagcsere és szabályozása. A foszforanyagcsere nem olyan finoman 
szabályozott folyamat, mint a kálciumanyagcsere, ugyanakkor a foszfor számos életfontosságú 
vegyület, mint pl. az ATP, vagy másodlagos messengerek (cAMP, DAG) alkotórésze. A teljes 
testben megtalálható foszfor mennyisége 16-26 mol (500-800 g), amelynek 85-90%-a 
csontokban fordul elő. A vérplasma teljes foszfor tartalma kb. 120 mg/l, amelynek kétharmada 
szerves vegyületekben, a maradék pedig inorganikus foszfát, többnyire PO43- formában van 
jelen. A plasma inorganikus tartalma a vese glomerulusaiban filtrálódik, majd a filtrált 
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mennyiség 85-90%-a reabszorbeálódik. A visszaszívódás legnagyobb részéért a proximális 
tubulusban lejátszódó aktív transzportfolyamat felelős, amit a PTH hatékonyan gátol.

A szervetlen foszfátok a vékonybélből szívódnak fel, részben aktív transzporttal, 
részben diffúzióval. A kalciummal ellentétben azonban, az inorganikus foszfát felszívódása 
arányos a táplálékkal bevitt mennyiséggel. A legtöbb hormonális hatás, ami a Ca2+ - 
felszívódását növeli, fokozza a foszfátok felszívódását is.

4.4.4. Mellékvese (glandula suprarenalis)

Páros, a vesék csúcsán elhelyezkedő szerv. Narancssárga, tömör, kötöszövetes tokkal 
határolt endocrin mirigy. Két részre, a kéreg- (substantia corticalis) és a velőállományra 
(substantia medullaris) különül.

A kéregállomány, ami mesodermális eredetű, három szövettani részre, a zona 
glomerulosara, zona fasciculatara, zona reticularisra tagolódik. Hormonjaikat összefoglalóan 
szteroid hormonoknak nevezzük, mert mindegyikben megtalálható a jellegzetes szteránváz.

A zona glomerulosában a sejtek kis csoportokba rendeződnek, a mineralocorticoidokat
termelnek, amik a vesében a Na+ visszaszívását (és K+ ürítését) serkentik.

A zona fasciculatában a sejtek oszlopos elrendeződésűek, hormonjai a 
glükocorticoidok, amik a szénhidrát anyagcserét befolyásolják.

A zona reticularis a legbelső réteg, sejtjei a velőállományt veszik körül, hormonjai az 
ún. androgén szteroidok családjába tartoznak, és a nemi jelleg meghatározásában vesznek 
részt. 

A glükokortikoidok hatásai az  anyagcserefolyamatokbam az  immunrendszer 
működésében figyelhetők meg. Legismertebb tagjuk a cortizol, ami fokozza az
aminosavaknak a máj felé történő transzportját; és serkenti az aminosav-glükóz átalakulást 

 (glükoneogenezis). Ennek hatására a raktározott glikogén, ill. a glükóz később kerül 
lebontásra. Az izomban a cortizol csökkenti a szénhidrát felhasználását is.

A zsíranyagcserére való hatása: segíti a zsírokból a szabad zsírsav (FFA) 
felszabadulást. Éhezésben és stressz helyzetekben a sejtek energiaigényüket glükóz helyett 
átmenetileg zsírsavak elégetése során is nyerhetik.

Az immunrendszerre a cortisol, mint szupresszor hat.
A zona reticulárisból androgén szteroidok valasztódnak ki, melyek mindkét nemben 

megjelennek, a másodlagos férfi nemi jellegek kifejeződéséért felelősek. Ivaréréstől férfiakban 
emellett megjelenik a here eredetű testosteron s ez a két hormon együttesen fejti ki hatását.

A mellékvese velőállománya (idegi eredetű), nagy kerekded sejtekből áll, melyek az 
katecholaminok csoportjába tartozó adrenalint, és kis mértékben noradrenalin, valamint 
dopamin nevű hormonokat termelik.

Főleg az adrenalin hat a cukoranyagcserére, hatásában az insulinnal ellentétes, és a 
glucagonhoz hasonló. A mellékveséből felszabaduló adrenalin a vérben viszonylag alacsony 
szinten van, de sympathicus izgalom hatására elválasztása erőteljesen megnő. Az adrenalin 
nemcsak hormon, hanem nagy mennyiségben a sympathicus idegek neurotransmittereként is 
működik (a noradrenalin mellett). A két rendszer együttes hatása (sympathico-adrenalis 
rendszer) a szervezet erőkifejtését növeli, felkészíti a szervezetet a nagy igénybevételre 
(támadás-menekülés, stb), valamint a stress-helyzetre.

Az adrenalin hatása a vérkeringésre: növeli a vérnyomást a símaizomsejtek 
összehúzódása által (vasoconstrikció), és serkenti a szívműködést. Az anyagcserére gyakorolt
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fő hatása az, hogy növeli a szövetek oxigénfogyasztását, valamint a májban és az izomban 
fokozza a glikogenolizist és így növeli a vér és az izom glülóz koncentrációját. Az izomban 
növeli a glikolízis mértékét, ezáltal emeli az izom és a testfolyadék tejsav (laktát) 
koncentrációját. A májban a laktát-glikogén visszaalakulást (glükoneogenezis, Cori-kör) is 
serkenti.

4.4.5. A hasnyálmirigy Langerhans-sziget sejtjei

A pancreas (hasnyálmirigy) a patkóbél kanyarulatában, elhelyezkedő kettős 
elválasztású mirigy. Külső elválasztásig része termeli a hasnyálat, belső elválasztást! 
sejtcsoportjai, a Langerhans-szigetek sejtjei, hormonokat termelnek. A sziget sejtjei négyfélék, 
úgymint A, B, F (C) és D sejtek. 

Ezek közül a B sejtek" termelik az insulint. Az insulin elsősorban a 
szénhidrátanyagcserére hat. Hatását két úton éri el, egyrészt fokozza a szövetek  glükóz
felvételét, a glikogén képződését, másrészt csökkenti a máj glükóz leadását. A vena porten 
keresztül érkező nagymennyiségű szénhidrátot tartalmazó vér a májsejteknek leadja glükóz.
tartalmának egy részét. Más része az izmokhoz kerül, ahol ugyancsak az insulin hatására 
izomsejtekben megnövekszik a glükóz felvétel, és megnő az izomsejtek cukorraktára. Ha a 
vércukorszint insulin hiányában nem csökken, cukorbetegségről beszélünk.

Az insulin hat a zsírsejtekre is. Zsírsejtekben a felvett glükóz átalakulva növeli a 
sejtekben a zsírfelhalmozást. Az insulin emellett csökkenti a vér szabad zsírsavainak(free
fatty acid, FFA) szintjét azáltal, hogy a szabad zsírsavak sejtekbe való beépülését serkenti.

Az insulin hatással van a máj enzimkészletére. Serkenti a glükokináz szintézisét, 
ugyanakkor gátolja a glükoneogenezis enzimjeinek képződését.

A nitrogénanyagcserét is befolyásolja úgy, hogy segíti a sejtek fehérjeszintézisét, 
függetlenül a sejtek aminosav-felvételének mértékétől. Az inzulinnak a fehérjeszintézisre 
kifejtett serkentő hatásából adódik, hogy közvetetten szerepe van a növekedésben és az 
egyedfejlődésben. Insulinban a növekedési hormon nem tudja hatását kifejteni.

A Langerhans sziget "A" sejtjei glucagont termelnek. ami az insulinnal ellentétes 
hatást vált ki, annak antagonistája. Alapvető hatása a vércukorszint növelése azáltal, hogy 
segíti a cukorraktárakból a glükóz lebontását (glikogenolízis). Ez a hatása azonos az 
adrenalinéval. A glucagon emellett fokozza a májsejtek aminosav felvételét, majd azok 
átalakítását glükóz monomerekké (glükoneogenezis, Cori-kör), ezúton is emlve a 
vércukorszintet. A glucagon fokozza a lipolízist, emeli a vér FFA szintjét, valamint előidézi 
karos anyagcsere-intermedierek (ketontestek) képződését.

Az F- sejtek a pancreas-polipeptidet (PP), míg a D sejtek a somatostatint termelik. A
PP hatásai kevésbé feltártak, azonban ismert, hogy gátolja a pancreas hormonsecrétioját, és 

  emeli a gyomor secretioját. A PP szintézise - valószínűleg idegi hatásra - megemelkedik pl.
 fehérjedús tápanyag bevitelét követően, éhezés során, erős izommunka eredményeként, vagy 

akut alacsony vércukorszint (hypoglikemia) esetén. A somatostatin nemcsak a 
hyothalamusban, hanem a pancreasban is termelődik. Általános hatása, hogy gátolja GH és a 
TSH szintézisét, valamint a gyomor-bélcsatorna (gastrointestinális rendszer) általános negatív 
szábályozójaként ismert. A somatostatin hormon csökkenti a gastrin, a secretin, a CCK, PP, 
motilin, stb. elválasztását, negatív visszacsatolás módon. Szinten beigazolódott, hogy 
aLangerháns-szigetsejtek közül az A és a B sejtek hormontermelését is befolyásolja. Azok 
termelése serkenti a somatostatin secretiot, ami ebben az esetben is negatív visszacsatolásként 
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működik. Mivel a D-sejtek az A és B sejtek környezetében találhatók, az előbbi szabályozás 
paracrinnak mondható, és itt a somatostatint paracrin szabályozó hormonnak nevezzük.

4.4.6. Az ivarmirigyek hormontermelése

Az ivarmirigyek (here és a petefészek) nemcsak ivarsejteket, de hormont is termelnek. 
Petefészek esetében ez a tüszőhormon (folliculus hormon FH- östrogén) és a sárgatest 
hormon (progesteron).
A tüszőhormont a fejlődő (érő) petesejt körül levő granuláris sejtek termelik. 

Ovulációkor a kilökődő pete helyén, egy „hegszövet” képződik, s ez termeli a progesteron 
nevű hormont. 

Összefoglalva elmondható, hogy mindkét hormon termelését az agyalapi mirigy FSH 
és befolyásolja, melyek együttesen fejtik ki hatásukat. A két hormon termelését a 
hypothalamus GnRH hormonja szabályozza, ami feltehetően a nucleus arcuatusban 
termelődik, és aportális keringésen át eljut az agyalapi mirigy elülső lebenyébe.

Az FSH segíti az oocyta növekedését és fejlődését együtt az LH-val, és együtt 
serkentik a follkulusból az ösztrogén felszabadulást. A menstruációs ciklus közepén (kb. 14. 
nap) nagymennyiségű LH van jelen, ennek hatására befejeződik a folliculus érése, masszív 
ösztrogén-elválasztás indul meg és bekövetkezik az ovulatio. Az ovulatiot követően a 
folliculáris sejtek egy része luteális átváltozáson megy át, és kialakítja a corpus luteumot 
(sárgatest), ami progesteront termel. Ekkor az FSH elválasztást az ovarium által termelt 
ösztrogén és elsősorban a progesteron gátolja. Egy bizonyos idő eltelte után a progesteron 
gátló hatása megszűnik (ez kb. 14 nap alatt megy végbe) és a fokozatosan bekövetkező 
sárgatest elsorvadással egyidejűleg a GnRH elválasztás ismételten megindul.

Herében a herecsatornácskák közötti laza kötőszövetben kerekded ún. interstitiális
vagy leírójuk után Leydig-féle sejteket találunk. Ezek a sejtek a here állományának mintegy 
20%-át adják. Ezek a sejtek termelik a testosterant A hormon embrionális korban felelős a 
here és vezetékei kifejlődésért, valamint a herének a testüregből a herezacskóba (scrotum) 
történő vándorlásáért. Nemi éréstől pedig a másodlagos nemi jellegek kialakításáért és 
fenntartásáért felelős.

Terhesség alatt a méhlepény is termel hormonokat, tehát belső elválasztású mirigyként 
is funkcionál. Hormonjai főleg peptid hormonok, pl. a humán choriongonadotropin (hCG), 
ami segíti a sárgatest terhességi fennmaradását (és a terhesség jó indikátora - terhességi 
tesztek), a placentális laktogén feltehetően segíti az emlő növekedését, és a relaxin, ami lazítja 
a méh simaizomzatát.

4.4.7. Tobozmirigy (epiphysis)

A köztiagy tetején található hormontermelő páratlan szerv. A tobozmirigy melatonin
nevű hormont termel, amit serotoninból állít elő. A melatonin bontását a fény segíti. Emiatt 
mennyisége a nap folyamán alacsony, éjszaka pedig a bontás hiányában megemelkedik. Ott 
ahol alacsony a napfényes órák száma jelentős mennyiségű melatonin képződk,és ez 

depresiot idézhet elő. A betegség felfedezése a skandináv államokban történt, innen a név is 
 skandináv depressio, 

aminek 
gyógyítása fényterápiával történik.

    Szervezetünkben számos szabályosan ismétlődő, különböző időtartamú ritmikus 
folyamat játszódik le. Ezekhez szervezetünk folyamatosan igazodik.
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A gerinces állatok ritmikus működéseit nem a látás szolgálatában álló, hanem 
fényerősség-mérő szervek szinkronizálják a környezet fény változásaival. A legismertebb nem 
képalkotó, hanem fénymérő-jellegű fényérzékszerv a tobozmirigy.

Emberben a tobozmirigy egyik részében fótoreceptorsejt kültagok találhatók, másik 
részében idegrostok láthatók, melyek innen részben az agytörzsbejutnak, részben hormonürítő 
sejteken végződnek. A tobozmirigy, a retina fényérzékelése alapján melatonin szintézisével 
befolyásolja pl. a napi ritmust. A retinái is hatás a hypothalamusban található nucleus 
suprachiasmaticuson át valósul meg.

4.4.8. A szórtan elhelyezkedő horinonterinelő sejtek

Hormontermelő sejtek nemcsak mirigyekben, hanem a szövetek között elszórtan is 
elhelyezkedhetnek. A szöveti hormonrendszerek közül legjelentősebbek az érrendszerben 
helyileg képződő, értágító hatású kininek (kininrendszer), a só-vízháztartást szabályozó renin- 
angiotenzin-rendszer hormonjai és a gasterointestinális rendszer peptidtermészetű hormonjai.

A bélnyálkahártya sejtjei termelik a hormonként is ható biogén amint, a serotonint. A 
serotonin fokozza a vékonybél-perisztaltikát, az erek többségében érszűkületet, a 
hörgőizomzatban pedig összehúzódást okoz. A mellékvesevelőben serkenti a hormonsecretiot.

Szöveti hormonokként tartják számon a prostaglandinok csoportját. A prostaglandinok 
arachidonsavból képződnek, és szinte minden szerv képes előállítani azokat. Hatásukat a 
sejten belüli cAMP szint megváltoztatásával érik el. A prostaglandinok a központi 
idegrendszerben ingerületcsökkentő és nyugtató hatásúak, emellett az érrendszerben és a 
vesében fokozzák a véráramlást. Az anyagcserében csökkentik a zsírok bontását, és emelik a 
vércukorszintet. A genitális apparatusban növelik a méh motilitását, és csökkentik a 
progesteron elválasztását. A vérképző szervekben növelik a trombocyták aggregációját, 
fokozzák a vérképzést. Az immunrendszerre többnyire gátló hatásúak.

Szöveti hormonként tarják számon az erythropoetin nevű glikoproteidet is. Az 
erythropoetin előanyagát a máj termeli és juttatja a keringésbe, majd a vese által termelt enzim 
hatására alakul ki az aktív forma. Termelésének legjelentősebb ingere a vesében észlelt 
alacsony oxigénszint (vesehypoxia) és az alacsony vérnyomás. Hatására a vörösvértestek 
fejlődése felgyorsul, és hemoglobintartalmuk nő. Hiányában súlyos vérszegénység alakulhat 
ki. Tartósan alacsony légköri oxigénszint esetén az erythropoetin a normálisnál magasabb 
vörösvérsejtszámot okoz (pl. magaslati edzés esetén).

A központi idegrendszerben hormonszerűen hatnak az endogén opioidok, az 
endorfinok és enkefalinok. Az endorfinok kimutathatók a hypophysisben, a hypothalamus és a 
limbicus rendszer területein, valamint a középagyból induló rostrendszerekben egyaránt. 
Agykamrába adva erős fájdalomcsillapító hatásúak. Feltehetően a központi 
fájdalomcsillapítási rendszer kulcsvegyületei.

Az enkefalinok szintén kiterjedten elfordulnak az idegrendszerben. A perifériás 
idegrendszeren hatva csökkentik a bél aktivitását, mérséklik a neurotransmitterek 
felszabadulását a vegetatív idegrendszer postganglionáris rostjaiból. A központi 
idegrendszerben az endorfinokhoz hasonló fájdalomcsillapító hatású, valamint a limbicus 
rendszerben hatva jutalomérzetet okoz.

Az endogén opioidok hatását morfinszármazékok erősítik (agonisták), a naloxon nevű 
vegyület pedig antagonizálja. Az endogén opioidokat az idegrendszerben neuromodulátor és 
neurotransmitter hatásúnak is tekintik, és pharmacologiájuk nagy jelentőségű.
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5. IDEGRENDSZER

Az élőlények, és így az ember is azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy a külvilág 
ingereit felfogja, feldolgozza. Az információkat képes összekapcsolni és olyan 
válaszreakciókat—létrehozni,—melyek biztosítják a környezeti változásokhoz való 
alkalmazkodást. E feladatok ellátására sajátosan differenciálódott szervrendszer; az 
jdegrendszer szolgál. Az idegrendszert idegszövet építi fel, ami ectodermális eredetű. Az 
idegrendszer az egyedfejlődés során a gastrutatio (a csíralemezek kialakulása) folyamán a 
chorda dorsalis (gerinchúr) induktios hatására indul fejlődésnek.

Az idegrendszer felosztása történhet működés (physiologiai), és anatómiai 
(morphologiai) alapon. 

 Működés szerint az idegrendszer két, a somaticus ésa vegetatív részét különböztetjük 
meg. 

A somaticus idegrendszer a tudatosuló többnyire a külvilág ingereit felfogó ill. arra a 
harántcsíkolt vázizmokat akaratlagos működtetésével reagáló idegrendszeri rész.

A vegetatív idegrendszer többnyire nem tudatosodó, akarattal nem befolyásolható 
vegetatív szervek működését irányítja.
A natómiai (morphologiai) felosztás szerint az idegrendszert központi-, és környéki 

részre osztjuk.

5.1. A központi idegrendszer

A központi idegrendszer két fő része a gerincvelő (medulla spinalis) az agy 
(cerebrum=encephalon). A kettő közötti határ az öreglyuk (foramen occipitale magnum; a 
koponyaalapon lévő lyuk), ill. az első gerincvelői ideg kilépésének helye.

5.1.1. A gerincvelő (medulla spinalis)

5.1.1.1. A gerincvelő anatómiája

Kisujjnyi vastagságú, szürkés-sárgás színű, henger alakú szerv. A gerinccsatornában 
(canalis vertebralis) található. Az öreglyuktól az 1-2. ágyékcsigolyáig tart. Férfiaknál
általában az első, míg nőknél a második ágyékcsigolya magasságában végződik, ami az eltérő 
testmagassággal függ össze. Védelmét a csontokon kívül a gerincvelő burkai látják el, melyek 
azonosak az agyhártyákkal (ld. később).

A gerincvelőn nyaki-(cervícalis=C), háti- (thoracális=Th), ágyéki- (lumbális=L), 
kereszt-(sacrális=S) és farki (coccygeális=Co) szakaszok különíthetők el. A vége conusosan 
elkeskenyedik (conus terminalis) és a hosszú, csőszerű filum terminaleba folytatódik (55. 
ábra).

Ventrális felszínén egy mély hasadék a fissura mediana anterior húzódik, míg vele 
szemben a dorsális oldalon csak egy kis barázda látható.

A gerincvelő vastagsága_az általg beidegzett terület nagyságától függ. Így a végtagok 
magasságában nagyobb átmérőjű. Ezek a megvastagodott területek a nyaki és az ágyéki 
szakaszokon, az intumescentia cervicalis (a nyaki 5. szelvény és a háti 1. szelvény között) és 
az intumescentia lumbalis (a lumbális 2. és a sacrális 2. szelvény között).
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55. ábra: A gerincvelő (dorsális nézet).
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A gerincvelő keresztmetszetén a külső fehérállományt és a belső szürkeállományt 
különítjük el.

5.1.1.2. A gerincvelő szürkeállománya (substantia grisea)

 A gerincvelő szürkeállománya azért szürke, mert itt, és csak itt találhatók idegsejt 
 testek.. Ez az állomány ,,H", vagy pillangóformát mutat. Dorsális részén két hátsó szarvat
(cornu posterius), és ventrálisan két elülső szarvrat ( cornu anterius) különíthetünk él. A 
gerincvelő háti és ágyéki szakaszán oldal szarvak (cornu laterale) is megfigyelhetők (56. 
ábra). *

56. ábra: Egy thoracális gerincvelői szelvény.
Baloldalt: A gerincvelői ideg és a sympathicus rendszer kapcsolata, valamint a Rexed-féle 

laminák. C: Clarke-féle mag, gv: gerincvelői ideg, rca: ramus communicans albus, reg: ramus 
communicans griseus, Ggl. Sp: csigolyaközti dúc, Ggl. Sy: paravertebrális dúc. 
Jobboldalt: A fehérállomány pályái: Goll(G)és Burdach (B) pályák. A tractus 

spinocerebellaris dorsalis (F) és ventralis (Go): keresztezett -(Pyx) és nem keresztezett (Py) 
pyramispályák; tractus rubrospinalis (R); egyéb extrapyramidális pályák (Expy); 

spinothalamicus pálya (Spth).

112



A szarvak térben oszlopokat (columna) formálnak. A szürkeállomány közép részén 
találjuk a gerincvelői csatornát (canalis centralis), az agykamrák üregének folytatását.

A gerincvelő hátsó szarvai érzőszarvak, mert a nyaktól lefelé a testfelületről, a zsigeri 
szervektől ide érkeznek az érző ingerületek.

A gerincvelő elülső szarvai mozgatószarvak, bennük találhatók a harántcsíkolt 
vázizmokat innerváló somato-motoros, multipoláris sejtek.

Az oldalsó szarv neuronjai a vegetatív, sympathicus magot alkotják. ami a sympathicus 
idegek eredési helye.

A szürkeállomány idegsejtjei három fő típusra oszthatók: efferens, afferens és 
asszociációs neuronokra. '

 Az efferens neuronok motoros sejtek, axonjuk az elülső szarvból lép ki, és vagy a 
vázizmokhoz, vagy a zsigerekhez megy. Az elülső szarvi nagy efferens neuronok a somato- 
 motorosak (vagy a motoneuronok).a közöttük levő kisebbek (y-motoneuronok) izomorsókat 
idegeznek be. A sympathicus motoros sejtek az oldalsó szarvban vannak.

Az afferens sejtek pályákat alkotnak. A legrövidebb pályák a szomszédos szelvényeket 
kötik ősszé, a hosszabbak az agytörzsbe mennek. 

Az asszociációs sejtek nyúlványai a szürkeállományból nem lépnek ki. Ilyenek pl. a 
Renshaw sejtek.

A szürkeállományt rétegekre (laminákra is szokás osztani (56. ábra). A lamináris 
felosztásról mindigazt figyeljük, hogy a neuronok sejttestjei hol helyezkednek el. Ennek 
figyelembevételével Rexed tíz laminát különített el, melyeket római számmal jelölünk. A 
rétegek számozása a hátsó szarvtól az elülső szarv felé történik , a X réteg a canalis centralis 
körül helyezkedik el. _______

Lamina I, vagy zona marginalis. Hálózatos réteg, ami viszonylag nagyméretű 
idegsejteket tartalmaz. _______

 Lamina II vagy substantia gelatinosa Rolandi. Natív készítményeken zselatinszerű
rétegnek látszik, melyben tömören rendeződnek az idegsejtek. A réteg apró sejtjei a 
csigolyaközti dúc substance P tartalmú sejtjeivel tartanak kapcsolatot.

 Lamina III, vagy zona spongiosa. Szerkezetileg hasonló az előző réteghez, csak a 
sejtek kissé lazábban rendeződnek.

 Lamina IV. Nagy multipoláris idegsejteket tartalmaz, melyen a bőrből érző 
ingerületet szállító rostok végződnek.

Lamina V. A hátsó szarv tövi részén levő neuronok alkotják ezt a réteget, melyen az 
izomtól érző ingerületet szállító rostok végződnek.

Lamina VI. A hátsó szarvak közötti szürkeállomány sejtjei tartoznak ide.
Lamina.VIIA hátsó szarvak tövében és a szürke ereszték felső részén levő idegsejtek 

alkotják.
 Lamina VIII. Az elülső szarv mediális részén lévő nagy neuronok tartoznak ide. A 

sejtek axonjainak nagy része a commissure albában keresztetődik. Ebben a rétegben találhatók 
a kisebb Renshaw-sejtek is.

Lamina IX. Az elülső szarv laterális részén található, somato-motoros sejtek 
tartozna ide.

A VIII. és a IX. rétegben találhatók azok a motoneuronok, melyek közvetlenül 
mneryálják a vázizmokat. A vékony velőshüvélyes axonok kisméretű neuronok (γ— 
motoneuronok) az izom megnyúlását érzékelő receptorok senstitivitását szabályozzák. A
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vastag velőshüvelyű rostokkal rendelkező neuronok (α-motoneuronok) a munkát végző 
(extrafusális) izomrostokat idegzik be.

Lamina X. Közvetlenül a canalis centralis alatt levő sejtek tartoznak ebbe a rétegbe.
A szürkeállomány neuronjait annak alapján is csoportosíthatjuk, hogy axonjuk merre 

hagyja el a szürkeállományt. Ennek alapján a neuronok három csoportba sorolhatók, úgymint 
radiculáris-, funiculáris- és commissurális sejtek.
' Radiculáris, vagy gyökérsejtek  a neuronok, melyek axonjai az elülső gyökéren át
hagyják el a szürkeállományt. Ilyen neuronok az elülső szarv somato-motoros sejtjei (pl. a 
Rexed-féle IX. lamina sejtjei), valamint a thoraco-lumbális gerincvelői szakasz oldal szarvi 
neuronjai.

Funiculáris, vagy kötegi neuronok azok a neuronok, melyek axonjai az oldalsó kötegbe
lépnek. Ilyenek a tractus spinocerebellaris dorsalis eredő neuronjai.

Commissurális vagy eresztéki neuronokhoz tartoznak azok az idegsejtek, melyek 
axonja fehér, vagy elülső eresztékben (commissura albában) kereszteződnek, s ezután 
valamelyik funiculusban haladnak tovább.

5.1.1.3. A gerincvelő fehérállománya (substantia alba)

A fehérállomány, ami a szürkeállományt veszi körül, kötegekre (funiculus) tagolható 
(56. ábra). A két hátsó szarv között a hátsó köteg (funiculus posterior), egy mellső és egy 
hátsó szarv között az oldalsó köteg (funiculus lateralis), és két elülső szarv között az elülső 
köteg (funiculus anterior) található. A kötegeket felépítő csak myelinhüvelyes idegrostok 
pályákba rendeződnek. (Pálya = több idegrost együtt fut a rostok az ingerületet egyirányba 
vezetik). 

A gerincvelő ventrális oldalán a szürke ereszték alatt van egy ún. fehér ereszték 
(commissura alba, vagy elülső ereszték), ami a kétoldali fehérállományt köti össze.

A gerincvelő fehérállományát pályák alkotják,  melyeknek négy csoportját különítjük 
el, nevezetesen a felszálló- vagy érző-, leszálló- vagy mozgató-, vegetatív-, és belső 
pályarendszereket. Részletes tárgyalásuk a kötegekben való elhelyezkedésük szerint történik.

A hátsóköteg (funiculus posterior) pályái az epikritikus sensibilitás (= a mély 
nyomásérzés, a tárgyak discriminális tapintása, a vibráció-érzés, a helyzetérzékelés.) pályái. 
Mediálisan a Goll-félepályát (funiculus gracilis) találjuk, mely az alsó végtagokból (bőr, az 
izületek) származó rostokat tartalmazza. Tőle laterálisan van a Burdach-féle köteg (funiculus 
cuneatus), mely a felső végtagból eredő hasonló rostokat tartalmazza (56. ábra). Mindebből 
következik, hogy a két pálya együttesen csak a nyaki szelvényekben látható.

A Goll és a Burdach pályák között van a Schultze-féle „comma nyaláb”, amely 
ugyanezen kötegek leszálló rostjait tartalmazza. A gerincvelőbe a hátsó gyökéren belépő 
afferens rostok ugyanis fel és leszálló ágakra oszlanak. Funkcionális szempontból főleg a 
felszálló ágak jelentősek, mert ezek viszik az ingerületet a magasabb központokba. A leszálló 
ágak az intersegmentális összeköttetéseket biztosítják.

A Goll és a Burdach pályák rostjai a nyúltvelői Goll és Burdach magokon (nucleus 
gracilis és nucleus cuneatus) végződnek. A magok idegsejtjeinek axonjai adják a mediális 
hurokpályát (lemniscus medialis). A pálya még nyúltagyi szinten teljes mértékben 
kereszteződik, majd a thalamus VPL (nucleus ventralis postero-lateralis) mag sejtjein 
végződik. A VPL mag sejtjeinek axonjai az ingerületet a nagyagykéregi gyrus postcentralisba 
vezetik (57. ábra).
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57. ábra: A Goll- (fasciculus gracilis) és a Burdach pálya (fasciculus cuneatus).

Az oldalsó köteg (funiculus lateralis) pályái fel- és leszálló pályák egyaránt lehetnek. 
Felszínesen két kisagyi felszálló pályáta a tractus spinocerebellaris dorsalist és ventralist 
látjuk (56. ábra). A pályának nincs kérgi vetülete. A tractus spinocerebellaris dorsalis rostjai a 
gerincvelőbe való belépéssel megegyező oldalon, az alsó kisagykaron jutnak a kisagyba. A 
tractus spinocerebellaris ventralis pályarendszer gerincvelőt szinten kereszteződik, feljut a 
hídig, ahonnan a középső kisagykaron át ugyancsak a kisagyba fut. A pályák rostjai izmok, 
ízületek proprioreceptoraitól szállítanak ingerületet, melyek alapján az izmok 
tónusszabályozása, a testhelyzet beállítása történik (58. ábra).

A kisagyi pályáktól mediálisan a leszálló keresztezett pyramispálya (tractus 
corticospinalis cruciatus) látható (53. ábra), ennek rostjai a mellső szarvi motoneurónoknák
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58. ábra:A tractus spinocerebellaris dorsalis és ventralis.

Held-Aurbach-féle, ún.végtalpas synapsisok formájában adják át ingerületüket.
Az oldalköteg fennmaradó részét a leszálló vegetatív pályák töltik ki, melyek az 

agyvelőben fekvő magasabb vegetatív központokból induló motoros pályákat tartalmazzák, és 
az oldalsó szarvi vegetatív sejtekhez vezetnek. A vegetatív működések (pl. mirigyek, 
simaizom) számára szállítanak impulzusokat. Közülük az egyik legismertebb a sympathicus 
vasoconstrictor (az erek összehúzódását, tónusát szabályozó) pálya, amelyik az oldalsó 
(keresztezett) pyramispályától ventrálisan fut a vegetatív gerincvelői maghoz.

Az elülső köteg (funiculus anteriorI pályái között található az egyik legfontosabb 
felszálló pálya a tractus spinothalamicus (56. ábra). Hagymalevélszerkezete jól tükrözi a 
gerincvelői hosszú pályák felépítésének általános elvét: a hosszú (alsó végtag) rostok kívül, a 
rövidebb (felső végtagi rostok) pedig belül helyezkednek el. Nyomás, tapintás, fájdalom és 
hőingerületet továbbít (protopátiás ingerületek). A pályában a hőingert szállító rostok 
ainothalamicus lateralist (59. ábra, A. kép), míg a nyomás és fájdalomingert szállító rostok a 
spinothalamicus pálya anterior részét adják (59. ábra, B. kép).

A pálya teljes egészében keresztezett, és a továbbiakban a rostok a mellső szarv körül 
félhold alakba rendeződve haladnak a thalamus felé. A thalamicus átkapcsolás után a nagyagy 
gyrus postcentralis területén végződnek.

Az elülső köteg másik fontos pályája a keresztezetlen pyramispálya (tractus 
corticospinalis directus; 56. ábra), ami leszálló, mozgatópálya.
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59. ábra. Tractus spinothalamicus lateralis (A) és anterior (B).
C8-L3 ill. C8-Th4: gerincvelői szelvények.

Főként az agykéreg gyrus praecentralisanak pyramissejtjeiből indul együtt a 
keresztezett és a nem kereszteződő pyramispálya. A nyúltagyig a két pálya együtt halad, mint 
tractus corticospinalis. A nyúltagy alsó részén egy részük kereszteződik (tractus 
corticospinalis cruciatus), így válik a pályarendszer ketté. A nem keresztezett pyramispálya 
{tractus corticospinalis directus) a fissura mediana anterior mellett halad lefelé (60. ábra).

A pyramisrostok általános törvényszerűségét azt, hogy az egyes pyramisrostoknak az 
ellenoldali motoneuronon kell végződnie, ezek a rostok sem kerülik el, mert közvetlenül 
végződésük előtt kereszteződnek.

Mind a keresztezett, mind a nem keresztezett pyramispálya szerepe az akaratunktól 
függő mozgások elindítása, a folyamatban levő mozgások megváltoztatása, új mozgások 
tanulása.
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60. ábra: Tractus corticospinalis directus és cruciatus.

Leszálló extrapyramidális pályák (56. ábra) találhatók még az elülső kötegben. Ezek 
a később tárgyalandó extrapyramidális központokból erednek. Így a középagyi nucleus 
reticularisból a tractus reticulospinalis (61. ábra), az ugyancsak középagyi tectumból a tractus 
tectospinalis, a nyúltagyi nucleus vestibularis lateralisból a tractus vestibulospinalis (62. ábra). 
A vestibuláris magok sejtekjeinek axonjai a sejttestből való kilépés után több ágra 
(collaterálisokra) szakadnak. A collaterálisok egyike az említett leszállópályát képezi, a másik 
ág a nyúltvelő közepe felé halad, ahol „T” alakban elágazódik. Ezek a „T” alakban rendeződő 
rostok egy pályát a fasciculus longitudinalis medialist adják. A pálya felszálló rostjai a III. 
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agyideg motoros magván végződnek, míg a leszálló rostok a gerincvelő elülső kötegében 
haladva a tarkó és vállizmokat innerválják (62. ábra).

Egyetlen extrapyramidális pálya van, amely nem a mellső, hanem az oldalsó kötegben 
száll le, ez a tractus rubrmpinalis (61. ábra), ami a középagyi vörös magból (nucleus ruber) 
ered. Emberben ez kevéssé fontos pálya, a tarkóizmokhoz küld ingerületet.

Ezek az extrapyramidális pályák biztosítják az akaratlagos mozgások gördülékeny, 
automatikus lebonyolítását, mintegy kifinomítják a pyramispályák által közvetített „durva"
mozgásokat.

5.1.1.4. Gerincvelői idegek (nervi spinales)

A környéki idegrendszer egyik részét adják. 31 pár gerincvelői idegünk van, ebből 8 
nyaki (cervicális), 12 háti (thoracális), 5 ágyéki (lumbális), 5 kereszttáji (sacrális), 1 farki 
(coccygeális) idegpár (52. ábra). Egy-egy ideghez tartozó gerincvelő részt segmentumnak
nevezünk. (Fontos megjegyezni, hogy a sejtek a gerincvelőben folyamatosan és nem 
segmentalisan rendeződnek.)

Az egyes gerincvelői idegek által beidegzett bőrcsíkok (dermatomák) érzéskieséséből 
meg lehet állapítani, hogy melyik központi, gerincvelői szelvény sérült. Egy gerincvelői 
szelvényen (kb. egy csigolyatest magasság) a gerincvelőnek azt a részét értjük, amelyből egy 
pár gerincvelői ideg ered. A gerincvelői szelvényhatár és a csigolya testmagasság nem esik
össze. Az előző magasabban van. mint a csigolyatest határa. Ez azzal magyarázható, hogy a 
gerincvelő szelvény növekedése elmarad a gerinchez képest.

A gerincvelői idegek jellemzői: Páros idegek: ez azt jelenti, hogy egy gerincvelői 
szelvényből a jobb és baloldalon egy-egy ideg lép ki, ami hamarosan egy dorsális (ramus 
dorsalis) és egy ventrális ágra (ramus ventralis) oszlik (63. ábra).

Szimmetrikus lefutásútok, és nem lépik át a test középvonalát: Az egy szelvényből 
jobbra és balra kilépő idegek egymás tükörképei, s a jobb és baloldali idegek nem lépik át a 
test középvonalát. Ez a szimmetrikus elrendeződés a törzs területén jól látszik, de a 
végtagoknál a gyakoribb fonadékképzés (plexus képzés) miatt már nehezebben ismerhető fel.

Kevert idegek: ez azt jelenti, hogy érző és mozgató rostokat is tartalmaznak. Ezek 
somaticus érző és mozgató rostok, de a gerincvelő háti és ágyéki szakaszához tartozó 
gerincvelői idegek vegetatív sympathicus rostokat is tartalmaznak.

A kevert gerincvelői idegek a csontos csigolyaíven belüli két gyökér (a hátsó és a 
mellső gyökér) egyesülésével jönnek létre, melyek a megfelelő szarvakkal tartanak 
kapcsolatot. A hátsó gyökérben érző rostok vannak, ezen a gyökéren van a csigolyaközti dúc is 
(ganglion spinale). A dúcban az elsődleges érzősejtek (pseudounipoláris idegsejtek) vannak, 
melyek a perifériáról (testfelszín, nyaktól lefelé található vegetatív szervek) szállítanak 
ingerületet a gerincvelőbe. A mellső gyökér mozgató és rostokat tartalmaz.

A háti- és ágyéki szakasz gerincvelői idegei két összekötő ággal, a fehér (ramus 
communicans albus) és a szürke ággal (ramus communicans griseus) a vegetatív határkötegi 
dúcokhoz kapcsolódnak (56. ábra).

5.1.1.5. Gerincvelői reflexek

Reflexeknek nevezzük az emberi és állati szervezetnek azon automatikus reakcióit, 
melyek a külső vagy belső környezet ingereinek hatására a receptorok ingerülete alapján,
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nucleus ruber

61. ábra: Extrapyramidális pályák I. 
A tractus rubrospinalis és a tractus reticulospinalis.
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tectum

vázizom vázizom

62. ábra: Extrapyramidális pályák II.
A tractus tectospinalis, a tractus vestibulospinalis és a fasciculus longitudinalis medialis. 

többnyire a központi idegrendszer részvételével jönnek létre. Minden reflexműködés az 
idegrendszer meghatározott struktúráiénak funkciója révén valósul meg: e szerkezetek 
Összességét reflexpályának nevezzük.
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63. ábra: Részlet a háti (thoracális) gerincvelői szelvényekből.

A gerincvelő reflexközpont, ami azt jelenti, hogy a koponyától lefelé a törzs és a 
végtagok akaratunktól független mozgásainak szabályozó központja. A mozgást kiválthatja a 
külvilágból jövő, ill. a belső szervezetben ható inger. Ennek megfelelően a gerincvelői 
reflexek két nagy csoportját, nevezetesen a somaticus és a vegetatív reflexeket különítjük el.

a./  Somaticus reflexek

A testfal bőr és vázizomzatához kapcsolódó reflexek. Két fajtájuk, úgymint a 
proprioceptív és exteroceptív reflexek ismertek.

Proprioceptív (izomeredetű, saját, vagy myotaticus) reflex. Ez a reflex elsősorban az 
antigravitációs izmokban jelentkezjk. Izomeredetű reflex azért, mert a reflexív egy 
vazizomban levő érző végkészülékből (izomorsó) indul és a végrejhajtó készülék, az effector 
is ugyanabban az izomban van (saját reflex). Myotaticus reflexeknek is nevezik, mivel az izom 
hosszának és feszültségi állapotának beállítását és annak megtartását végzi.

Az izom passzív megnyúlásakor az izomorsók (proprioreceptorok) ingerületbe jönnek 
és az annulospirális végződésből az afferens axonok az ingerületet a csigolyaközti dúcon át a 
gerincvelőbe vezetik. Az axon fő ága a hátsókötegi pályán felszáll a nyúltvelőbe, vagy pedig a 
spinocerebelláris pályánkon át a kisagyba vezeti az. ingerületet. Van azonban az afferens 
rostnak mindjárt á gerincvelőbe való belépésekor egy reflexcollaterálisa, amely rövid úton az 
azonos oldali mellső szarv motoneuronján az ún. Held-Auerbach- féle végtalpakkal végződik. 
Az izom nyújtásakor tehát ingerületbe kerülnek az azt beidegző motoneuronok, s ezek azonnal 
kiváltják az izom összehúzódását. Ez a reflexív a térdreflex vagy másnéven patella reflex. 
Anatómiai alapja: ha a combfeszítő izom (musculus quariceps femoris) inát a patella alatt 
megütjük, ez az izom gyors, passzív megnyúlását okozza, ami az izom kontrakcióját váltja ki, 
a vizsgálati személy lába „kirúg” (64. ábra).
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64. ábra: Gerincvelői proprioceptív reflex.

A gamma hurok. Az izomorsók γ-mozgató végződései (szőlőfürt-végződések, ld. 
Idegvégződések) közvetett szerepet játszanak az egyes vázizmok mozgás-koordinálásában ill. 
az izomtónus biztosításában. A rendszer a következőképpen működik:

A gerincvelő mellső szarvában levő kisebb, γ-motoneuronok spontán vagy a rajtuk 
végződő leszálló (extrapyramidális) rostok hatására ingerületet bocsátanak ki, miáltal az 
izomorsó intrafusális izomrostjai összehúzódnak. Ezt azonnal regisztrálja az intrafusális 
izomrost annulospiralis idegvegződése. Az információ a hátsó gyökéren keresztül bejut a 
gerincvelőben. Az ingerület áttevődik az ugyanazon izom munkavégző (extrafusális) 
izomrostjait beidegző nagyobb keresztmetszetű α-motoneuronokra. Ennek eredményeképpen 
az izom teljes egészében összehúzódik, tónusa fokozódik. A felszálló idegrostok gerincvelői 
collaterálisai révén az ingerület a hátsó kötegi felszálló rendszeren át eljut az agykéreg felé a 
nyúltvelőn és a thalamuson át.

A γ-hurok révén tehát kerülő úton következik be az izomkontrakció (65. ábra). Ez a 
berendezés teszi lehetővé, hogy az extrapyramidális impulzusok által kiváltott izommozgások 
az izom pillanatnyi állapotától is függően, ahhoz alkalmazkodva következzenek be. A y-hurok 
ingerületi folyamatát ugyanis eleve befolyásolja az egész izom feszülési és kontrakciós 
állapota is, amelyet az izomorsó II. (virágszerű) érző végződése közvetít.

, A Renshaw-féle gátlás. A motoneuronok sajátos önfékező berendezése. A gerincvelői 
motoneuron axonja rövid lefutás után collaterálist ad le a szomszédos lamina VIII.-bari levő 
kicsiny „Renshaw” interneuronokhoz, és azok felszínén végződik. Ez a synapsis éppen úgy 
cholinerg, mint a motoneuron axonjának fő végződése, a motoros véglemez.

A Renshaw sejtek axonja visszakanyarodik a motoneuronhoz, s azok felszínén gátló 
synapsist képez. Így a motoneuronok túlzott aktivitását a Renshaw rendszer diszkréten lefojtja 
(66.ábra).
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65. ábra: A gamma hurok.
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A  reciprok gátlás. A végtag izmai két csoportba sorolhatók mint a feszítők (flexorok) 
és hajlítok (extensorok). Általában ha a flexorok működnek, az extensorok elernyednek és 
fordítva. E rendszer koordinálására megfelelő volna egy olyan egyszerű berendezés, ahol 
minden egyes motoneuron előtti praemotoros neuron axon-collaterálisa az ellentétes funkciójú 
motoneuronhoz halad, s annak működését gátolja.

Gyakran azonban szükség van arra is, hogy a flexorok és extensorok egyszerre 
működjenek. Pl. gugolásnál mind az extensor (musculus quadriceps femoris), mind a flexorok 
(musculus semimembranosus, musculus semitendinosus) összehangoltan működnek.

Ha a praemotoros axon collaterálisai, és az ellentétes működésű neuron közé még egy 
„gátló interneuront” iktatunk, akkor ennek gátlást-gátló működésével megvalósítható mind a 
reciprok gátlás, mind pedig - szükség esetén - a szimultán flexor-extensor működés.

Az exteroceptív reflex. Védekező, nociceptív, vagy bőreredetű reflex, ami a szervezetet 
megóvja a károsodástól. Pl: ha jobb lábbal rajzszögbe lépünk, akkor a jobb lábat elhúzzuk a 
káros ingertől, és hogy egyensúlyunkat el ne veszítsük, a bal lábunkat megfeszítjük, ide 
helyezve testsúlyunkat. Ez azért exteroceptív vagy idegen (bőreredetű) reflex azért, mert a 
reflexív kezdete areceptor) és vége az effector nem ugyanabban a szervben van. Példánkban a 
receptor a bőrben, az effector vázizomban van (67. ábra).

67. ábra: Bőreredetű (nociceptív) reflex.
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A nociceptív reflex két részből áll, úgymint az azonos oldali flexor-, és az ellenkező.
oldali extensor működésből.

A rajzszög által okozott fájdalominger a bőr epidermisében levő receptorban 
(intraepithelális szabad idegvégződés) ingerületté alakul. Ezt a csigolyaközti dúcsejt perifériás 
nyúlványa a gerincvelő azonos oldali hátsó kötegébe viszi, ahol fel és leszálló pályát alkot. 
Ezen kívül ágakat ad a IV. lamina antenna sejtjeihez és a VIII. réteg ún. commissurális
sejtjeihez. Az antenna sejtek axonjai az azonos oldali flexorizmok IX. laminában levő 
motoneuronjait ingerük, és létrejön a flexorok összehúzódása, a végtag visszahúzódása.

A VIII. lammá sejtjeinek axonjai átkereszteződnek a gerincvelő másik oldalára és
ingerük az ellenkező oldali extensor izmokat, melyek összehúzódva a végtagot nyújtják, a láb 
„dobbant”. A VIII. laminából kinduló neuritek az ellenkező oldalon adnak még egy felszálló 
ágat is, melyek a fájdalomérző pályát hozzák létre.

A nociceptív reflexet azonban számos olyan jelenség kiséri, melyek magyarázatát a 
reflexív sajátos felépítése adja. Így:

a. / a tartós fájdalom csak később jeletkezik a sérülés után,
b. / a fájdalom nagyobb területre terjed ki, mint a sérülés,
c. / flexiós görcs fejlődik ki, ami gyakran fájdalmasabb, mint maga a sérülés,
d. / hasi szervek gyuladása esetén a beteg szerv felett a hasfal izomzata

összehúzódik, és izomvédekezés jön létre,
e. / belső szervek (pl. gyomor) fájdalomérzés nélkül vághatok, csak tartós ingerlésükre

jelentkezik fájdalom.
A gerincvelő hátsó szarvában a substantia gelatinosa Rolandi apró idegsejtjeinek 

dendritjei egymáson végződnek, és nem hagyják el a laminát. A vékony (C-típusú) rostok, és a 
vegetatív afferens rostok a hátsó gyökéren belépve a gerincvelőben ágakra oszlanak, 
melyekből rostok haladnak a substantia gelatinosába. Hosszú idő szükséges, míg a sok apró 
idegsejten az ingerület eléri a kisülési küszöböt, és továbbvezetődik az idenyúló neuronokon. 
Így érthető, hogy a substantia gelatinosa „feltöltődése” időt vesz igénybe. Ezután jelentkezik a 
flexiós görcs, a tartós fájdalom.

A IV. lamina multipoláris sejtjeinek dendritjei a substantia gelatinosában végződnek. 
Mikor a sejtek izgalmi állapota bizonyos szintet elér, az ingerület innen az azonos oldali 
flexorok motoneuronjaihoz jut, és tartós flexios görcs alakul ki.

Az a megfigyelés, hogy az „A” rostok sérülése súlyos fájdalmat okozhat, és ez pl. 
hidegvizes borogatással csökkenthető, feltételez egy olyan gerincvelő mechanizmust, mely a 
befutó fájdalom ingerület terjedése számára hol nyitja, hol zárja az utat. Ez a praesynapticus 
gátlás révén valósul meg, amit a III. lamina sejtjei végeznek. Ezek a sejtek gátló, axo-axonicus 
synapsist képeznek a substantia gelatinosahoz futó „C” rostokkal és vegetatív érzőrostokkal is, 
mielőtt még II. réteg sejtjeivel synapsist képeznének.

b./ Vegetatív reflexek

A gerincvelői vegetatív reflexek két csoportját, az ún. parietális és viscerális vegetatív 
reflexeket ismerjük, annak alapján, hogy a vegetatív szerv a testfalban, vagy a testüregben 
helyezkedik el.

Parietális vegetatív reflex receptorai azokban a vegetatív szervekben vannak,
amelyek a testfalban a bőrben (pl. bőrmirigyek, vérerek) vagy a vázizomzatban találhatók. A 
receptorhoz tartozó érző idegsejt a csigolyaközti dúcban, a thoraco-lumbális gerincvelői
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szakasznál helyezkedik el. Az érzősejt perifériás nyúlványa hozza az ingerületet a sejttesthez 
(68. ábra). A sejt centrális nyúlványa a gerincvelőbe érve több collaterálisra oszlik.

68. ábra: Parietális vegetatív reflex.

Viscerális vegetatív reflex. A reflexív egy testüregi vegetatív szervből indul. Ez legyen 
pl. a bek A táplálék nyomását/hiányát a bélfal receptora megérzi, s ezt az ingert ingerületté 
alakítja (69. ábra). Az ingerület a csigolyaközti dúc álegynyúlványú sejtjén át a gerincvelőbe 
jut úgy, hogy a csigolyaközti dúcsejt perifériás nyúlványa vegetatív sympathicus 
praevertebrális és paravertebrális dúcokon, a fehér összekötő ágon (ramus communicans 
albus) át összeköttetésbe kerül a gerincvelői ideggel. A gerincvelői hátsó gyökéren a 
csigolyaközti dúcban van az érzősejt teste, melynek centrális nyúlványa a gerincvelőbe lép, 
ahol collaterálisokra oszlik. Az egyik collaterális egy vegetatív felszállópályába rendeződik, a 
másik egy interneuronon át az oldalszarvi sympathicus mag egyik sejtjével synaptizál. Ennek 
a sejtnek az axonja elhagyja a gerincvelőt, ezután a fehér összekötő ágon (ramus commicans 
albus) a paravertebrális ganglionon át, egy praevertebrális ganglionba lép, s az ottlevő 
idegsejttel, mint végső mozgató sejttel létesít synapticus kapcsolatot. Ennek a dúsejtnek az 
axonja a bélfal simaizom sejtjein végződik.
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Az egyik collaterális egy interneuronon át a gerincvelői oldalszarvi sympathicus sejttel 
synaptizál. Ennek a sejtnek az axonja az elülső gyökéren át a gerincvelői idegbe lép. Mivel 
vegetatív sympathicus reflexívről beszélünk, ezért a gerincvelői idegből a praeganglionáris 
sympathicus rost a ramus communicans albuson át a paravertebrális dúcba lep, ahol egy 
dúcsejtel synaptizal. A dúcsejt axonja, mint postganglíonáris rost a ramus communicans 
griseuson át visszalép a gerincvelői idegbe, mivel a vegetatív szerv ennek az idegnek a 
lefutásában van, majd a vegetatív szervben egy effektorban( pl. az erek simaizmában).
végződik.



69. ábra: Viscerális vegetatív reflex.

5.1.2. Az agyvelő és részei

Az agyvelő a központi idegrendszernek az a része, ami az agykoponya üregében 
található. Szakaszai a primér agyhólyag differenciálódásával alakulnak ki. Részei az agytörzs, 
a kisagy, a köztiagy és a nagyagy.

Az agyvelő részeit annak alapján is csoportosíthatjuk, hogy melyik agyhólyagból 
fejlődnek. Így elő-, közép- és utóagyról beszélünk. Az előagy és részei (nagyagy és a 
köztiagy) az első embrionális agyhólyagból (prosencephalon) fejlődnek. A középagy a 
középső agyhólyagból (mesencephalon); míg az utóagy részei (híd, nyúltvelő és a kisagy.) a 
harmadik agyhólyagból, a rhombencephalonból fejlődnék

5.1.2.1. Az agytörzs______ '
Az agytörzs az öreglyuktól felfelé kúpalakúan szélesedő agyszakasz. Alsó és felső 

agytörzsről szoktunk beszélni. Az alsó agytörzs része a nyúltvelő, a híd és a középagy, a felső 
agytörzsbe az említett agyszakaszokon túl a köztiagy is beleértendő.

Az agytörzs hátsó felületén egy rombusz alakú mélyedés a rombus árok (fossa 
rhomboidea) található (70. ábra). A mélyedés maga a IV. agykamra (ventriculus quartus),
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70. ábra: Az agytörzs dorsális felszíne.

melynek alját a nyúltvelő éa a híd oldalát a három kisagykar, nevezetesen az alsó- 
(pedunculus cerebellaris inferior), a középső- (pedunculus cerebellaris medius) és a felső 
kisagykar (pedunculus cerebellaris superior), tetejét a primitív agyhólyag hámja és a vele. 
összenövő lágy agyhártya adja. A IV. agykamra a híd felső részén ismét mélybe süllyed, és a 
középagyban, mint szűk csatorna (aqueductus mesencephali) halad tovább.

A IV. agykamra teteje sátorra emlékeztet, hátsó csúcsánál van a tela chorioidea, ami 
tulajdonképpen az embrionális agyhólyag hámja és a lágy agyhártya (pia mater) összenövése.

A tela chorioidea jellemzői:
1./Kapillárisokkal gazdagon átszőtt lágyagyhártya kettőzet, ez a plexus chorioideus, 

ami az agy-gerincvelői folyadék (liquor cerebrospinalis) termelését végzi.
2./  Ezen olyan nyílások vannak, amelyeken keresztül az agy-gerincvelői folyadék a 

subarachnoidális térbe jut.
Az agytörzsben egy sajátságos rendszer az ún. formatio reticularis (hálózatos 

állomány) figyelhető meg. Ez az állomány idegsejt-csoportokból és az ezeket elválasztó 
Fehérállományból (rostnyalábok) áll. Az egyes magcsoportok kapcsolatban vannak egymással, 
ezáltal egy diffúzió hálózat alakul ki. Kialakulását a különböző pályák helyzetének változása 
(kereszteződés), új sejtcsoportok (magok), és pályák megjelenésével hozzuk összefüggésbe. A 
hálózatos állomány müködésileg fontos, mivel a szívfrekvenciát, a légzést és a vérnyomást 
szabályozó, létfontosságú központokat találjuk itt. A nyúltvelő középső részének kiirtása az 
izomtónus csökkenését, ill. a reflexek megszűnését idézi elő. A híd és a középagy a mozgások 
serkentésében vesz részt.

A formatio reticularis az agykéreg befolyásoló hatására az ébrenlétet. ill. az alvást is 
szabályozza. Ha az érzőkéreg befolyása erősödik, akkor az ébrenléti állapot erősödik, a 
figyelem fokozódik az agymüködés elektromos jellemzői megváltoznak. A formatio reticularis 
szabályozza az ébredés kialakulását is. Amennyiben ez a terület sérült, nem ébreszthető fel 
többé a beteg.
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A nyúltvelő-híd komplex működésének köszönhető számos nyálkahártya-reflex, 
amelyek alapvető feladata a védekezés. Ilyenek pl. a köhögés, tüsszentés, hányás reflexei. A
táplálkozás kapcsán fontos megemlíteni a nyelés reflexét is, mely a nyelvgyok érintésével
kiváltható, hasonlóan az öklendezés, hányás reflexéhez.

A nyúltvelő, a híd és a középagy felelős az izomtónus, a testtartás és a mozgás 
szabályozásáért. Agytörzsi harántmetszésekkel ún. decerebrációs kísérletek során igazolni 
lehetett az izomműködés szabályozásának egymásra épülő, hierarchikus rendszerét. Ha az 
átmetszés síkja az agytörzsben, a híd felső szélének magasságában van,a feszítő 
(antigravitációs) izmok tónusának fokozódása figyelhető meg nyújtási reflex nélkül. Ez a 
jelenség az izmok hosszan tartó merevségével jár és ezért decerebratios rigiditásnak. nevezik 
(ld. A központi idegrendszer mozgató működése). Ebben az állapotban az állat hely, vagy 
helyzetváltoztatásra nem képes, de ha lábra állítjuk, akkor az adott helyzetet megtartja. A 
feszített helyzet azonban akkor is fennmarad, ha az állatot az oldalára fektetjük. Ha az 
átmetszés síkja magasabban, a középagy felett a colliculus superior szintjén van, a normális 
testtartás bonyolultabb komponenseit is ki lehet mutatni, valamint nemcsak tónusos, hanem 
ún. fázisos testtartási reflexek is kiválthatók (pl. felegyenesedési reflex).

a./  Nyúltvelő (medulla oblongata)

A nyúltvelő bonctana. A nyúltvelő (másnéven nyúltagy) az agytörzs legalsó része, 
fordított csonka kúp alakú agyrész, melynek alsó határa az öreglyuk, felső határa a híd. Ez a 
határ a ventrális felszínen kifejezettebb. Két felszínét, a facies dorsalist és a facies ventralist
különítjük el.

Ventrális felszínének közepén végighúzódik a gerincvelőn is látható mély hasadék, a 
fissura mediana anterior. Ennek alsó 1/3-án két oldalt, egy- egy kidomhorodás figyelhető meg. 

Ez a kidomborodás tartalmazza a pyramispálya kereszteződő rostjait.
A pyramistól két oldalt olajbogyóra emlékeztető kiemelkedés az alsó olajkamag (olíva 

inferior) látható. Mediálisan a XII. agyideg, laterálisan a IX., X., XL agyidegek rostojai lépnek 
ki.

A nyúltvelő dorsális felszínén két, az alsó zárt, és a felső nyitott rész különíthető el. A 
zárt rész végénél szimmetrikusan helyezknek el a Goll- és Burdach pályák magjai. A felső 
nyitott rész azáltal jön létre, hogy a gerincvelői canalis centralis a dorsális oldalon a felszínre 
kerülve IV. agykamrává (rombus árok) szélesedik. Ezért a gerincvelői funiculus posteriornak 
megfelelő rész kettéválik, melyek a nyúltvelőt a kisaggyal összekötő agykocsányokba 
(pedunculus cerebellaris inferior) folytatódnak.

A nyúltvelő szerkezetének megértéséhez a gerincvelő szerkezetéből kell kiindulni. Az I. 
cervicális segmentum felett a gerincvelő szerkezetében az alábbi változások jelentkeznek:

1./ A pyramispálya részleges kereszteződése (decussatio pyramidum), és 
következménye.

Főleg az agykéreg Brodmann (Br. 4) areájából, a gyrus praecentralisból leszálló 
pyramisrostok, melyek pályába rendeződve (tractus corticospinalis) az agytörzs ventrális 
oldalán haladnak. A nyúltvelő zárt alsó részében, ahol a canalis centralis még az agyszakasz 
közép részén látható, a pyramispálya részlegesen kereszteződik (71. ábra).
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71. ábra: Nyúltvelő zárt (alsó és középső) részének egyesített sematikus keresztmetszete.

Ennek következménye az lesz, hogy a gerincvelőben keresztezett,(tractus corticospinalis 
cruciatus) és nemkeresztezett(tractus corticospinalis directus) pyramispályákkal találkozunk

A kereszteződő rostok megbontják a gerincvelői egységes szürkeállományt. A mellső 
szarv laterális fele (a tulajdonképpeni motoneuronális mező) leszakad. A levágott 

ventrolaterális magcsopot térben felfelé oszlopot formál. Az oszlop neve nucleus ambiguus. 
Benne felfelé haladva a XI. (nervus accessorius), a X. (nervus vagus), a IX. (nervus 
glossopharyngeus), a VII. (nervus facialis) és az V. (nervus trigeminus) mozgató 
agyidegmagvak vannak.
A mellső szarv többi része (a canalis centralis körüli rész) lesz a dorsomediális 

motoros magoszlop. Alulról felfelél haladva innen ered a XII. (nervus hypoglossus), 
a VII. (nervus facialis), a IV. (nervus trochlearis), a VI. (nervus abducens), és a III. (nervus 
oculomotorius) agyideg.

mediális hurokpálya (lemniscus medialis) kereszteződése és következményei.

A nyúltvelö zárt alsó részén a (hátsó kötegi pályákban megjelennek a Gall és Burdach
magokat (nucleus gracilis és nucleus cuneatus). Az epikritikus sensibilitást szállító elsődleges 
neuronok centrális axonjai itt érnek véget, és synapsissal kapcsolódnak a Goll- és Burdach- 
féle magok idegsejtjeihez. Ebből indul ki a mediális hurokpálya (lemniscus medialis) hatalmas 
kereszteződő (decussatio lemniscorum) rostrendszere. Ez a kereszteződő rostnyaláb a hátsó 
szarv végeit is leválasztja a canalis centralis, körüli központi szürkeállományról (substantia 
grisea centralis).

A hátsó szarv levágott szürkeállományában kialakul a nucleus tractus spinalis nervi 
trigemini, ami analóg a gerincvelői substantia gelatinosa Rolandival, mellette pedig a tractus 
spinalis nervi trigemini jelenik meg. Ez a pálya hozza a fej területéről a fájdalomérző rostokat, 
melyek tulajdonképpen a Gasser dúc (V. agyideg érző dúca) pseudounipoláris sejtjeinek 
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centrális nyúlványai, melyek leszállnak a nyúltvelőbe, sőt a nyaki gerincvelőbe is. Itt a nucleus 
tractus spinalis nervi trigeminiben kapcsolódnak a másodlagos neuronokra. Ebből a magból 
kereszteződve halad felfelé a trigeminális hurokpálya (lemniscus trigeminalis), ami a mediális 
hurokpályához fog kapcsolódni, s együtt, valamint a hozzájuk csatlakozó spinothalamicus 
pályával futnak a thalamus ventrális magvaihoz.

Mivel a fej valamennyi fájdalomérző rostja külön jól definiálható pálya formájában 
halad felszínesen, lefelé a nyaki gerincvelőben, műtétileg könnyen elérhető pálya. A 
csillapíthatatlan fejfájás („intolerable pain”) esetén ezért alkalmazható eredményesen a tractus 
spinalis trigemini művi megszakítása.

A hátsó szarvnak a mediális része (levágatlan rész), térben oszlopot formál. Sejtjei az 
ala cinerea és a nucleus tractus solitarii, a VII. (nervus facialis), a IX. (nervus 
glossopharyngeus), és a X. (nervus vagus) agyidegek zsigeri érző magjait tartalmazzák.

3./A z olajkamag (oliva inferior) megjelenése.

A mellső és az oldalsó köteg határán domborodik ki az olajkamag (oliva inferior). 
Átmetszetben dióbélalakú. Az oliva az extrapyramidális rendszer fontos központja. Belőle 
indul ki a gerincvelő felé a tractus olivospinalis, a kisagy felé a tractus olivocerebellaris, ami 
a kisagyban, mint kúszórost szerepel.

A gerincvelőnél említett tractus spinocerebellaris dorsalis a nyúltvelőből a pedunculus 
cerebellaris inferioron át a kisagyba, mint moharost érkezik.

4./ A vestibuláris magok megjelenése.

A nyúltvelő híd határán laterálisan helyezkedik el négy vestibuláris mag (nucleus 
vestibularis superior, nucleus vestibularis lateralis, nucleus vestibularis medialis és a nucleus 
vestibularis inferior). Közülük a laterális helyzetű mag, melyet Deiters-magnak is neveznek, 
az izomtónus szabályozásában játszik fontos szerepet. A Deiters-mag nincs közvetlen 
kapcsolatban a helyzetérzőszervvel, a kisagy által feldolgozott egyensúlyi ingerületet kap. 
Ezekből a vestibuláris magokból indul a tractus vestibulospinalis, ami a gerincvelőben 
leszállva nyak és tarkóizmokat idegez be.

Az alsó vestibuláris mag neuronjainak axonágai a nyúltvelő középrészén T alakban 
elágazódva a fasciculus longitudinalis medialist formálják, aminek felszálló része a III. 
agyideg magván, lefelé a nyaki gerincvelő motoros sejtjeinek közvetítésével a tarkó és a 
vállizmait innerválja.

5./A  canalis centralis IV agykamrává szélesedik, ennek következménye.

A nyúltvelő felső részén a canalis centralis fokozatosan középről dorsális irányba 
mozdul el, majd a felszínen kinyílik, így alakul ki a IV. agykamra (72.. ábra). A IV. agykamra 
alján középen mozgató sejtek, pontosabban a XII. agyideg motoros magva, tőle laterálisan az 
ala cinerea átmetszete látható. Az ala cinereaban két mag, a vagus autonom magja, valamint a 
VII., IX., X. agyideg speciális zsigeri érző magrendszere és a nucleus tractus solitarii található.
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72. ábra: A nyúltvelő nyílt részének keresztmetszete.

Ezek a magok részben a híd alsó részénél is megfigyelhetők (73. ábra). A kinyílásnál a 
canalis centralist, ill. a IV. agykamrát is sajátos ependyma állomány övezi, ami az area 
postrema.



b./  A híd (pons)

Gesztenye alakú és nagyságú páratlan agyrész, a nyúltvelö és a középagy között 
helyezkedik el. Ventrális felszíne kissé domború, középvonalában egy sekély árok a sulcus 
basilaris halad felfelé. Középrésze oldalfelé elkeskenyedve dorsális irányba hajolva a 
hidkarokba (brachium pontis) megy át (ezt más néven középső kisagykarnak hívják), s ez köti 
össze a hidat a kisaggyal. A hídkarok eredésénél lépnek ki az V. (nervus trigeminus), hátrább a 
VII. (nervus facialis), és a VIII. (nervus statoacusticus) agyidegek.

A híd szerkezete. Alakja és működése is tükrözi nevét, különböző pályákat vezet át a 
nyúltvelőből a kisagyba és a nagyagyba. Keresztmetszetén két részt, a felső tegmentumot, és
az alsó basist különíthetjük  el (74. ábra).

A híd basisán mozgatópályák, a híd efferens átfutó pályái haladnak. Így az agykéreg 
homloklebenyéből induló pyramispálya és a középagyi extrapyramidális pályák.

Ezektől kissé oldalt és fenntebb a híd afferens átfutó pályái láthatók: a nagyagy felé: a 
mediális hurokpálya (lemniscus medialis), a kisagyhoz a kisagykaron át a gerincvelői tractus 
spinocerebellaris ventralis fut, a középagy ill. a gerincvelő tele a fasciculus longitudinalis 
medialis közvetít ingerületet (ld. korábban).

A híd átfutó pályarendszeri között elszórtan vannak a híd saját magjai, melyek részben 
a középvonalban elhelyezkedő raphe-ban, részben ettől laterálisa (nucleus salivatorius 
superior) találhatók. A híd-alapban (basis pontis) magcsoportok (nuclei pontis) találhatók, 
ahonnan a kisagy felé indul a tractus pontocerebellaris pálya.

A híd dorsális felszíne a nyúltvelő nyílt részével együtt képezi a IV. agykamra alapját. 
Ennek közepén egy barázda fut, melynek két oldalán emelkedik ki az eminentia mediana. 
Ennek legcraniálisabb részén van a kékesszínű locus coeruleus, mellette az V. agyideg (nervus

74. ábra: A híd keresztmetszete.

trigeminus) motoros és fő sensoros magvak A locus coeruleus sejtjei specifikus noradrenerg 
neuronok.
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c./  Középagy (mesencephalon)

A középagy bonctana: A középagy rövid agyszakasz, az elő- és utóagyat köti össze. 
Craniáltsan a thalamusba és a hypothalamusba, caudálisan a hídba folytatódik. Dorso-ventrális 
irányú metszetén három részét a dorsális helyzetű tectumot. a középső tegmentumot, és a 
ventrális helyzetű hasist különíthetük el.

A középagyban vékony csatorna az aqueductns mesencephali (Sylvius-csatorna) fut, 
ami a III. és IV. agykamrát köti össze.

A tectum (= lamina quadrigemina) a Sylvius csatornától dorsálisan elhelyezkedő rész, 
az ikertestek telepe. Rajta négy gumószerű kiemelkedés látható, a két felső' ikertest (colliculus 
superior) és a két alsó ikertest (colliculus inferior, 70. ábra).

Mindegyik kiemelkedésből egy-egy karszerű képződmény halad oldal irányban a 
térdestestekhez. A colliculus inferiorok alatt lép ki a IV. agyideg.

A Sylvius csatornától ventrálisan fekvő vastagabb agyrész az agykocsány, a 
pedunculus cerebri. Ennek felső része a tegmentum, alsó része a crus cerebri.

A középagy szerkezete. 
A tectum szürkeállomány,amely az ikertestek (corpora quadrigemina) magjait 

tartalmazza, a két colliculus inferior a centrális hallópályával áll kapcsolatban, s annak fontos 
subcorticális (kérfeg alatti) átkapcsoló állomása. A két collikulus superior 
viszont centrálislátopályával kapcsolatos.

A colliculus superior, vagy colliculi optici emlősöknél, és így az embernél kiiktatódik 
a látópálya fő vonulatából, bár a fényerő érzékelésében és a mozgásérzékelésben továbbra is 
fontos szerepe van. Koordinálja a látási, hallási és testérzés információkat, továbbá fontos 
szerepe van a szemmozgások szabályozásában.

A colliculus superiorok magasságában készült harántmetszetben (75. ábra, A. kép) a 
substantia grisea ventrális élében a III. agyideg magcsoportját látjuk. Ettől kissé 
craniálisabban kissejtű magcsoportot látunk, ez az Edinger-Westphal-féle mag, ami a ganglion 
ciliare felé szállít praeganglionáris rostokat, s így a pupilla reflex, valamint a közel- és 
távollátás beállításában játszik szerepet.

A collikulus inferiorok magasságában találjuk a IV. agyideg (nervus trochlearis) 
motoros magvát (75. ábra, B. kép).

A tectum és a tegmentum határán helyezkedik el a szürkeállománnyal (substantia 
grisea centralis) körülvett aqueductns cerebri (aqueductns Sylvii).

A substantia grisea centralis, ami szív alakú, elkeskenyedő részét veszi körül a 
fasciculus longitudinalis medialis, az a pálya, ami a szemmozgató agyidegi magot kapcsolja 
össze a vestibuláris magokkal, valamint a nyakizmokat beidegző maggal.

A középagyi szürkeállomány legelső részén szimmetrikusan egy magcsoport látható, 
melynek érdekessége, hogy pseudounipoláris sejteket tartalmaz, melyek érzősejtek. Ez a mag-
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A hídban a IV. agykamra fokozatosan a dorsális felszínről ventrális irányba helyeződik 
át és szűk csatornává alakul.

A híd a nyúltvelővel együtt fontos...szerepet tölt be számos alapvető életfolyamat 
szabályozásában.



75. ábra: A középagy felső (A) és alsó (B) részéből készült keresztmetszet.

csoport a nucleus mesencephalicus nervi trigemini, a: V. agyideg proprioceptív magja, 
melyhez a rágás reflexívei kapcsolódnak.

Az agykocsányok felett egy szalagszerű sötét mag, a fekete mag (substantia nigra) 
helyezkedik el. Ez a mag a törzsdúcrendszer tagja. Nevének megfelelően színezetét a 
sejtjeiben lerakodott melanin tartalmú graanulumok idézik elő. Megjelenése és fejlettsége 
szoros összefüggésben van a neocortex fejlettségével.

A substantia nigra két szövettani rétegre, nevezetesen a dorsális helyzetű pars 
compactara és a ventrálisabban elhelyezkedő pars reticulatara tagolható. A pars compactaban 
az idegsejtek sűrűsége nagy. Idegsejtjeinek egy része a dopamin (PA) nevű neurotransmittert 
termeli. A neuronok axonjai felszállnak az előagyba (nigro-striatalis dopamin rendszer), és itt 
gátolják a striatum neuronjait. A striatumot serkentő hatások is érik, elsősorban agykérgi 
eredetű glutamaterg, valamint lokális cholinerg interneuronok rostjain keresztül. A serkentő és 
gátló innerváció egyensúlya alapvetően fontos az extrapyramidális rendszer működésének 
biztosításához, a szükséges izomtónus fenntartásához, és a normális mozgáshoz. Ha a dopamin 
által kifejtett gátlás a cholinerg sejteken megszűnik, akkor egy jellegzetes betegség, a 
Parkinson kór tünetei jelennek meg. A Parkinson-kórt tünetként mozgásszegénység 
(hypokinézis, akinézis), végtagi rigiditás, valamint jellemző végtagremegés (tremor) kísérheti. 
A tüneteket bizonyos dopamin-metabolitok adagolásával lehet csökkenteni.

A pars reticulatában az idegsejtek lazábban helyezkednek el, neuronális szerkezetét 
tekintve ez a rész egy nagyagyi szürke magra, a globus pallidusra emlékeztet. A pars reticulata 
neuronjai ritmusgeneráló jellegűek, gyors működésűek (átlagosan 68 Hz-es alapfrekvenciájú 
aktivitás v.ö. a 8 Hz-nél kisebb alapfrekvenciával működő pars compacta neuronokkal). A 
pars reticulata a törzsdúcrendszer fő kimeneti magja a motoros thalamicus magok irányába, 
ahol saját reprezentációval rendelkezik. Fő funkciója feltehetően az automatikus szemmozgások 
szabályozása a motoros thalamicus magok tónusos gátlása révén, valamint a szemmozgások 
(szakkaduk) koordinálása, az orientáció, valamint a tekintet stabilizációjának érdekében. 
Parkinson-kór esetén a pars reticulata neuronok működése szintén pathológiás változásokat 
mutat.
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A fekete mag felett kissé oldalt a vörösmag (nucleus ruber) található, ami az 
extrapyramidális rendszer magcsoportjaihoz tartozik. A vörös mag embernél kissé alárendelt 
szerepű.

5.1.2.2. A köztiagy (diencephalon)

a./  A köztiagy anatómiája

A köztiagy az első agyhólyagból fejlődik és a III. agykamrát veszi körül. Nem 
szelvényezett agyszakasz, belőle agyidegek nem erednek. Része a thalamus, a metathalamus, 
az epithalamus és a hypothalamus.

Thalamus, metathalamus
A legfontosabb subcorticális érzőközpont, mivel az érzőpályák átkapcsolódási helye, 

de nem csak továbbítja a beérkező információkat, hanem bonyolult transtőrmációs funkciót, 
szelekciót, szintézist is végez.

A köztiagy közepétől két oldalra helyezkedik el a páros, ellipszoid alakú szürke 
magkomplexum. A kétoldali thalamus egy kis területen össze is nőtt, ez az adhaesio 
interthalamica. A kétoldali thalamus mediálisan a III. agykamrát fogja közre. Felső felszínére 
ráfekszik a fornix (boltozat). Laterális felszínét fehérállományból álló képlet a belső tok 
(capsula interna) borítja. Alsó felszíne a hypothalamussal nőtt össze.

A thalamus-felek hátsó része megvastagodott, ez a metathalamus, amit pulvinar 
thalaminak is neveznek.

Epithalamus
A közép- és a köztiagy átmeneténél található. Dorsális részén egy „komplexum” 

található, melynek része a tenia thalami és a habenulák. A páros habenulát egy ereszték a 
commissura habenularium kapcsolja össze. Erről az összeköttetésről emelkedik ki a 
tobozmirigy (ld. Belső elválasztású mirigyek). A commissura habenularium alatt van a 
commissuraposterior (benne kereszteződnek a pupilla reflex pályái).

Az epithalamus alatt található a III. agykamra, melynek felső faláról türemkedik be a 
kamra üregébe a plexus chorioideus nevű érgomolyag, melynek szerepe az agy-gerincvelői 
folyadék termelésében van (ld. Agy-gerincvelői folyadék).

Hypothalamus
A diencephalon (köztiagy) thalamus alatti páratlan agyrész, ami a III. agykamra oldalát 

és fenekét képezi. Felső pereme összenőtt a thalamussal, hátrafelé pedig a mesencephalon 
tegmentumával. Szabadon csak az agyalapi része látható, amelyen három részt különböztetünk 
meg.

Pars chiasmatica. A látóideg kereszteződés körüli terület.
Pars (liberalis. A látóideg kereszteződés mögötti kiemelkedés, tuber cinereum 

névvel is illetik. Innen indul ki az agyalapi mirigy nyele.
Pars mamillaria. A hypothalamus leghátsó része, két kiemelkedés, amit az 

emlőbimbó testek (corpus mamillare) alkotnak.
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b./  A köztiagy részeinek szerkezete

Thalamus
Számos sejtcsoportot (magot=nucleus) tartalmaz, a magokhoz afferens rostok érkeznek 

és efferens rostok vezetik el az ingerületet. Az egyensúlyozási és a szaglópályán kívül minden 
érzőpálya mielőtt a nagyagykéreghez érne, belép a thalamusba, ahol a megfelelő magnál 
átkapcsolás történik. Ugyanakkor a thalamus kapcsolatban van az előagyi mozgató 
központokkal is.

A thalamus laterális felszínét lemezszerűen borítja a nucleus reticularis thalami, ami a 
capsula interna és a lamina medullaris externa thalami között fekszik. Tulajdonképpen a 
középagyi formatio reticularis folytatása. Ez a mag rostokat (axon collateralisokat) kap mind a 
thalamo-corticális, mind a cortico-thalamicus pályáktól. Fontos megjegyezni, hogy sejtjei - 
melyek rostokat küldenek a thalamus valamennyi magjához-gátlók.

A thalamus felek mindegyikét egy fehérállományból álló Y alakú lemez három, az 
elülső (anterior), az oldalsó (laterális) és a belső (mediális) részre osztja (76. ábra). Az Y alakú 
lemez elülső, V formájú részében levő mag:

nuclei anteriores thalami: afferens rostjai: a corpora mamillareből érkeznek,
efferens rostjai az agykéregbe a gyrus cinguliba tartanak.

A thalamus oldalsó (laterális) részén gondolatban készítsünk egy hosszirányú 
bemetszést, ami kb. középig tart. Így a laterális részen a thalamusnak egy dorsális és egy 
ventrális részét különíthetjük el. Mind a dorsális, mind a ventrális terület függőleges irányú 
metszésével további részeket különíthetünk el, s ezek a részek egy-egy magcsoportot 
jelentenek.

76. ábra: A thalamus magcsoportjai.
CGL: corpus geniculatum laterale, CGM: corpus geniculatum mediale, Cm: centrum 

medianum, DL: nucleus lateralis dorsalis, DM: nucleus dorsomedialis, IL: intralaminális 
magcsoportok, LP: nucleus lateralis posterior, NA: nucleus anterior, NR: nucleus reticularis, 

VA: nucleus ventralis anterior, VL: nucleus ventralis lateralis, VPL: nucleus ventralis 
posterolateralis, VPM: nucleus ventralis posteromedialis, P: pulvinar.
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A thalamus dorso-laterális részén levő magok:
Nucleus lateralis dorsalis és posterior:

afferens rostjait más thalamus magtól kapja,
efferens rostjai a nagyagy fali, halántéki és nyakszirti 
lebenyében végződnek.

A thalamus ventro-laterális részén három mag található. Ezek:
Nucleus ventralis anterior: afferens rostokat kap az agykéregtől,

efferens rostokat küld más thalamus magokhoz.
Nucleus ventralis lateralis: afferens rostokat kap a basális magoktól és a kisagytól, 

míg efferens rostjai a motoros kéregbe futnak.
Nucleus ventralis posterolateralis és posteromedialis:

afferens rostok érkeznek a lemniscus medialis, a 
lemniscus trigeminalis, valamint a spinothalamicus 
pályákon át,
efferens rostokat küld a gyrus postcentralishoz.

A thalamicus magok egy másik szempont szerint is osztályozhatók, így beszélünk 
specifikus és nem specifikus thalamicus magokról.

A specifikus vagy relémagok a thalamo-corticális pályákon keresztül egyetlen, a test 
körülírható területéről származó, meghatározott sensoros modalitást továbbítanak az agykéreg 
elsődleges érzőmezőihez. Bennük kapcsolódnak át az ún. hosszú felszálló pályák (pl. a 
lemniscus medialis, a tractus spinothalamicus stb.), melyek a gerincvelőből és az agytörzsből 
erednek.

A relémagok idegsejtjeinek axonja hosszú, a thalamust elhagyja (Golgi I. típusú 
sejtek). Dendritjük gazdagon elágazódik, elsősorban ez veszi fel az afferens rostok 
végződéseit. Az idegsejtek teste szinte synapsismentes. A neocortexbe tartó axonoknak a 
thalamusba visszatérő recurrens collaterálisai nincsenek. Másfajta thalamicus magvakban levő 
idegsejt axonoknak természetesen vannak ilyen ágai.

A lokális neuronális körök neuronjai rövid és a dendritek körül elágazódó axonú 
(Golgi-II. típusú idegsejtek) GABAerg interneuronok. A Golgi I. típusú idegsejtek axonjai a 
nagyagykéreg IV. rétegében stratum granulosum internumban specifikus kapcsoló, azaz kérgi 
relésejtek dendritjeivel képeznek serkentő synapsisokat, de az újabb vizsgálatok szerint, ilyen 
synapsisok az agykéreg III. és a VI. rétegben is találhatók. A relémagvakat, ill. ezek 
idegsejtjeit az agykéregből visszatérő cortico-thalamicus rostok is innerválják. Utóbbiak a 
neocortex V. és VI. rétegéből erednek. A rajtuk keresztül érkező ingerületek a kéreg 
állapotának és működésének megfelelően képesek módosítani a thalamus által a cortex felé 
kibocsátott jelzéseket. Specifikus relémagnak tekinthető pl. a nucleus ventro-medialis, a 
nucleus anterior. A cortico-thalamicus rostok száma meghaladja a thalamusból a kifelé 
haladókat. A thalamusra kifejtett kérgi hatások eredményeképpen pl. már a thalamusban a 
külső térdes magban (nucleus corporis geniculatum laterale = CGL) létrejöhet egy látott tárgy 
egységes reprezentációja, mégpedig oly módon, hogy a CGL-ben bizonyos idegsejt csoportok 
aktivitása agykérgi hatásokra szinkronizálódik. Ezek a szinkrontüzelő thalamus-neuronok a 
látókéregbe térő nyúlványaik révén is képesek kiváltani a látott tárgy megismerésében 
szerepet játszó idegsejtcsoportok szinkrontüzelését. Az említett példa is bizonyítja, hogy a 
thalamus és az agykéreg egymás működését pillanatról pillanatra képes befolyásolni.

A thalamusból kilépő rostok azonban nemcsak az agykérget innerválják, hanem 
kapcsolatba lépnek a striatummal és a glóbus pali idussal ill. más subcorticális magvakkal is.
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A nem specifikus magvak pl. az intralamináris magvak elsősorban a neocortex I. 
rétegébe (stratum plexiforme) vetítenek, ahol a rostok többnyire a pia materrel párhuzamosan 
elágazva létesítenek kapcsolatot a dendrit-fonadékkal. A nem specifikus magvak igen 
széleskörű afferentációt kapnak, pl. a formatio reticularisból, és a hypothalamusból.

Metathalamus
Opticus és akusztikus jeleket közvetít a nagyagy secunder látó és hallómezőibe. 

Legfontosabb magjai a külső (vagy laterális; nucleus corporis geniculatum laterale = CGL) és 
a belső (mediális, nucleus corporis geniculatum mediale = CGM) térdes mag (76. ábra). Az 
előzőben a látó, az utóbbi magban a hallópálya átkapcsolása történik, (ld. Érzékszervek, 
látópálya, hallópálya).

Epithalamus
A köztiagy speciális területe a habenula, elsősorban a limbicus rendszerhez tartozik. 

Oldalrészeinek megvastagodott részei a ganglion (nucleus) habenulae fontos viscero- 
sensoros központok. A dúcsejtekhez szaglóafferensek, továbbá a hypothalamus nucleus 
praeopticusából és a laterális hypothalamusból érkeznek rostok. A dúc sejtjeinek axonjai a 
középagyi nucleus interpeduncularisba futnak.

A páros habenulát összekötő commissura habenulariumról emelkedik ki a tobozmirigy 
(epiphysis). Belső elválasztású mirigy (ld. Hormonrendszer), de váladéktermelő sejtjei 
egyúttal fotoreceptorsejtek is, melyek a fényintenzitás érzékelésére szolgálnak, és így a 
fényvezérelt circadian ritmusok beállításában, a fő biológiai ritmusszabályozó nucleus 
suprachiasmaticus segítője.

Hypothalamus
Mind az endocrin mirigyekkel, mind a vegetatív idegrendszerrel szoros funkcionális 

kapcsolatban van, ezért mondhatjuk, hogy endocrin (ld. Belső elválasztású mirigyek) és 
vegetatív (zsigeri szervek) központ is.

Az agykamra körüli részein jól körülhatárolt sejtekből felépülő magok találhatók, míg 
oldalsó részein a sejtcsoportok nem különülnek el élesen, ezért itt ún. területekről (areák) 
beszélünk (77. ábra).

A hypothalamus fontosabb laterális (oldalsó) területe: Itt három fontos areat tudunk 
elkülöníteni, nevezetesen az elülső-, a középső- és a hátsó areat.

A hypothalamus elülső (dorsális) oldalsó területe, areaja hütő- és parasympathicus, 
míg a hátsó (ventrális) oldalsó területe fütő és sympathicus központ. A hőközpontok 
szabályozó működésének aktivitásában lényeges szerepet játszanak a bőr termoreceptorai felől 
befutó impulzusok. Alacsonyabb hőfok, ha csak helyileg is hat, az egész test bőrereinek 
szűkítését és a hőtermelés fokozódását okozza, a meleg hatása ellentétes irányú. Az idegi 
reguláción kívül fontos szerepet játszanak a hőszabályozásában a belsőelválasztású mirigyek 
is.

A hypothalamus középső oldalsó területéhez az „éhség központ", míg, a középső 
mediális magjához a .Jóllakottsági központ” tartozik. Ha az éhségközpontot állatkísérletekben
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77. ábra: A hypothalamus frontális metszete.

kissé ingereljük, akkor az állat felismeri, megközelíti és elfogyasztja a környezetében levő 
táplálékot. A kísérlet független az emésztőkészülék teltségétől.

A hypothalamus mediális magcsoportjai: a hypothalamus mediális középső 
magterülete a jóllakottsági központ, elektromos ingerlés hatására gátlódik az evés. A mag 
kiirtása után az állatnak nincs jóllakottság-érzése, mindig eszik, az eredmény elhízás.

A hypothalamusnak a III. agykamra alján és oldalán kis apró sejteket tartalmazó 
csoportok vannak, melyek közül kiemelhető a nucleus arcuatus, ezek a sejtcsoportok együtt 
adják a tubero-infundubuláris rendszert (ld. Hypothalamo-hypophyseális rendszer).

A szemideg kereszteződésének magasságában és az agykamra felső részénél egy-egy 
nagyméretű idegsejt csoportot is megfigyelhetünk. Ezek a nucleus supraopticus és a nucleus 
paraventricularis (=periventricularis), melyek a magnocelluláris rendszerhez tartoznak (ld. 
Hypothalamo-hypophysealis rendszer). A magcsoportok sejtjei az oxitocint és az ADH-t 
(vasopressin) hormonokat termelik.

A hypothalamusban éppen a szemideg kereszteződésénél található egy sejtcsoport, a 
nucleus suprachiasmaticus, ami a szervezet ún. ritmusadó magcsoportja.

A hypothalamus preopticus areajában levő sejtek (preopticus mag) kiterjedése, 
fejlettsége a két nemben nem egyforma. Ehhez a magcsoporthoz a sexuális magatartás 
bizonyos jelenségei köthetők (ld. később).

A hypothalamus kapcsolatrendszere. A hypothalamus egyik legjelentősebb 
pályarendszere a hossztengelyében végig húzódó fornix, ami egy mediális és egy laterális 
magcsoportra tagolja. A fornix a subiculumból (és közvetve a hippocampusból) a corpora 
mamillariához tartó pályarendszert alkotja, majd innen ugyancsak a hypothalamuson áthaladó 
mamillo-thalamicus pályán át a thalamus anterior magcsoportjához vetül (ld. Papez-gyürű).

A másik fontos áthaladó pályarendszer a laterális hypothalamicus areaban futó mediális 
előagyi köteg (MEK), ami az agytörzsből a hypothalamushoz, a striátumhoz és az 
amygdalához haladó (főként noradrenerg és dopaminerg) rostokat foglalja magába. A stria 
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terminalis és a ventrális amygdalofugális pályák az amygdalát a hypothalamus ventromediális 
magjával (VMH) és a ventrális striatumot alkotó nuclues accumbens régiójával kapcsolják 
össze. A chiasma opticumból induló retino-hypothalamicus rostok a nucleus 
suprachiasmaticusban (SCN) végződnek. A tractus mamillo-tegmentalis, a középagyi 
formatio reticulárist kapcsolja össze a hypothalamussal.

A hypothalamus átmenő pályarendszereinek többségét alkotó idegrostok myelinhüvely 
nélküli vagy vékony myelinhüvelyes felépítésűek.

c./ A köztiagy működésének fontosabb jellemzői

A thalamus magcsoportjainak működését a későbbiek során (megfelelő részeknél: a 
somatosensoros, somatomotoros, limbicus rendszer, érzékszervek) tárgyaljuk. Itt csak a 
hypothalamus működését ismertetjük.

A zsigeri és somaticus működések hypothalamicus szabályozása

A hypothalamus, zsigeri működéseket irányító tulajdonságát a svájci Hess által az 1940- 
es évektől bevezetett krónikus ingerlési eljárás tárta fel. Hess a koponyacsonthoz erősített 
célzókészülék (stereotacticus készülék) segítségével mikroelektródokat implantált a 
hypothalamus különböző területeibe, majd a viselkedő kísérleti állatokat elektromos impulzus 
sorozatokkal ingerelve, magatartási és vegetatív válaszokat figyelt meg.

Hess módszerének alkalmazásával, valamint az ingerelt pontok szövettani 
lokalizálásával két, topográfikusan elkülöníthető hypothalamicus működési zónát lehetett 
megfigyelni.

Hess a parasympathicus válaszokat mutató hypothalamicus területet endofilacticus 
(építő, védő, helyreállító), míg a sympathicus válaszokat mutatót ergotrop (küzdő, 
terhelésekhez alkalmazkodó) zónának nevezte el.

Az elektromos ingerlések viscerális motoros (vegetatív idegrendszeri) tünetei mellett az 
egyszerű szem-, fej- ill. végtagmozgásokat, valamint összetett orientációs és kereső 
mozgásmintázatokat is kimutatták. Ezen mozgásminták fajspecifikus ösztönös létfenntartó, 
valamint emocionális válaszokat (evés, ivás, düh, támadás, félelem, menekülés) is 
tartalmaztak.

Az orientációs-kereső, ill. helyváltoztató (locomotoros) mozgásokat a környezethez való 
alkalmazkodás jellemezte, így pl. futás közben az állat elkerülte az akadályokat, célzottan 
támadott vagy menekült, ill. az elé tett táplálékot elfogyasztotta.

A neuronális és humorális szabályozás integrációs folyamatai a hypothalamusban

A hypothalamusnak tulajdonított funkciók kivitelezésében a neuronális, vagy a 
hormonális afferentáció (input), ill. a neuronális, vagy hormonális efferentáció (output) az 
aktuális végrehajtandó feladatnak megfelelően kombinálódnak. Ezeket a működéseket a 
következő konkrét szabályozási példákon át szemléltethetjük:

Neuronális input - neuronális output: Váratlan hideghatásnak kitett szervezet azonnal 
dideregni kezd. Ez a reflex az izomfunkciót kísérő hőtermeléssel, a testhőmérséklet 
csökkenését védi ki. A reflex afferensei a bőr hidegérző receptoraiból vezetnek a 
hypothalamus hátsó-dorsális (=hátsó oldalsó area) régiójába, ahol az ún. fűtőközpont található. 
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A reflex efferens ágait főként a gerincvelői γ-motoneuronok, valamint az azokhoz futó 
mozgatópályák képezik. Lézióját követően a didergési reflex megszűnik, és a hideg elleni 
védekezés súlyosan károsodik.

Neuronális input - hormonális output: Ismert, hogy az emlőbimbók mechanikai 
ingerlése (szopás) folyamán simaizom elemei kontrahálódnak és megindul az anyatej 
kiürülése. A reflex afferens szárát képező rostok az emlőbimbó taktilis receptoraitól - több 
átkapcsoláson keresztül - impulzusokat szállítanak a hypothalamicus magnocelluláris (nucleus 
supraopticus és nucleus paraventricularis) magcsoportok neuronjaihoz, amik erre a hatásra 
oxitocin hormon termelésével válaszolnak. Az oxitocin az emlőmirigyek simaizomzatán 
kontrakciót és fázisos tejkiürülést okoz.

A jelenséget szoptató patkányoknál kísérletesen, a magnocelluláris sejtek elektromos 
ingerlésével is igazolták. Kimutatták, hogy ezekhez a neuronokhoz futó afferensek folyamatos 
ingerlése (folyamatos szoptatás) szükséges ahhoz, hogy periodikus akcióspotenciál sorozatok 
jöjjenek létre (burst típusú tüzelés). Mintegy 10 másodperces latenciával az oxitocin-sejtek 
csoportos kisülés-sorozatát követően megnövekszik az emlőn belüli simaizom-tónus, majd 
tejkiürülés történik, jelezve az oxitocin hormon-adag eljutását a célszervbe (a reflex efferens 
ága).

Hormonális input - neuronális output: A GnRH (a nucleus arcuatusban termelődik) 
hormon szisztémás alkalmazása, vagy a hypothalamusba (a mediális preopticus area vagy a 
nucleus arcuatus területére) történt közvetlen bejuttatása ösztrogénnel kezelt nőstény állatok 
fajspecifikus szexuális magatartási reakcióját (lordózis) váltja ki. Az integrációs működés 
afferentációja a GnRH hormonalis szignálja, az efferentáció pedig a somato-motoros rendszer 
aktiválása és a vázizomzat működtetése (idegi szignál). Ebben az esetben a GnRH hormon 
idegsejteken hat, és ún. neuromodulátor hatású.

Hormonális input - hormonális output: A belső nyaki arteriába (areria carotis interna) 
juttatott koncentrált (hypertóniás) konyhasóoldat néhány perces latenciával nagymértékben 
csökkenti a vese só és víz ürítését (diuresis), ezáltal só és vízkonzerváló (antidiureticus) 
hatású. A reflexes működés hátterében valószínűsíthetően az angiotenzin II (AT-II) nevű 
oktapeptid hormon áll, aminek termelését a periférián a testfolyadék osmoticus 
koncentrációjának növekedése váltja ki. Az AT-II bejutva a köztiagy liquor-keringésébe a 
circumventriculáris szervek (az agytörzsben az agykamrákat körülvevő megkülönböztetett 
területek; Id. liquor keringés) és az ún. subfornicális szerv AT-II receptorain hat, ahonnan már 
idegi úton jut az ingerület a hypothalamus osmoreceptor (preopticus régió) és hormontermelő 
(supraopticus/paraventriculáris régió) idegsejtjeihez. Az integrációs folyamat eredménye a 
hypothalamusban az antidiureticus hormon (vasopressin) felszabadulása.A vasopressin a 
vérárammal a vesébe jut, és a gyűjtőcsatornák falában levő receptorokon hatva víz- és 
sókonzerválást eredményez.

A motivált viselkedés hypothalamicus szabályozása

Az elsődleges hajtóerők készlete. Az adaptív viselkedések osztályozásának felismerése 
Sherrington (1904) nevéhez fűződik, aki két nagy kategóriát ismert fel, és preparatív (más 
néven appetitiv, előkészítő) és konszummatív (elfogyasztó, végrehajtó) aktusokra osztotta a 
motivált magatartási folyamatokat. Például preparatív cselekvéssort végez a táplálékot (vizet) 
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vagy nemi partnert kereső egyed, míg konszummatív aktusként értelmezhető az evés, az ivás 
és a párzás is. A motivációs viselkedések kivitelezésében elsődleges szerepet tulajdonítanak a 
limbicus rendszer működésének. Egy specifikus irányba ható izgalmi állapotot, ha a 
keletkezéséért felelős hiányállapot ismert, specifikus hajtóerőnek (drive-nak) nevezünk. Az 
ún. „elsődleges” hajtóerők (primer drive-ok) az éhség, a szomjúság, a testhőmérséklet 
csökkenése, mint homeostaticus hajtóerők és a szexuális vágy, mint extrahomeostaticus 
hajtóerő.

Ezek a szabályozási rendszerek általában egy ellenőrzött változót szabályoznak, és 
tartják a megszabott határok közt. A kibernetikai modell alapján egy sensoros detektor méri a 
környezeti változókat és egy integrátor berendezésbe juttatja a mért értéket, ahol az utóbbi 
összehasonlítja ezt a szervezet számára optimális alapértékkel („beállított érték", set point), 
majd az összehasonlítás során észlelt eltérést, mint hibajelet egy központi ellenőrző 
berendezésbe juttatja. A központ a hibajel értékének megfelelő nagyságú, de ellentétel előjelű 
jelet kiadva olyan folyamatokat indít, amik a hibajel megszüntetésére irányulnak (negatív 
visszacsatolás, feed-back). A szabályozó jel által megindított folyamatok eredményeképpen a 
hibajel egyre kisebb lesz, ami kisebb szabályozó jel megjelenésével jár, majd az egész 
folyamat megszűnik a set-point visszaállásával. Ezeket a folyamatokat az egyes hajtóerőkre 
vonatkoztatva az alábbiakban szemléltetjük.

A táplálékfelvétel idegrendszeri szabályozása. A késztetés (drive) alapját képező 
információk, a hypothalamus hátsó laterális területén (lateralis hypothalamicus area, LHA) 
futnak össze (éhségközpont). Ugyanezt a területet serkenti a vércukorszint csökkenése, és a 
táplálékhiány során felszabaduló gastrointestinális neuropeptidek (brain-gut peptidek) is, mint 
a galanin és a neuropeptid Y (NPY). Ezek az információk a thalamuson keresztül a limbicus 
kéregben tudatosulnak, mint éhségérzet. A limbicus rendszernek, a mozgatórendszerre 
gyakorolt hatása révén, megindul a táplálék keresése. Ha jelen van táplálék, a középagyi 
motoros központok megindítják a táplálék elfogyasztásának automatikus műveleteit. A 
táplálék íze, a rágómozgások és a nyálelválasztás információként eljut az agykéregbe, 
másrészt az ízpálya nyúltagyi vetületén keresztül a dopaminerg és noradrenerg rendszer 
kiinduló magjaiba. Ezáltal egyrészt pozitívan visszacsatolódhat az információ a táplálkozási 
központokra, és a későbbiekben megerősítőként hat a táplálkozási magatartásra. Ez lehet az 
alapja a táplálkozással kapcsolatos tanulási folyamatoknak (feltételes reflexek, operáns 
tanulás, stb.).

A táplálkozás előrehaladtával a hiányérzet megszűnik, a vércukorszint emelkedik, és a 
hypothalamus medialis, ún. jóllakottsági központja (VMH) ingerületbe kerül (glükosztatikus 
teória), és a LHA éhségközpontjának aktivitása gátlódik. Ilyen hatású pl. még a béltraktus- 
eredetű cholecystokinin hormon (CCK) is.

A folyadékfelvétel szabályozása. A folyadékfelvételt (vízfelvételt) szabályozása 
elsősorban a sejteken belüli (intracelluláris) és a sejteken kívüli (extracelluláris) tér osmoticus 
állandóságának fenntartását szolgálja, és két perifériás paraméter fenntartására irányul. Ezek a 
keringő testfolyadék állandó térfogata (izovolemia) és a testfolyadék osmoticus egyensúlya 
(izosmosis). Azon túl, hogy folyadékraktárként is működik, az extracelluláris tér az 
intracelluláris folyadéktér állapotát is jelzi, ezért az idegrendszer ezt a „kompartmentet” 
monitorozza annak eldöntésére, hogy van-e a szervezetnek szüksége folyadékfelvételre. Két 
esetben jelentkezik erős hajtóerő a folyadékfelvétel irányába. Az egyik az ún. hypovolemiás 
szomjúság, amikor az extracelluláris folyadéktér térfogata csökken, de osmolaritása nem 
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változik (pl. nagy mennyiségű vérveszteség esetén). A másik eset az ún. hyperosmoticus 
szomjúság, amikor is az extracelluláris folyadéktér osmoticus koncentrációja növekszik, ami 
a sejtek vízveszteségét vonja maga után (intracelluláris dehidratio). Mindkét esetben a 
szomjúságérzet kialakulása, valamint a folyadékfelvétel automatizált mozgásainak indítása a 
hypothalamusban integrálódik. Hypovolemia esetén a szív és a vese baroreceptorai 
aktiválódnak. A szív receptoraiból idegi úton (a X. agyidegen keresztül), a veséből 
hormonális úton (renin-angiotenzin rendszer) jut el az információ a hypothalamus preopticus 
areajába. Az extracelluláris folyadéktér osmoticus koncentrációjának növekedése (pl. 
csökkent folyadékbevitel, erőteljes párolgás, izzadás) esetén a hypothalamusban elszórtan 
található ún. osmosensoros neuronok a vízvesztés miatt létrejövő membrán-deformálódás 
következtében közvetlenül aktiválódnak, ami a szomjúságszignál megjelenéséhez, és a 
folyadékforrás felkereséséhez, majd iváshoz vezet. Ezt állatkísérletesen a közvetlenül a 
hypothalamusba juttatott koncentrált sóoldattal sikerült igazolni. A szomjúságérzet, mint 
hajtóerő mellett a hypothalamusban párhuzamosan megjelenő ADH hormon termelése is 
hozzájárul az osmoticus egyensúly visszaállításához a vese só- és víz konzerválásának 
serkentése révén.

A folyadékfelvétel leállításához a szájüregben található taktilis és kemoreceptorok 
ingerületbe hozása nem elégséges. Kísérletesen igazolták, hogy ha a felvett folyadék nem 
kerül a gyomor-bélrendszerbe, hanem kivezetődik a nyelőcsőből, akkor az állatok szomjasak 
maradnak és folytatják az ivást a megszokott mennyiségen túl is. Emellett azt is megfigyelték, 
hogy az élőlények abbahagyják az ivást még mielőtt a felvett folyadék az extracelluláris térbe 
felszívódhatna. Kutatók ezért feltételezik a fenti hatások mellett (tanult) anticipációs 
mechanizmusok jelenlétét, amivel az élőlény elkerülheti a túlzott folyadékfelvételt.

A testhőmérséklet szabályozása. A test hőegyensúlyának megteremtése a hőtermelési és 
hőleadási folyamatok összehangolásán alapul. A szabályozás alapja az, hogy a hideg ingerek 
hőkonzerválási, míg a meleg ingerek hőleadási folyamatokat fokoznak. A hőmérséklet 
idegrendszeri szabályozása elsődlegesen a hypothalamus működéséhez köthető. A 
mechanizmust két, ún. alközpont vezérli. Az anterior hypothalamusban (preopticus area) 
elszórtan található neuronok (centrális termoreceptorok) az agyon átáramló testfolyadék 
hőmérsékletének (v.ö.: maghőmérséklet) változására érzékenyek, lehetnek hideg- vagy 
melegérzékelő neuronok, amiket kísérletesen a hypothalamus lokális hűtésével vagy 
melegítésével vizsgálhatunk. A melegérzékelő neuronok aktivitása emeli hőleadást a légzés, a 
verejtékezés, valamint a párologtatás (bőrerek tágulása) fokozásának útján. A hidegérzékelő
neuronok gátolják a „hűtőközpont” aktivitását, és rövidtávon a bőrerek összehúzódását, 
valamint az izmok ritmikus aktivitását (didergés) okozzák. Emellett, mivel a szervezet 
hőtermelése főként metabolikus (táplálék lebontással kapcsolatos) folyamatokból származik, a 
„fűtősejtek” működésének eredménye a pajzsmirigy aktivitásának növekedése (kalorigén 
hatás) és a (barna) zsírszövet energiatartalékainak lebontása. Ez lehetővé teszi a szervezet 
hosszútávú adaptációját hideg környezetben. A hypothalamus működésében ebben az esetben 
is felfedezhető az ún. anticipációs jelleg, mivel a hőtermelő vagy hőleadó folyamatok a 
preopticus aera központi szabályozó idegsejtjeinek működése következtében már a 
maghőmérséklet változása előtt is megindulhatnak. Így hideg helyen azonnal elkezdünk 
dideregni, a szaunában pedig izzadni, még mielőtt a hypothalamusban a lokális hőmérséklet 
megváltozna. Ez a folyamat a bőrben levő perifériás (hideg/meleg) receptorok aktivitásának 
hypothalamicus feldolgozása révén, valamint tanult (reflexes) módon, az agykérgi működések 

145



közreműködésével (ún. operáns hőszabályozás) valósul meg. Ha a szervezet nem képes 
megőrizni a normál maghőmérsékletet, hyperthermiáról vagy hypothermiáról beszélünk.

Megemlítendő a hypothalamicus hőmérsékleti beállítódás!' pont (set-point) 
átállítódásának folyamata láz esetén. Ilyenkor a maghőmérséklet tartósan nagyobb, mint 1 °C- 
os emelkedést mutat (embernél ez kb. 37,5 °C fölötti hőmérsékletet jelent). Az idegrendszer 
ezt a magasabb beállítódási pontot tartja mérvadónak, és ezért a hőkonzerválási folyamatok 
(pl. didergés) kerülnek előtérbe. A láz főként immunológiai reakciók eredményeként 
következik be (ld. Immunológia), amiket főként idegen antigének (ritkábban a szervezet 
megváltozott sejteinek antigénjei pl. daganatok esetén) váltanak ki. A hypothalamicus 
hőszabályozó idegsejtek működését ez esetben ún. lázkeltő, más néven pyrogen vegyületek 
módosítják. Megkülönböztetünk exogén pyrogeneket, ilyenek pl. baktériumokból származó 
lipopoliszacharid antigének, és endogén pyrogéneket, mint pl. a monocyta-macrophag 
rendszer sejtjeiben található cytokinek (interleukinok, interferonok, αTNF, stb.). Ezek a 
vegyületek a szervezetbe juttatva perceken belül lázas állapotot váltanak ki. Lázas állapot 
kiváltásában szerepet játszó ismert szignál molekulák még a prostaglandinok (pl. PGE2), de 
nem ismeretes, hogy ezek hatása közvetlenül a hypothalamus fűtőközpontjának aktiválásán 
keresztül valósul-e meg.

A lázas állapot csökkentésében a gyulladáskeltő anyagok eliminálásán túl központi 
idegrendszeri lázcsillapító (endogén antipyreticus) folyamatok is részt vesznek. Magas láz 
esetén a hypothalamushoz közeli septális magcsoport idegsejtjei aktiválódnak, és azoknak a 
termoregulációs magcsoporttal összeköttetésben levő idegsejtjei képesek a megnövekedett 
testhőmérsékleti beállítódási pont csökkentésére a fűtőközpont gátlása révén. Ismeretes, hogy 
az AVP hormon serkenti ezen septális idegsejtek működését, és ezáltal lázcsillapító hatású is. 
Elképzelhető, hogy az ismert lázcsillapító gyógyszerek is a septális magvakon keresztül fejtik 
ki hatásukat.

A szexuális magatartás szabályozása. A szexuális magatartás szabályozásának 
modellszerű értelmezése, lényegesen bonyolultabb. A fejlődés során az ivarmirigyek 
hormontermelése megindul, kialakulnak az elsődleges nemi jellegek, majd a serdülés során 
emellett kialakulnak a másodlagos nemi jellegek. A nemi hormonok (testosteron, östrogen, 
progesteron) specifikus módon hatnak, nemcsak a testalkat kialakulására, az élettani 
működésekre de a központi idegrendszerre is. A limbicus rendszerre tett hatás folytán a 
másnemű személyről érkező polimodális (vizuális, kémiai, somato-sensoros, acusticus, stb.) 
ingerek hatására az amygdala, és az azzal kapcsolatban álló thalamicus magvak aktiválódnak. 
Ennek eredményeképpen az orientációs magatartástól kezdve a társas viszonyok minden 
vonatkozásáig a megjelenő hajtóerő arra irányul, hogy az egyed az incentív tulajdonságokkal 
bíró másnemű egyedhez közelebb kerüljön (appetitív fázis).

A limbicus struktúrákbeli és kérgi analízis eredményeként, a specifikus ingerek 
feltehetően a nucleus medialis dorsalis thalami és az orbito-frontális agykéreg közötti 
kapcsolatrendszert erősítik. Egyidejűleg a hypothalamus GnRH hormonszekréciója, valamint a 
középagyi központok szexuális magatartást végrehajtó automatizmusai is fokozott aktivitásba 
jönnek. Ez az öngerjesztő folyamat elvezethet a párzáshoz, ami a szexuális magatartás 
konsummatív fázisát jelenti. A szexuális közeledés során elért „részsikerek” megerősítőként 
hatnak és orientálhatják a magatartást. A jutalmazó visszahatások összessége önálló lelki 
képződménnyé válhat (pl. embereknél a szerelem érzése).
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A szexuális aktus során működésbe jövő érzékszervek nagy ingertömeget küldenek az 
agy sensoros mezőibe és a limbicus rendszerbe, aminek hatására speciális izgalmi állapot, az 
orgazmus jelentkezik. Ennek legfontosabb komponense a dopaminerg, noradrenerg és 
enkefalinerg felszálló rendszerek ingerlése, melyek jutalmazó jellegű agyi struktúrákként 
ismeretesek. A simaizom apparátus elernyedésével a perifériás impulzusok forrása kimerül, az 
aktus véget ér, de a megerősítő rendszer által létrehozott emléknyomok (tanulás) 
állandósulhatnak. A legközelebbi hasonló szituációban a limbicus központok aktivációja 
lényegesen gyorsabb, és specifikusabb lehet.

A nemi motiváció ezen öngerjesztése mindaddig tart, amíg a hypothalamus - hypophysis 
rendszer gonadotróp hormonelválasztása, s ennek nyomán a szexualhormon elválasztás alább 
nem hagy (klimax állapot). Klimax után a szexualis vágy, ha csökkenten is, fennmaradhat.

Szexuális viselkedésként értelmezhető a homoszexualitás is, teljesen normális gonádok 
és nemi szervek mellett. Ez a jelenség valószínűleg akkor lép fel, ha az amygdala 
ingerszelektáló képessége nem eléggé specifikus a másik nemre nézve. Lehetséges, hogy ez az 
eltérés genetikai eredetű. Figyelemreméltó, hogy a praeopticus areában (szexuális 
dimorfizmust mutató agyi régió) található 3. interstitiális mag nagysága homoszexuálisokban a 
nőkre jellemző kisebb értéket mutatja, ami kevesebb, mint fele a férfiakban mért értéknek. 
Valószínű, hogy emellett még több más, jelenleg nem ismert eltérés is hozzájárul e hajlam 
megjelenéséhez.

5.1.2.3. A kisagy (cerebellum)

a. / A kisagy anatómiája

A nagyagyi féltekék nyakszirti lebenye alatt helyezkedik el. A központi idegrendszer 
legfontosabb mozgáskoordináló központja.

A kisagy az utóagy része, a rhombencephalicus üreg dorsális falából alakul ki, amit 
kisagyi lemeznek hívunk. A neuroblastok szaporodása következtében a kisagyi telepek 
összeolvadnak, fokozatosan kiemelkednek, és állományába a IV. agykamra benyomul. A 
kisagyi lemez páratlan részéből alakul ki a kisagy leste (corpus cerebelli), míg a laterális 
részéből a kisagyi fülecsek (auricula cerebelli). Embernél, ahol az auriculáris rész a 
vestibuláris rendszerrel (egyensúlyozó) kerül kapcsolatba átalakul—pelyhecskévé vagy 
flocculussá. A corpus rész, ami a flocculussal összenő „csomócska" (nodulus) lesz. A 
flocculo-nodularis rész a kisagy ősibb együttese.

A kisagy nagyobb része a kisagyi féltekék. A féltekék között a szelvényezett „féreg"
(vermis) látható. “

A féltekék felszínén mély barázdák, hasadékok (fissurák) vannak, amelyek kis 
tekervényeket ill. leveleket (folia cerebelli) választanak el egymástól. Ezek az elsődleges 
(fissura príma), a horizontális és a postero-laterális fissurák. Az utóbbi a flocculo-nodularis 
lebenyt választja el a corpus cerebellitől. A másik két fissura a corpus cerebellarist tagolja 
lobus anteriorra, lobus mediusra és lobus posteriorra.

A kisagyat három kisagykar köti az agytörzshöz (ld. Agytörzs).

b. / A kisagy szerkezete

Mind a kisagyi féltekékben, mind a vermisben tíz lebeny található.
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A féltekék X. lebenye a flocculo-noduláris rész, a kisagy fejlődéstanilag legősibb része 
archicerebellum névvel is illetik (78. ábra). A vermis I-IX lebenyeit, valamint a

78. ábra: A kisagy részeinek projekciói, és részvétele a test, a felső végtagok és a kézujjak 
mozgásszabályozásában.

hemispheriumok I. lebenyét paleocerebellumnak, vagy spinocerebelltimnak. nevezik, mivel 
afferens rostjai a gerincvelőből és az agytörzsből érkeznek. A kisagy harmadik része a 
neocerebellum. ami a kétoldali lebenyterületet foglalja magába. Az electrophysiologiai, az 
immuncitokémiai vizsgálatok a neocerebellum longitudinális és transversális zonációját 
igazolták (ld később). Ezt a kettős merőleges orientációval magyarázzuk a kisagykéregre 
vetülő testrégiók somatotopiás elhelyezkedését (79. ábra).

A féltekék horizontális metszetén a kisagy szürke és fehérállománya látható. Ez 
utóbbiban szürke kisagyi magvakat találunk. Ezek a nucleus dentatus, a nucleus emboliformis, 
a nucleus globosus és a nucleus fasligii.

A kisagy felszínes rétegét szürkeállomány (kisagyi kéreg) foglalja el, ami három 
rétegű. A legfelszínesebb a (stratum moleculare). Itt találjuk a Purkinje
sejtek rendkívül gazdagon elagazódó dendritjeit, és a szemcsesejtek vékony, a folium 
hossztengelyével párhuzamosan futó axonjait (parallel rostok), valamint aránylag kevés 
idegsejtet, a kosár és a csillagsejteket.

A középső, a (stratum ganglionare), amit a sejtek perikaryonjai
alkotnak. Gazdagon elágazódó dedritfája, amely szigorúan a sagittalis síkban helyezkedik el. 
A Purkinje sejtek axonjainak zöme a kisagyi magvakban végződik.
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79. ábra: Somatotopiás localisatio a kisagy elülső és hátsó lebenyében.

A harmadik a szemcsesejt réteg (stratum granulosum), amit apró idegsejtek építenek 
fel. A szemcseseitek dendritjerövid, a sejttest körül ágazodik el, axonja a molekuláris rétegbe
megy fel, és ott, mint parallel axon végződik a Purkinje sejtek dedritikus tüskéin. Ugyanezen 
rétegben kevés Golgi neuron is található, amelyek dendritjei a szemcsés rétegen belül
maradnak, vagy felszál Inak molekuláris rétegbe, de axonjaik mindig a szemcsés rétegen 
bélül végződnek.

A szemcsesejt rétegben találhatók a kisagyi synapticus glomerulusok. Ez egy 
sajátságos synapsis, ugyanis a moharostok synapsist alakítanak ki a szemcsesejtek
dendritjeivel, és ezt övezi a Golgi sejtek axonjágaival képzett (gátló) synapticus réteg.

A kisagykéregben a négy lokális idegsejt közül a csillagsejt, kosársejt és a Golgi 
neuron egyaránt gátló (GABA ill. a Golgi sejteknél GABA és glicin transmitterekkel), a 
szemcsesejt viszont serkentő (glutamáterg). Az egyetlen efferens neuron, a Purkinje sejt 
ugyancsak GABAerg tehát gátló neuron.

A kisagy kéreg synapticus kapcsolatai. A legtöbb afferens rost, mint moharost érkezik 
a kisagykéregbe (80. ábra). Ezek a rostok ingerlő hatást váltanak ki a hozzájuk kapcsolódó 
postsynapticus elemre, a szemcsesejt rövid dendritjére, amit a Golgi sejtek synapticus 
kapcsolatai befolyásolnak (ld korábban). Az ingerületet a szemcsesejtek axonjai viszik 
tovább, melyek áthaladnak a Purkinje sejtek rétegén és az első szövettani rétegben 
villaszerűen (dichotomikusan) elágazódva alakítja ki a parallel rostokat. Ezek a rostok 
lefutásuk során synapticus kapcsolatot létesítenek a Purkinje sejtek vékony dendritágaival.

A Purkinje sejtek tehát elsősorban a parallel rostoktól, azaz a szemcsesejtek axoniaitól,
kapják impulzusaikat, melyeket viszont a moharostok ingerelnek. Van azonban a Purkinje 
sejteknek egy másik ingerületi forrása is, s ez a primer és secunder dendritekre rátekeredő 
kúszórostok rendszere. Ezek a kúszórostok elsősorban olivocerebelláris pályán érkeznek a
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80. ábra: A kisagykéreg szerkezete.
A szaggatott vonallal határolt rész a kisagyi glomerulus.

nyúltagyi oliva inferiortól, tehát az extrapyramidális rendszer már feldolgozott ingerületeit

A Purkinje sejteket rost-kosarak veszik körül. Ezek az ún. kosárseitek axoniaiból
származnak. A kosársejtek végződései gátló jellegűek. Valószíűleg a kosársejtek gátló hatása 
biztosítja azt, hogy a többmilliónyi Purkinje sejt közül csak az az egynéhány tudjon kisülni, 
amely maximális ingerületi állapotban van. Maguk a kosarsejtek a parellal rostoktól kapják 
ingerületüket, dedritjeik révén. 

Ennek alapján a kisagykéreg bonyolult multisynapticus szabályozó apparátust képez, 
mely a moharostok formájában befutó spinocerebelláris és a kúszórostok formájában érkező 
olivocerebelláris (extrapyramidális) impulzusok között egyfajta mérlegelést végez.

A Purkinje sejtek azok, amelyek gátló funkciót fejtenek ki axonjaik ugyanis a mély 
kisagyi magvakban végződnek A spinocerebelláris pályák ezeknek a magvaknak az 
idegsejtjeihez ingerlő hatású végződéseket (axon collaterálisok) adnak. Ugyanakkor viszont a 
kisagykérget „megjárt” ingerület (útja: moharost-szemcsesejt-Purkinje sejt; mindez 
befolyásolva a Golgi- és kosársejt gátlás által, ill. az olivocerebelláris kúszórost ingerlés 
révén) végülis gátló hatást fejt ki ugyanazon mély kisagymagvi sejtre, amelyeket a primeren
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ott végződő spinocerebelláris rost ingerelt. A kétfajta (pozitív és negatív) befolyás közötti 
döntés a mély kisagymagvi sejt dolga, ettől függően bocsát ki impulzust a maga pályáján a 
nucleus ruber felé. Innen azután az ingerület átkapcsolást követően mérlegelő effektusok 
eredményeképpen, a tractus rubrospinalisban leszáll a gerincvelőbe, és ott a mellső szarvi 
motoros sejtek ingerületi állapotát befolyásolja.

A kisagy afferens pályái. A kisagyba vezető fontosabb afferens pályák a vestibuláris 
rendszerből, a gerincvelőből, nyúltagyból és a nagyagykéregből indulnak.

1. / A vestibularis rendszerből erednek a tractus vestibulocerebellaris, ami a VIII. 
agyideg dúcából a (ganglion vestibulare) és a vestibuláris magokból származnak.

2. /A gerincvelőbőla tractus spinocerebellaris dorsalis és  ventraljs, mint moharost a 
test izmaiból, inaiból szállít ingerületet.

3. / A tractus olivocerebellaris a nyúltagyi nucleus oliva inferiorból indul, s mint 
kúszórost érkezik a kisagyba.

4. / nagyagy szinte minden lebenyéből szállít ingerületet a tractus pontocerebellaris.

A kisagy efferens pályái: Főleg az agytörzsbe vzetnek, melyen keresztül a 
mozgásszabályozásba avatkoznak be. Ezek a pályák a kisagy Purkinje sejtjeitől erednek, egy 
részük a kisagyi magvaknál végződnek. A nucleus emboliformisban és globosusban végződő 
Purkinje axonok a nucleus ruberhez futnak. Az innen induló tractus rubrospinalis a 
vázizomhoz és a tarkóizmokhoz megy. Ezekből ill. a nucleus Fastigiiből induló rostok a _ 
nyúltagyi vestibuláris magokhoz, ezen keresztül a törzsizmokhoz futnak. A nucleus dentatus 
pedig a kézujjmozgások irányítója (78. ábra).

c./  A kisagy működésének fontosabb jellemzői

A cerebellum elsősorban a mozgatórendszer része. Az izmok megfelelő tónusát 
szabályozza, ami a tanult (automatikus és akaratlagos) mozgások térbeli és időbeli 
optimalizációjában (mozgáskoordináció) valósul meg. A kisagy a koordinált szemmozgás, az 
aktuális testhelyzet (poszturális beállítódás), valamint a járás feltételeit is biztosítja.

A vestibulocerebellum fejtartási és szemmozgás-koordinálási és egyensúlyozási 
zavar, szédülés (vertigo) ingereit koordinálja.

A spinocerebellumba futó információk közös vonása az, hogy a gerincvelőből 
származnak, és valamennyi somato-sensoros modalitást tartalmazzák. Fő funkciója annak
ellenőrzése, ahogy egy megkezdett mozgás megfelel-e az elhatározott mozgásnak. Ennek 
kapcsán az izomösszehúzódások erejét a mindenkori feladatnak megfelelően, flexibilis
képes változtatni, a mozdulatok simává válnak. A spinocerebellum károsodásakor embernél 
járási és testtartási bizonytalanság, mozgáskoordinációs zavar (törzsataxia) és izomtónus-
csökkenés (hypotonia, atonia) léphet fel.

A neocerebellum  a mozgásmintázatok komponálásában, elindításában, leállításában
valamint a mozgástanulásban játszik fontos szerepet. Ezeket a funkciókat a nagyagykéreggel 
és agytörzsi motoros területekkel (nucleus ruber) való összeköttetés is biztosítja
neocerebellum károsodásának legfontosabb kísérője a végtagok összerendezetlen mozgása 
(végtagataxia), végtagremegés (ún. intenciós tremor), járászavar, skandáló beszéd 
(beszédataxia) és a súlybecslés zavara.
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Az egyes kisagyi régiók egymást kiegészítve működnek, így a neocerebellum főként 
az agykérgi információk alapján a cselekvéssorok szervezésében, míg a spinocerebellum azok 
végrehajtásában és a visszacsatoláson alapuló ellenőrzésben, a szükséges korrekciók 
elvégzésben vesz részt.

5.1.2.4. A nagyagy (telencephalon)

Felépítésében részt vesznek:
1. A féltekék (hemispheriumok)
2. A kéregállomány
3. A törzsdúcok
4. A nagyagy fehérállományú összeköttetései:

Asszociációs pályák
Commissuralis rendszerek
Fornix
Corona radiata
Capsula interna

5. / A szaglóagy
6. / A limbicus rendszer

a./  A nagyagy féltekéi (hemispheriumok)

Két féltekét egy páratlan rostrendszer a kérgestest (corpus callosum) köti össze. A 
féltekéken találjuk a törzsfejlődéstanilag idősebb szaglórészt, a bulbus és a tractus 
olfactoriust. Maguk a féltekék bazálisan elhelyezkedő ganglionokból és köpenyrészből állnak. 
A nagyagy két féltekéjét a fissura longitudinalis cerebri választja el. A féltekék külső 
felszínein (kéregrész = cortex) tekervényeket (gyrus) és barázdákat (sulcus), ill. mély árkokat 
(fissura) látunk.

A féltekék felszínei: A féltekéknek három felszíne van: az oldalsó, domború (facies 
convexa), a medialis, egymás felé néző (facies medialis) és az alapi, vagy alsó (facies hasalis) 
felszín. A felszínek barázdái és tekervényei nagyobb egységekbe, lebenyekbe (lobus) 
foglahatók.

Facies convexa. Lebenyei a következők: homlok-, fali-, nyakszirt-, halánték- és 
szigetlebeny (81. ábra).

A homloklebeny (lobus frontalis). Embernél a legfejlettebb. Mindhárom felszínen 
megfigyelhető. Három nagy tekervény (gyrus frontalis superior, medius, inferior) és az ezeket 
elválasztó barázdák (sulcus frontalis superior és inferior) alkotják. A féltekék oldalsó 
felszínén a homloklebeny alatt egy mély barázda (sulcus lateralis = Sylivius-féle árok) 
található, ami az alapi felszínre is átnyúlik, és a halántéklebenytől választja el. A 
homloklebeny hátsó határát a központi barázda (sulcus centralis) jelzi, ami a fali lebenytől 
választja el. A barázda előtt egy tekervény a gyrus praecentralis található, ami az agy 
elsődleges motoros régiója. Innen indul az akaratlagos mozgatópálya, a pyramispálya.
A fali lebeny (lobus parietalis) a sulcus centralis mögött helyezkedik el. Közvetlenül a barázda 
melletti tekervénye a gyrus postcentralis, ami az elsődleges, általános testérző tekervény. A 
lebeny hosszában két tekervény (gyrus parietalis superior és inferior) húzódik, amit egy
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81. ábra: Az agyfélteke domború felszíne (facies convexa).

barázda (sulcus parietalis) választ el.
A halántéklebeny (lobus temporalis) a félteke convex felszínén a homloklebeny alatt 

helyezkedik el. A lebeny alsó része átnyúlik a félteke alapi felszínére. Benne szintén három 
tekervény (gyrus temporalis superior, medius és inferior) és az ezeket elválasztó két sulcus 
(sulcus temporalis superior és inferior) található.

Szigetlebeny (insula) a frontális és temporalis lebenyek által fedett. Több apró 
tekervényből, és az ezeket elválasztó barázdákból áll. Fedő része az operculum.

A nyakszirtlebeny (lobus occipitalis) a halántéklebeny felett, és a fali lebeny alatt van, 
melyben ugyancsak két gyrus (gyrus occipitalis superior és inferior) és egy sulcus (sulcus 
occipitalis) látható. Convex és bazális felszínén nem határolódik el élesen a szomszédos 
lebenyektől. Az occipitális lebeny mediális és alsó felszínének határán mély hasadék húzódik, 
a fissura calcarina, ami a fissura parietooccipitalissal a cuneust fogja közre (ld. mediális 
felszín).

Facies medialis. A homloklebeny mediális felszínén egy páratlan rostoköteg a 
kérgestest (corpus callosum) látható, ami a két féltekét kapcsolja össze (82. ábra). A kérgestest 
elülső keskeny része (rostrum corporis callosi) alatt, a subcallosus terület helyezkedik el.

A subcallosus terület előtt az entorhinális terület figyelhető meg. A sulcus cinguli a 
kérgestestet, és a vele szinte párhuzamosan rendeződő övtekervénytől (gyrus cinguli) választja 
el.

A gyrus cinguli körül elhelyezkedő tekervények, részben a convex, részben pedig a 
basalis felszínekről hajlanak át. Így elő és alul a gyrus rectus, majd fentebb a gyrus frontalis
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82. ábra: Az agyfélteke mediális felszíne (facies medialis).

superior, középen a paracentrális lebeny látható, amit a gyrus praecentralis és a gyrus 
postcentralis áthajló részei alkotnak. A parietális lebeny magasságában a precuneus, míg az 
occipitális lebeny áthajló része a cuneus.

Facies basalis. A homloklebeny alsó felszínén apró, szabálytalan kis tekervények 
találhatók, a gyri orbitalesek (83. ábra). Ezeket közép felé egy barázda határol, ez a sulcus 
olfactorius, ebbe fekszik bele a szaglóagy és a szaglópálya. A barázdától mediálisan a gyrus 
rectust találjuk.

Az agytörzset a temporális lebenytől a sulcus hippocampi választja el, ami a fissura 
collateralissal a gyrus parahippocampalist fogja közre. Ennek első része az uncus.

A fissura hippocampi az agyvelő állományát az oldalkamra mediális oldalán betűri, és 
ott egy szarv alakú képződményt hoz létre, ez a hippocampus, vagy Ammon szarv.

A gyrus parahippocampalistól laterálisan a gyrus occipilo-temporalis húzódik, majd 
ettől még laterálisabban a convex felszínről áthajló gyrus temporalis inferior látható.

b./  Az agykéreg

Az agykéreg szerkezeti felépítését tanumányozhatjuk a sejtrétegek elhelyezkedése 
alapján: ez a cytoarchitectonica. Másik lehetőség, hogy ha a velőshüvelyes rostok 
elhelyezkedését vizsgáljuk: ez a myeloarchitectonica. Végül tanumányozhatjuk az agyi erek
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83. ábra: A nagyagy alapi felszíne (facies basalis).

eloszlását (ami agysebészeti szempontból fontos) ez az angioarchitectonica, ill. a kémiai 
mediátor rendszerek megoszlását is, ez a kemoarchitectonica.

Az agykéreg cytoarchitectonicai vizsgálatát Betz kezdeményezte. Ennek nyomán 
később Brodmann az agykérget 52 areára (Br. 1-52) osztotta (84. ábra). Az egyes areák a 
rétegek száma, vastagsága és belső szerkezetük alapján különíthetők el.

A cytoarchitectonicai felosztás alapján megkülönböztetünk:
I. Paleocortex (allocortex). Ősi kéregtípus, több formája is ismeretes. Jellemző 

sajátsága, hogy kevesebb rétegből áll, mint a neocortex. Emberben ilyen a hippocampus- 
rendszer.

II. Neocortex (isocortex). Az emberi agykéreg legfejlettebb típusa, és az emberi 
agykéreg legnagyobb részét ilyen neocorticális areák alkotják. Itt a cytoarchitectonica a 
következő:
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84. ábra: Az emberi agykéreg Brodmann areái a félteke laterális (A) és mediális (B) felszínén. 
Az egyes areákra a tananyag megfelelő részeinél hivatkozunk.
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I. / Molekuláris réteg (stratum moleculare). Idegrostokat és synapsisokat tartalmazó
réteg.

II. / Külső szemcsésréteg (stratum granulosum externum), apró idegsejteket tartalmaz.
III. / Kis pyramissejtek rétege (stratum pyramidale externum).
IV. / Belső szemcsés réteg (stratum granulosum internum), ami szintén kisméretű

sejteket tartalmaz.
V. / Nagy pyramissejtek rétege (stratum pyramidale internum). A gyrus

praecentralisban (Br. area 4) foglalnak helyet az ún. óriás Betz-féle 
pyramissejtek, melyek axonjai képezik a pyramispálya rostjait.

VI. / Polimorph sejtek rétege (stratum multiforme). Itt különböző alakú és nagyságú
sejtek találhatók.

A neocortex különböző areaiban az egyes rétegek fejlettsége változó. Legjellemzőbb 
az alábbi két altípus.

A granuláris kéregmezők. Itt a granuláris rétegek (vagy szemcsés rétegek; II. és IV. 
rétegek) erősen fejlettek a pyramisrétegek rovására. Ez a típus az érző mezők jellegzetessége, 
így pl. a Br. area 1. 2. 3. (primer somato-sensoros mezők), a Br. area 17. (primer látókéreg), a 
Br. area 41.42. (primer hallókéreg).

Az agranuláris kéregmezők. Itt, az előzővel ellentétben a pyramissejtek rétegei (III. és 
V. rétegek) uralkodnak a szemcsesejtek rétegeivel szemben. Ez a kéregtípus a motoros mezők 
jellegzetessége. Legtipikusabb képviselője a Br. area 4.

A szabályos rétegzettség ellenére az agykéreg működési egységei nem lapszerinti, 
hanem függőleges oszlopokba (columnák, modulok) rendeződnek (85. ábra). Egy-egy modul 
kb. 2 mm átmérőjű, magába foglalja a kéreg valamennyi rétegét.

Egy-egy modulba kétféle afferens rost fut. A specifikus afferensek, valamelyik pl. 
kéregalatti sensoros thalamicus magtól érkeznek, a külvilágból származó, de már kellőképpen 
átdolgozott információt hoznak.

A nem-specifikus afferens rostok szomszédos (vagy távolabbi) agykérgi columnából 
hozzák a már cortical is szinten is feldolgozott ingerületeket.

A modulból kiinduló efferens rostok, mint projectios efferensek végérvényesen 
elhagyják az agykérget, ezek képezik a projectios pályák rostjait. Haladhatnak a projectios 
efferens a kéregalatti központokhoz is pl. extrapyramidális szürke magokhoz (basális dúcok).

Ezzel szemben az asszociációs efferensek a szomszédos (vagy távolabbi) agykérgi 
columnákhoz visznek ingerületet:

Az agykérgi columnában a nem-specifikus afferens rostok elsősorban a kéreg II. 
rétegében ágazódnak el, s ott a gátló hatású csillagsejtekkel synaptizálnak. Ezek gazdag 
axonelágazódásukkal a kis pyramissejteknek az I. rétegben felnyúló dendritjeivel vannak 
kapcsolatban. A kis pyramissejtek (III. réteg) axonjai képezik az asszociációs efferens 
rostokat, melyek valamely szomszédos (vagy távolabbi) kéregrészekhez haladnak.

A specifikus afferens rostok elsősorban az V. és a IV. rétegbe ágazódnak el, innerválják 
a IV. réteg gátlóhatású Golgi-sejtjeit, valamint az V. réteg ingerlő hatású, nagy pyramissejtjeit.

A IV. réteg Golgi-sejtjei gátló végződésekkel veszik körül mind a kis-, mind a nagy 
pyramissejteket. Tehát mind az asszociatív, mind a projectív efferens rendszereket fékezik.

Bár a cortex szerkezete nem ilyen egyszerű (minthogy további sejtelemek, valamint a 
már említett típusok számos, itt nem részletezett synapsis variációi lényegesen bonyolítják a

157



85. ábra: Egy agykérgi modul synaptológiája.

képet), annyi már ebből a redukált sémából is kitűnik, hogy az agykéreg alapvető funkciója a 
befutó ingerületek speciális, minta szerinti gátlása.

A gátlás megvalósítása az agykéreg rendkívül bonyolult, finom ingerület-egyensúlyú 
helyzeteket kiértékelő és mérlegelő, multisynapticus apparátusára hárul; ez végzi az Eccles 
által „gátló szobrászat” (inhibitory sculpturing) elnevezéssel illetett ingerületi 
„mintakifaragást”. Az agykéreg tehát az idegrendszernek az a része, amely az előzőleg már 
más idegi struktúrák által begyűjtött, aktivált ingerületi „masszából” kifaragja az adott 
pillanatra jellemző és szükséges ingerületi mintázatot.

A nagyagy központjai hierarchikus rendben szabályozzák működését. Pl. a hallás 
kapcsán a belső fülből a corpus geniculatum mediaien (CGM) keresztül az elsődleges 
hallókéregbe érkezik az ingerület, ahol az elsődleges analízis történik (pl. szavak megértése). 
Ezután a másodlagos központba jut az ingerület (a hallás asszociációs központjába), majd 
innen egy magasabb asszociációs központba (Wernicke-terület). Itt már a szöveg szimbolikus 
értelmezése történik. Ezután az információ-feldolgozás következő szintje a frontális kéreg 
praemotoros területe lesz (harmadlagos központ). Ez a terület már a beszéd (tehát a hallottakra 
adott válasz) kialakításában segít, és aktiválja a beszédhez szükséges mozgató központokat.

Alacsonyabbrendű emlősök agykérgének jelentős részét sensoros vagy motoros 
területek alkotják. Mivel ezek a területek a külső környezettel tartanak fenn szoros 
kapcsolatot, ezért ezeket extrinsic kérgi areaknak is nevezzük. A törzsfejlődésben 
előrehaladva frontálisan, parietálisan és temporálisan egyre nagyobb kiterjedéssel 
megjelennek olyan neocorticális területek, amiknek a sérülése nem okoz körülírható sensoros 
vagy motoros funkciókiesést.

Ezek a kérgi területek az ún. intrinsic kérgi areák, amik az emberi agykéreg nagyrészét 
alkotják. Bemenetűket olyan thalamus magoktól kapják, amiknek szintén nincs közvetlen 
érzékszervi beidegzése. Az intrinsic kérgi területek azok, ahol valóban megtalálható a kéreg 
hat rétegű szerkezete, szemben a motoros (agranuláris) és a sensoros (granuláris) területekkel.
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Régebben használatos volt az asszociációs kéreg kifejezés ezen területek jellemzésére, 
azonban a kéreg modulszerű, columnáris működése (az ingerület oldalirányú terjedése csak 1- 
2 mm-re lehetséges), valamint átmetszéses kísérérletek eredményei (sensoros motoros és 
intrinsic területek közötti mély bemetszések nem befolyásolják az alapfunkciókat) alapján ez 
az elnevezés elavultnak tekinthető.

Kitüntetett intrinsic kérgi areák a bal frontális lebeny praemotoros területében az ún. 
Broca-area, valamint parietális/temporális lebenyében az ún. Wernicke-area. A Broca-area 
működésének kiesése esetén az egyén képes a beszéd megértésére, de értelmes mondatokat 
nagy nehézségek árán tudott összeállítani. Ezt hívják ún. motoros aphasiának (aphasia = 
beszédzavar). Azonban, ha a Wernicke-terület sérül, a beteg nem, vagy csak részlegesen érti 
az emberi beszédet, holott nincsenek hallászavarai. Ezt nevezik érzékelési vagy sensoros 
aphasianak.

Az agyi aszimmetria. Az agy két féltekéje bár szerkezetileg hasonló, működésükben 
csak részben egyeznek meg. Miután a népesség 90%-a jobbkezes, a bal agyfélteke dominál a 
kezességhez kötődő mozgatóműködések beindításakor. A jobboldali cortex a percepciós,
kognitív és a nem verbális motoros funkciókért felelős. A jobb féltekének köszönhető a zenei 
hallás, az emóció, a humor és a különböző metaforák megértésének képessége. Ennek alapján 
összességében a művészi képességekért tartják felelősnek. A bal félteke a logikai, analitikai 
képességek kialakulásában játszik szerepet.

Az agyi aszimmetria egyik tipikus példájaként tartják számon a beszédközpontok 
elhelyezkedését. Az agy domináns (általában a bal) féltekéjében az asszociációs kérgi Broca- 
area ill. Wernicke-area sértése beszéd vagy írászavarhoz vezet. Jobbkezeseknél például 
túlnyomó többségben a bal agyfélteke felelős a kreatív beszéd kialakulásáért. Más vizsgálatok 
azonban megállapították, hogy az agykérgi aszimmetria egyéntől és nemtől is függ. 
Jobbkezeseknél általában 95 %-os ellenoldali kérgi dominancia található, míg balkezeseknél 
ez az arány sokkal kisebb (kb. 70 % a bal agyfélteke javára). Általában elmondható, hogy a 
férfiakra jellemző a nagyobb agyi aszimmetria.

Ezen vizsgálatok alapján az is megállapítható, hogy a domináns (általában a bal) 
agyfélteke felelős a beszédkészségért, a beszéd kialakulásáért. Ha tehát a beszéd kialakulását 
vizsgáljuk, akkor a következő sorrendet állapíthatjuk meg. Először a hangok érzékelése a 
feladat, ezért az elsődleges hallóközpont a felelős (Br. 41-42). Ezután az információ a beszéd 
asszociációs központjába a Wernicke-területre (Br. 22) jut. Ahhoz, hogy válaszolni is tudjunk 
a hallottakra, a beszéd motoros központjának (Broca-terület; Br 44-45) aktiválása szükséges, 
majd, a beszédhez szükséges izmok működését a motoros kéreg aktivitásmintázata fogja 
elindítani.

c./  Törzsdúcok

Ha az agyféltekéjét az ún. Flechsig-fele ferde (háztetőszerű) metszéssel feltárjuk, 

kéreg alatti részben (centrum semiovale) különböző szürke magokat látunk. Ezek a farkosmag 
(nucleus caudatus), a lencsemag (nucleus lentiformis), a zármag (clastrum; 86. ábra), A
félteke mediális oldalán középen a thalamus metszete is látható.
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86. ábra: Törzsdúcok.

A nucleus caudatus az oldalkamra laterális részén helyezkedik el. Mediális oldala ív 
alakban körülöleli a thalamust. Részei:

a fej (caput nuclei caudati), az oldalkamra elülső szarvát határolja,
a test (corpus nuclei caudati), hátrafelé keskenyedö rész az oldalkamra laterális 

falának középrészét alkotja.
a farok (cauda nuclei caudati), a thalamus mögött a temporális lebenybe kanyarodó 

rész. Részben az oldalkamra hátsó szarvának tetejét alkotja.

A nucleus lentiformis az előző magtól laterálisan helyezkedik el. Lencse alakú mag. 
Két része van, melyek szerkezete és színe is különböző. Külső sötétebb része a putamen, a 
belső világosabb része a pallidum, vagy globus pallidus.

Az agyköpenyt a farkos mag felső feji részével szürkeállományból álló lemezek kötik 
össze, ezért a farkos mag és a lencsemag köpenyét együttesen csíkolt testnek (corpus striatum) 
nevezzük.

Clastrum, a lencsemagtól laterálisan elhelyezkedő lemezszerű mag.

A nucleus caudatus és a lentiformis, és velük együtt a középanyi substania nigra és a 
nucleus ruber, a tectum (lamina quadrigemina), a formatio reticularis, az oliva inferior, a 
vestibuláris magrendszer Deiters-féle magva, az extrapyramidális rendszer tagjait képezik.
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d/ Az agykéreg fejlődéstanilag ősi területei

A szaglóagy. A nagyagy legősibb részét képviseli a paleocortex (archicortex, 
archipallium), ami szőkebb értelemben azokat az agyrészeket foglalja magába, melyek a 
szaglás szolgálatában állnak (szaglóagy=rhinencephalon).

A szaglóagy az agyalapon a frontális lebeny alatt és a halántéklebeny mediális részén 
helyezkedik el. A paleocortex szaglógumóval (bulbus olfactorius) kezdődik (83. ábra), majd a 
szaglópályával (tractus olfactorius) folytatódik, ami a több kérgi részből álló szaglólebenybe 
(lobuspiriformis) vetül. Embernél, ahol a szaglás kisebb szerepet tölt be, mint az állatoknál, a 
szaglóagy kevéssé fejlett. A szaglóagy, szaglópálya részletes ismertetését ld. Érzékszervek c. 
fejezetben.

Az amygdala (corpus amygdaloideum). Az amygdala a temporális lebeny mediális 
(belső) felszínén, a hippocampus előtt található, páros, mandula-alakú struktúra 
(amygdala=mandulamag). Az oldalkamra alsó szarvának csúcsa előtt található, és kívülről a 
temporális lebeny kérgi része veszi körül (87. ábra).

Az amygdala egy magkomplexum, magjait két, nevezetesen a phylogenetikailag ősibb, 
ún. cortico-mediális. (nucleus corticalis, nucleus centromedialis) és a phylogenetikailag 
fiatalabb, ún. baso-laterális magcsoportba. (nucleus basalis, nucleus lateralis) soroljuk.

A corticális és centro-mediális magcsoportban a bulbus olfactorius rostjai végződnek, és 
az efferens rostjai a stria terminalist képezik. A baso-laterális magcsoport a temporális 
kéregnek az amygdalát körülvevő területeivel (a piriformis és az enthorinális kéreg), a 
praemotoros kéreggel, a frontális lebeny elülső területeivel, valamint a thalamus mediális, nem 
specifikus magcsoportjától fogad bemeneti rostokat, és a centrális területek felé továbbít 
információt.

A centrális amygdala legfontosabb efferens rostjait egyrészt a stria terminalis gyűjti 
össze. A stria terminalis a septális magokban és a hypothalamusban végződik. A baso-laterális 
amygdalából eredő rostok alkotják a ventrális amygdalofugalis pályát (84. ábra), ami az 
entorhinális kéreghez, a hypothalamushoz, a thalamus mediális magcsoportjahoz, valamint a 
frontális lebeny basális területeihez küld rostokat.

Élettani vizsgálatok igazolták, hogy a cortico-mediális magcsoport főként szagló 
impulzusokat fogad, míg a baso-laterális magcsoportba elsősorban vizuális és hallási
információk jutnak. A magcsoportnak és környékének elektromos ingerlése állatkísérletekben 
változatos emocionális reakciókat vált ki a megfelelő vegetatív tünetekkel együtt. Például a 
dühreakciót pupillatágulat, vérnyomás-emelkedés, a szív- és a légzési frekvenciaemelkedés 
kísér. Más ingerlések táplálkozással kapcsolatos motoros tevékenységet (rágás, 
nyálelválasztás, nyelés, gyomor- és bélmozgások) okoztak. Emellett amygdala ingerléssel 
vizeletürítést és székelést, valamint hiperszexualitást is ki lehet váltani. Ennek alapján a két 
magcsoportot különböző magatartásformákkal lehet összhangba hozni: míg a cortico-mediális 
magcsoport (centrális amygdala) valószínűleg serkenti az ösztönös magatartásformák 
kiváltását (agresszivitás, szexuális ösztön, táplálkozás, stb.), addig a laterális magcsoport 
gátolja ezeket.

Az amygdala ingerlésével emberben a düh és félelem mellett, a nyugalom és az ellazulás 
érzését is ki lehet váltani, ezért az irodalomban az amygdala úgy is szerepel, mint pozitív 
megerősítési központ.

A hippocampus. A hippocampus az archicortex legnagyobb kiterjedésű területe.
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87. ábra: A limbicus rendszer.
A: a félteke mediális felszínén megfigyelhető limbicus struktúrák. B: A limbicus rendszer 

összeköttetései.

A temporális lebeny mélyén, a belső felszínén található, feltekeredett struktúra, ami a gyrus 
dentatus és az Ammon szarv (cornu ammonis, CA) egysége. Dorsális felszínén vastag 
rostköteg halad (fimbria hippocampi), ami később a boltozatban folytatódva a mamilláris 
testekhez fut (88. ábra).
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88. ábra: Az emberi hippocampus elhelyezkedése 
a temporalis lebeny horizontális metszetén.

Kívülről a temporális lebeny gyrus parahippocampalis területei fedik (subiculum, 
praesubiculum, entorhinális kéreg).

A hippocampus kérgi szalagját Ammon szarvnak nevezzük, ami három fő részre 
osztható az egyes részeket felépítő pyramissejtek morphologiája alapján (89. ábra).

A CA1-es mezőben kis, a CA3 mezőben nagy pyramissejtek találhatók. Ez utóbbiak 
apicális dendritjein nagy, komplex tüskék figyelhetők meg. A CA2-es mező átmenetet képez 
az előző két mező között. Az ammon szarv záró része (CA3c, korábban CA4) benyúlik a 
hilusba, amit a gyrus dentatus vesz körül. A hilusban találhatók a hippocampus második fő 
serkentő neuronjai a mohasejtek.

Morphologiailag az Ammon szarv a neocotexnél egyszerűbb szerkezetű. Fő efferens 
sejtjei az egy rétegben elhelyezkedő pyramissejtek. Közöttük, velük synapticus kapcsolatban 
levő, változatos morphologiájú gátló interneuronok (pl. kosársejtek) találhatók.

A gyrus dentatus szemcsesejtekből (ezek a hippocampus 3. excitatóricus neuronjai) épül 
fel, melyek axonjai moharostokként érik el a CA3 pyramissejtek rétegét, és dendritjeikkel 
synaptizálnak. A CA3 pyramissejtek axon-collaterálisai a hippocampuson belül maradva 
kapcsolatot létesítenek részben a CA1 pyramissejtek csúcsi dendritjeivel, részben az 
interneuronokkal (Schaffer-collaterálisok).
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89. ábra: A hippocampus szerkezete.

A hippocampus főbb bemenetei két részre, nevezetesen a kérgi ill. a kéreg alatti 
afferentációkra oszthatók.

A kérgi afferentációk egyrészt a perforáns pályán, másrészt a fornixon át érkeznek. A 
perforáns pályán érkező afferentáció az azonos oldali temporalis lebeny területeiből, főként az 
entorhinális kéreg III. rétegéből származik. (Ez a réteg pedig a primer szaglóközpontokból, az 
amygdalaból és a neocortexből eredő pályáktól kap ingerületet).

A fornixon (Id. korábban) át érkező kérgi afferentáció főként az ellenoldali 
hippocampusból és entorhinális kéregből származik.

A kéreg alatti afferentáció elsősorban a limbicus rendszerhez tartozó területektől 
érkezik, így a Meynert-féle magtól, supramamillaris-, a raphae magoktól, valamint a locus 
coeruleustól. Ugyanakkor a hippocampus reciprok kapcsolatban van az amygdalával a septális 
magokkal és a thalamussal.

A hippocampus fő kimenete a fornixon keresztül valósul meg. A fornix főként a 
septumba, hypothalamusba, a mamilláris testekbe és a thalamus anterior magcsoportjába 
szállít információt.

A bemeneti és kimeneti pályák önmagukba visszatérő (reverberációs) köröket alkotnak, 
amik a limbicus rendszer részét képezik. A hippocampus integrációs struktúraként fogható fel, 
ami az endocrin, autonóm idegrendszeri és az emocionális működéseket is befolyásolja, 
valamint szerepe van a memória folyamatokban, főleg a memória konszolidációjában.

A hippocampus kétoldali eltávolításának (hippocampektomia) súlyos emlékezőképesség 
romlás a következménye. Az új emléknyomok nem rögzülnek, a rövidtávú emlékezetből nem 
történik meg az átíródás a hosszútávú emlékezetbe (anterográd amnézia).
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A hippocampus csakúgy mint az amygdala, neuronjai alacsony ingerküszöbbel 
rendelkeznek, ezért kísérletekben görcskeltő (gerjesztő) hatású ingerekkel szemben nagyon 
érzékenyek. Megismételt ingerlés hatására a sejtek ingerküszöbe csökken, a kiváltott aktivitás 
erősödik, végül görcsroham lép fel. Az idegsejteknek nem a morphologiája, hanem a 
funkcionális kapcsolatrendszere rendeződik át, és a görcsképeség hosszan fennmarad. Ez az 
ún. kindling-jelenség, melynek kialakulásában szerepe van a kis számban (10%) jelenlevő 
gátló interneuronoknak. (Ezen sejtek aránya a neocortexben 25%.).

Az ún. temporális epilepsziás emberekben a görcsrohamok a kindling-jelenséghez 
hasonlóan alakulnak ki, amiben a limbicus struktúráknak nagy jelentősége van (ld. később). 
Leggyakrabban az entorhinalis kéreg területén található az epileptogén centrum.

e./ A nagyagy fehérállományú összeköttetései

Rövid és hosszú asszociációs pályák lehetnek, amelyek ugyanazon félteke kérgének 
különböző pontjai között hoznak létre összeköttetést A rövid asszociációs rostok a
szomszédos tekervényeket kötik össze, míg a hosszú asszociációs pályák távolabbi 
kéregrészeket kötnek össze. Ez utóbbiak:
  A fasciculus longitudinalis superior (90. ábra, A. kép), ami a homloklebenyt a fali és a 

halántéki lebennyel köti össze.
 A  fasciculus longitudinalis inferior (90. ábra, B. kép), az occipitális és a temporális 

lebeny között létesít kapcsolatot.
A fasciculus uncinatus (90. ábra, A. és B. képei), a frontális pólust köti össze a 

temporális lebennyel (a pálya a nucleus amygdala szomszédságában végződik).
A homloklebenyből a nyakszirti lebenyig tartó asszociációs pálya a fasciculus occipito

frontalis (90. ábra, A. kép).

2./Commissurális rendszerek

Ide tartozik: a corpus callosum, a commissura anterior, és a commissura hippocampi.

A corpus callosum (kérgestest. A legnagyobb kiterjedésű pályarendszer, ami 
harántirányú vaskos lemez (82. ábra), középen kissé felfelé domborodik. Elülső vége térd- 
alakúan befelé hajlik, majd elvékónyodik, és csaknem vízszintesen húzódik hátrafelé az elülső 
eresztékig. Az elülső ereszték előtt tompaszögben meghajlik és a III. agykamrát elől bezáró 
határlemezbe (lamina terminalis) megy át.

A corpus callosumot csak idegrostok építik fel, melyek a két félteke azonos, vagy 
különböző magasságú részeit kötik össze. A két agyfélteke a kérgestesten keresztül tart 
kapcsolatot egymással.

A commissura anterior (elülső ereszték). A III. agykamra elülső falában, 
ceruzavastagságú rostköteg. Elülső részéről leváló rostnyaláb a tractus olfactoriusba megy át 
és a kétoldali bulbus olfactoriusok között hoz létre összeköttetést.
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90. ábra: Asszociációs pályák a félteke dorsolaterális (A) és mediális (B) felszíni részek alatt.

Commissura hippocampi (hippocampalis commissura). A kérgestest hátsó része alatt a 
kétoldali hippocampust kapcsolja össze.

3./  Fornix (boltozat)

Bonyolult rostrendszer, a hippocampusból ered, majd a III. agykamra felett tovább 
folytatódva, benyomul a hypothalamus állományába és a lateralis corpus mamillareban 
végződik. Legfontosabb rostjai az ún. Papez gyűrű alkotórészei (Id. Limbicus rendszer).
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4. /Corona radiata

Az alacsonyabb agyrészekből az agykéreg felé (és fordítva) haladó rostok rendszere. A 
rostok nagy része a capsula internában gyűlik össze.

5./  Capsula interna

A thalamus, a farkos és a lencsemagok közötti fehérállomány a belső tok, vagy capsula 
interna. Ezen haladnak át a fel és leszálló pályák.

5.1.2.5. A központi idegrendszeri mozgató működések összefoglalása

A központi idegrendszer alapvető funkciója a perifériás mozgatóműködések vezérlése 
és összehangolása. A központi idegrendszerből kilépő motoneuronok vagy a vázizomzatot 
(somato-motoros működés), vagy a zsigeri szervek simaizomzatát (viscero-motoros működés) 
idegzik be. A somato-motoros funkciók alatt értjük az egyszerű (gerincvelői) reflexeket, a 
testtartás beállítását, a hely- és helyzetváltoztatást, a táplálkozás és légzés vázizmok által 
végrehajtott folyamatait, a fajfenntartási és emocionális magatartás egyes folyamatait, 
valamint több, a motorikával összefüggő humánspecifikus funkcókat (írás, beszéd, stb.) is.

A mozgató rendszer felépítése és működése egyaránt hierarchikusan történik: a 
központi idegrendszerben (neuraxis) egymás fölött található motoros sejtcsoportok 
funkcionálisan is fölérendeltségi viszonyban vannak a gerincvelő, agytörzs, agykéreg 
sorrendben (91. ábra).

Az agyidegek agytörzsi motoros magjai a gerincvelői motoros területekkel azonos 
organizációs szintet jelentenek. Ezek hierarchiáját úgy lehetett kimutatni, hogy az egyes 
szinteket a fölöttük levőktől állatokban kísérletesen elválasztották (Sherrington, 1906), és úgy 
vizsgálták a motoros működéseket (decerebrációs preparátumok). Az egyes szinteken 
kiváltható mozgások összetettségének elemzésével következtetni lehet a megmaradt 
működések korlátozott önállóságára.

Például, a gerincvelőt az agy felsőbb részeitől elválasztva (ún. spinális preparátum) 
megfigyelhető, hogy a gerincvelő önállóan is szervez bizonyos mozgásokat, egyszerű 
reflexeket (ld. gerincvelői reflexek), de nem képes a már bonyolultabb testtartási reflexek 
kivitelezésére (ld korábban), vagy a légzőmozgások és a keringés fenntartására sem. A felsőbb 
szintek az alsóbbak bevonásával működnek, amit az mutat, hogy a nyúltvelő megtartásával 
(alacsony decerebráció) minden végtag extenzor tónusa fokozódik, és megtartottak az alapvető 
vegetatív funkciók is. Ezen túl, az ún. magasan decerebrált (középagyi) preparátumon már 
csökken az általános extenzor izomtónus, és akár a spontán felegyenesedés jelei is 
mutatkoznak. A felsőbb szintek működése során tehát az alsóbb szintek által vezérelt 
(automatizáltabb, reflexszerűbb) mozgások módosíthatók és gátolhatok lesznek.

Végül kijelenthető, hogy az izmok közvetlen ingerlése kizárólag a gerincvelői 
(valamint vegetatív ganglionáris) motoneuronok működésének következtében jön létre. Az 
agykéreg az akaratlagos mozgások során az alacsonyabb szinteken található neuronokat, vagy
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91. ábra: Mozgatórendszer szabályozásában résztvevő központok
és a központok kapcsolatai.

az agytörzsön keresztül közvetve (extrapyramidális pályarendszerek), vagy közvetlenül 
(pyramispálya) irányítja. A gerincvelői motoneuronok tehát, a Sherrington által végzett 
klasszikus kísérletekben megfogalmazott ún. végső közös pályát (final common pathway) 
alkotják.

A szervezésben ehhez a hierarchikus organizációhoz két ún. mellérendelt szint, a 
kisagy és a törzsdúcok (basális ganglionok) rendszere (Id. extrapyramidális rendszer) 
csatlakozik. Ezek párhuzmosan kapcsolódnak a motórium hierarchiájába, mert kimeneteik 
nem a gerincvelő felé, hanem részben az agykéregbe, részben pedig az agytörzsbe futnak.

Ahhoz, hogy a gerincvelői motoneuronok akciós potenciálokat küldjenek az általuk 
beidegzett izomrostokhoz, az kell, megfelő számú extrapyramidális rost ingerülete jelen 
legyen a pyramispályán érkező serkentő ingerület mellett. Így a sejtfelszínen végződő serkentő 
és gátló végződések hatása között pozitív mérleg alakulhat ki, az idegsejtek akcióspotenciált 
generálnak. Ezért, ha az extrapyramidális rendszer működésében zavar támad (pl sclerosis 
multiplex, Parkinson kór), úgy a mozgások finom összerendezettsége ill. azok zökkenőmentes 
lebonyolítása zavart szenved. Ilyenkor kóros, gyakran bizarr mozgásformák jelentkeznek. 
Ilyenek a rigiditás (görcsös végtagtartás), a tremor (remegés) vagy a ballismus (inkordinált 
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forgó-hengeredő mozgások). Kisagyi sérülések esetén szintén a mozgások összerendezettsége 
sérül, mivel a kisagy a mozgások időbeli és térbeli megvalósításához a legcélszerűbben 
koordinálja a mozgás iránya szempontjából agonista ill. antagonista izmok működését.

Az extrapyramidális rendszer tehát olyan mellérendelt mozgásvezérlő rendszer, amely 
a pyramispálya révén kezdeményezett mozgások lebonyolítását hivatott tökéletesíteni. Az 
extrapyramidális rendszer elsősorban a thalamus, a somato-sensoros és a somato-motoros 
agykéreg felől kap sensoros, ill. végrehajtó jellegű (motoros) információt. A rendszer fő 
központjai az előagyban a motoros kéreg egyes neuronjai, a törzsdúcok, (striatum, globus 
pallidus, subthalamicus mag) a thalamus VL magja, a középagyi substantia nigra, az utóagyi 
oliva inferior és a formatio reticularis caudális része, a nucleus vestibularis lateralis, valamint 
a kisagy.

Egyrészt, az agykéregből információt fogadó striatum és a globus pallidus irányítja és 
szabályozza az extrapyramidális rendszer már említett több alacsonyabb szintű magjának 
működését is (nucleus subthalamicus) a thalamuson keresztül történő visszacsatolásos 
rendszer szerint. Hasonlóképpen, egy másik útvonalon, az agykéregből és a gerincvelő felől 
érkező idegi imulzusokat a kisagy is feldolgozza, majd az agytörzs és a thalamus felé vezető 
visszacsatolásos rendszerben továbbítja (91. ábra).

A mozgáskoordináció közvetlen szolgálatában álló leszálló extrapyramidális pályák 
szűkebb értelemben az alacsonyabbrendű extrapyramidális magokból kiinduló 
pályarendszerek összességeként határozhatók meg. Ezek a pályák a gerincvelőben a tractus 
rubrospinalis, tractus tectospinalis, tractus reticulospinalis, tractus vestibulospinalis ill. tractus 
olivospinalis.

A teljes mozgatórendszer az ún. somatotopia alapján szerveződik, azaz az izmok 
izomcsoportok pontról pontra vetülése megfigyelhető a motoros rendszer minden szintjén. A 
központi idegrendszeren belül azok a területek, neuroncsoportokat, amelyek elektromos 
ingerlése olyan pontosan definiálható mozgásokat eredményez, amik leképeződnek az 
izomrendszerben (ld. motoros homunculus-ok), motoros területeknek vagy mezőknek 
(magoknak) nevezzük (92. ábra, A., B. és C. képei).

A motoros működések indítása az egyes szintekre párhuzamosan beérkező sensoros 
információk feldolgozásának eredményeként értelmezhető. Kijelenthető, hogy minden mozgás 
alapfeltétele a senso-motoros integráció. A motoros tevékenységeket a sensoros impulzusok 
feldolgozása indítja meg, és ugyancsak az érzőrendszerből jövő visszajelzés (reafferentatió) 
szabályozza a mozgás mechanikai paramétereit.

5.1.2.6. A limbicus rendszer

a/. A limbicus rendszer szerkezete és kapcsolatrendszerei

A, limbicus rendszerhez többnyire azok az agyterületek tartoznak. amelveket régebben 
rhinencephalon (szaglóagy) néven tárgyaltak. Ez a megközelítés ma már elavult. Limbicusnak 
nevezik azokat az agyköpenyi részeket, amelyek a előagyhólyagból (prosencephalonból) való
kitüremkedés során széli helyzetbe kerültek (libus = szegély, perem), s így a nagyagy belső
peremterületét foglalják el, de továbbra is kapcsolatot tartanak fenn mind a neocortexszel, 
mind a subcortical is központokkal. A limbicus rendszer nem mzárt pályarendszer, hanem 
funkcionálisan szorosan összekapcsoló magok és kérgi mezők kapcsolatrendszere.
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frontális lebeny

A

92. ábra: Motoros homonculus.
A: a nagyagy felülnézetben, B: az agyfélteke convex felszíne, C: a testrészek 

somatotopiás vetülete.
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A limbicus lebeny terminust Broca francia neurológus (1861) vezette be. az agyalapi 
struktúrákat szegélyszerűen körülvevő, a hatrétegű neocortexnél fejlődéstani szempontból 
korábbi megjelenésű (archi- és paleocorticális) régiók jellemzésére. Ezek a területek 
konzervatívok, az evolúció során kis morphologiai változatosságot 
mutatnak.A limbicus rendszert viscerális vagy emocionális agyvelőnek is nevezzük, ami a 

működésbeli jelentőségére utal. A limbicus rendszer koncepciója funkcionalis
sszefüggeséken alapszik, anatómialai alapjainak meghatározása nem egészen pontos. 

Ma a limbicus rendszerhez a következő szerkezeti egységeket soroljuk (87. ábra, A. és 
B. képei).  

1. / A temporális lebenyben amygdala, az area piriformis, aminek hátsó része az 
entorhinális régió (Br. 28, 34) a gyrus hippocampi, hippocampus (Ammon-szarv).

2. / A  frontális lebenyben a septális régio, a gyrus cinguli, ennek mediális folytatása a 
gyrus subcallosus, a gyri orbitales (orbito-frontális kéreg).

3. / A középagyban az ún. középvonali szürkeállomány magjai (locus coeruleus, raphae 
magok) és a formatio reticularis (Nauta-féle limbicus középagyi régió).

A fenti szerkezeti egységek előagyi területei által alkotott egységet szokást limbicus
lebenynek is nevezni. A limbucus lebeny területei között általában kétirányú visszacsatolásos
kapcsolat 'van, és öngerjesztő, reverberációs körök alakulnak ki. Működésükre a 
serkentő ésgátló információk egyensúlya jellemző.

A limbicus rendszer működési egységeit, limbicus íveknek (köröknek) nevezzük (87. 
ábra, A és B képei). A hemispherium mediális felszínén egy külső és egy belső ívet lehet 
elkülöníteni. A külső ívet (gyrus parahippocampalis, a gyrus cinguli és areá subcallosa) az 
archicortex széli területei és a corpus callosumon fekvő archicortex képezi.

A belső ív a hippocampális formatioból, a fornixból a septális tájékból, a Broca-féle 
diagonális kötegből áll. Fontos alkotóeleme még a amygdala.

Egyes subcorticális magokat is a rendszerhez sorolunk, így a corpus mamillaret, a nuclei 
anteriores thalamit, a nucleus habenulaet, a középagyi nuclei tegmentalis dorsalist és 
ventralist, a nucleus interpeduncularist.

A limbicus rendszert korábban azonosították a szaglóaggyal, de ismertté váltak egyéb 
funkciói is. Ma már tudjuk, hogy a szaglórendszeren át érkező ingerületek a limbicus rendszer 
egyik afferens rendszerét adják. Az 1930-as években Papez írta le, hogy a limbicus rendszer 
nem kizárólag a szaglás, hanem az érzelmek (emóciók) idegrendszeri központja is

A róla elnevezett körkapcsolat (Papez-gyűrű) alapján az érzelmeknek keletkezési helye a 
hippocampus majd az információ átterjed a subiculumon és a forixon át a mamillaris 
estekre, majd a tractus mamillothalamicuson keresztül a thalamus elülső magvaihoz (76. 

 ábra). Az információ további állomása a tractus thalamo-frontalison ál a gyrus cinguli. Végül a 
cingultimon át az ingerület az entorhin át is. kéregbe jut vissza. Ez a körkapcsolat ma már csak
történelmi jelentőségű, a mediális limbicus kör részét képezi, és nem tekinthető működési 
egységnek.

Emellett ismeretes még az ún. baso-laterális limbicus kör (Yakovlev-kör), aminek 
középpontjában az amyagdala áll Magába foglalja a hvpothalamus-amygdala, dorso-mediális 
thalamicus mag, orbito-frontális agykéreg kapcsolatrendszert, ahol a kérgi összeköttetések a 
fasciculus uncinatuson át valósulnak meg. Feltételezik, hogy ez utóbbi pályarendszernek 
elsődleges szerepe van megerősítési folyamatokban (jutalom, büntetés).
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b./  A limbicus rendszerhez köthető fontosabb élettani működések 
összefoglalása

1./Az érzelmek (emóciók) és a szociális magatartás neurobiologiai háttere 

A magatartási jelenségeit) ún. szubjektív élmények keletkezésével járnak együtt. 
Emóciónak_nevezhetünk olyan állanotokat, meglepődés, öröm, félelem, harag) és reakciókat 
(pl. támadás, menekülés), amik a kiváltó ingerforrásra hatnak vissza, és cselekvéseinket 
kísérik. Az érzelmek megnyilvánulásában fontos szerepet játszik az autonóm (vegetatív) 
idegrendszer. Ugyan az emóciókat erdetileg emberi pszichés történésekként tárgyalták, ami
állatkísérletes vizsgálatban igazolást nyert. Bizonyos pozitív és negatív megerősítési ingerekre 
bekövetkező szívműködési, keringési, légzési és secretios reakciók mind emberekben, mind 
pedig állatokban azonosak, a kísérő nem vegetatív reakciók (pl. motoros tünetek) pedig
hasonlóak.

Kísérleti állatokban elhárítási reakciókat kiváltó (ún. averzív) ingereket követően 
 sympathicus, parasympathicus továbbá motoros válaszok lepnék fel. A szívfrekvencia 
fokozódik, az artériás vérnyomás emelkedik, a légzési frekvencia megváltozik, a nyál secretio 
csökken, a katecholamin-, az ACTH- és a glukokortikoid-secretio fokozódik. Az állat a 
környezetét intenzíven figyeli (orientációs reakció), a megkezdett aktivitását abbahagyhatja 
(megdermedési, vagy „freezing” reakció). Emellett automatikus száj- és végtagmozgások 
 léphetnek fel, valamint vizelés, vagy székelés jöhet létre. Az erőteljes emocionális reakciók a 
limbikus rendszer főként az amygdala ingerlésével válthatók ki. Ezért az 
amygdalánakérzelmi, különösen a félelmi reakciók szervezésében elsődleges szerepet tulajdonítanak (93. 
ábra).

Az amygdala ingerlés következménye: Megfelelője a félelmi állapotban:

sympathicus aktiválódás tachycardia, pupillatágulat, vérnyomás 
növekedés

parasympathicus aktiválódás gyomor-bél csatorna fekély, vizelés, székelés
légzésfokozódás lihegés
dopaminerg, noradrenerg és cholinerg pályák 
ingerülete

fokozott éberség, EEG-aktiválódás

külső aktivitás megszűnése viselkedési „dermedés", szociális izolálódás
szájnyitás, állkapocsmozgások félelmet sugárzó arckifejezés
ACTH-secretio glukokortikoid-secretio (stresszválasz)

93. ábra: Az amygdala elektromos ingerlését követő reakciók és megnyilvánulásuk félelmi 
állapotban (Davis, 1992 nyomán). 

A ún. generalizált félelmi reakciót kiváltó ingerek a talamuson ill. közvetve az 

agykérgen keresztül érik el a limbicus rendszert, míg a fájdalmas ingerek a felszálló pályák 
leágazásain keresztül jutnak el az amygdalába. A vegetatív funkciókat érintő kimenő 
információ az amygdalát részben a hypothalamus, részben az agytörzs felé futó pályákon 
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hagyja el. Az amygdala a fenti ún._.relé-funkción" agykéreghez futó kimeneti rostokon 
keresztül szerepet játszik az érzelmi reakciók és állapotok tudatosulásában is, meghatározva az 
élőlény magatartását.

Az amygdala szerep az emocionális tanulási folyamatokban

Az amygdala központi szerepe az emóciók megjelenéséhez kapcsolódó tanulási 
folyamatokban szintén igazolást nyert, Ilyen kísérletes tanulási jelenség az ún. „feltételes 
félelmi válasz’. Azokat a reakciókat nevezzük így, amikor egy mindenképpen fájdalmas ingert 
(feltétlen inger) társítunk egy, azt közvetlenül megelőző, de eredetileg semleges ingerrel 
(fényjelzés vagy hangjelzés). A kiépítési (vagy kondícionálási) szakasz alatt a semleges 
(feltételes) ingert rendszeresen társítjuk a feltétlen ingerhez. A kondícionálási idő után az 
eredetileg közömbös inger egyedüli alkalmazása is kiváltja a fájdalmas feltétlen inger okozta 
félelmi reakciót (pl. hangingerlésre ledermedési válasz, szívfrekvencia-változás, stb.). Ez a 
tanulási forma a Pavlovi-, vagy I. típusú, klasszikus kondicionálás.

Az amygdala sértése, vagy neuronjainak átmeneti inaktiválása (kémiai inaktiválás, 
vagy lokális hűtés) megszünteti a feltételes félelmi reakciók kiépülését. Mind a feltétlen, mind 
pedig a feltételes félelmi reakció keletkezésében valószínűleg glutamaterg pályák szerepelnek.

A glutamaterg synapsisokhoz GABA-erg gátló pályák konvergálnak  A GABA-erg 
gátló pályák ingerülete megakadályozza az ingerlő bemenetek hatását, és nehezebbé teszi a 
feltételes reflex kiépülését. A gátló rendszerek funkcionális sérülése a félelmi, szorongásos és 
stresszreakciók túlműködéséhez vezet,

A GABA-erg áttevődést elősegítő pharmacologiai anyagok (pl. benzodiazepinek)
lokális bejuttatása az amygdalába, nemcsak csökkenti a félelmi reakciók kiépülését, hanem jó 
szorongásoldó (anxiolitikus) hatásúnak is bizonyul. A gyógyászatban a benzodiazepineket, 
mint szájon át bevehető szorongásoldó és antikonvulzív gyógyszereket alkalmazzák.

Az amygdalában sok peptiderg neuront is ki lehet mutatni. Az opiát receptorokkal 
működő pályák a GABA-hoz hasonlóan gátolják a félelmi reakciók kiépülését.

Az amygdala szerepe a szociális magatartás szervezésében

A szociális környezetbe való beilleszkedéshez szükséges az, hogy bizonyos 
ingerkombinációknak pozitív (jutalmazó), míg másoknak negatív (büntető) következményei 
lehetnek, amit megerősítésnek nevezünk. A megerősítés maga a tanulás, amit inger-válasz 
társítások során sajátítunk el. A tanulás elősegítésében kitüntetett szerepük van az emócióknak 
(emocionális tanulás). Amygdala eltávolítást követően a majmok nehezebben tanulják meg a 
jutalmazással, vagy büntetéssel társuló ingerek jelentőségét. Ha azonban a tanulás létrejött, 
nehezen tudnak új ingereket a tanulásba illeszteni, vagy a tanult információt módosítani (a 
tanulás plaszticitásának romlása).

A limbicus rendszer egyes részeinek majomban betöltött szerepére először egy elég 
nagy területre kiterjedő sértés, a temporális lebeny kétoldali eltávolításának a következményei 
hívták fel a figyelmet. Ez az ún. Klüver-Bucy szindróma. A tünetek leginkább az amygdala 
hiányára vezethetők vissza. Az eredetileg vad természetű állatok a műtét után megszelídültek. 
Nem ismerték fel a helyzetüket a csordában, és mivel nem tudtak megfelelően alkalmazkodni 
a hierarchiájához, kiszorultak a csapatból. Emellett érzelemhiányos állapotba kerültek, 
apatikussá váltak. Minden tárgyat a szájukba vettek (orális exploratio), hipersexualitás lépett 
fel, ami inadekvát módon is megnyilvánult.
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Emberben az amygdala sérülése után fellépő tünetek ugyan megváltoztatják az 
emocionális állapotot, de a változások nem annyira meghatározóak, mint a majomban. 
Emberben főként az arcfelismerés, valamint az emocionális arckifejezés felismerése 
károsodik.

2/ A jutalom és megerősítés kapcsolata a limbicus rendszer működésével

Az állatok és az ember magatartását a motivációs (= késztetés) állapotok vezérlik. 
Specifikus motivációs állapotoknak, vagy hajtóerőknek nevezzük azokat a helyzeteket, amik 
jól definiálhatóan egyfajta hiányállapotot jeleznek, és annak megszüntetésére irányuló 
magatartást eredményeznek. Adott helyzetben mindig elsőbbséget élvez az élet védelme 
(éhség, szomjúság), valamint a faj fennmaradása (szexuális magatartás).

A motivált magatartás irányát és intenzitását a külső ingerek, a (környezeti incentívek)
nagymértékben befolyásolják. Az ilyen ingereket begyújtó ingereknek nevezzük. Ilyen pl. 
táplálkozási motiváció esetén az eledel, szexuális motiváció, esetén a másnemű fajtárs. A 
motivált cselekvés végső állomása a konszummatív (fogyasztási, beteljesülési, megvalósulási) 
szakasz. Ez a táplálkozási-ivási motiváció esetében az ételital elfogyasztása, szexuális 
motiváció esetében a kopuláció. Ezek pozitív, jutalmazó érzést váltanak ki. A jutalom érzet 
összekapcsolódva a késztetést kiváltó ingerrel, az incentív (apetitív) és konszummatív szakasz 
eseményeivel, a sikerre vezető tevékenységről való visszajelentés emlékeivel, a megerősítés 
physiologiai substratumává válik (Thorndike-féle effektus törvény).

A megerősítés agyi rendszerének lokalizációja először Olds és Milner (1954)
állatkísérletes megfigyelései alapján vált ismertté. A septális agyterület éber, szabadon mozgó 
patkányokban, krónikusan beültetett mikroelektródokon való sorozatos elektromos ingerlése 
során azt észlelték, hogy az állatok ismételten visszatérnek arra a helyre, ahol az első,
ingersorozat bekapcsolásakor tartózkodtak (helypreferencia). Ezután a kísérletet úgy 
módosították, hogy az állatokat operáns kondicionáló berendezésbe helyezték (Skinner-box), 
ahol egy pedál lenyomásával önmaguk indíthattak saját agyuk elektromos ingerlését. Az 
állatok az inger és a pedálnyomás kapcsolatát könnyen társították, majd amennyiben 
lehetőségük nyílott arra, hogy az ingerlőt saját maguk működtessék, szinte folyamatos 
pedálnyomásokkal ingerelték önmagukat. Az állatok megfeledkeztek fontos létfenntartó 
működésekről, mint’az evésről és ivásról. Ezt a jelenséget nevezzük elektromos agyi 
ön ingerlésnek (intracranial self-stimulation, ICSS)

Más struktúrákba helyezve az ingerlő elektródot, az állatok elkerülték a pedál 
lenyomását. Ebben az esetben viszont a kísérletező által bekapcsolt folyamatos ingerlés 
megszakítását tanulták meg könnyen (negatív öningerlés, elhárító megatartás).

Az öningerlés létrejöttének az a magyarázata, hogy az ingerbekapcsolás kellemes, 
jutalmazó hatást keltve megerősíti az ingerlést létrehozó magatartást, vagyis a pedál 
lenyomását, és annak újabb ismétlését váltja ki. Az elhárítás esetén feltehetően a kellemetlen, 
büntető hatás megszűnése eredményezi a megerősítést. Olds és Milner kísérleteiben az 
elektromos öningerlés és az elhárítás, azaz a pozitív és negatív megerősítéses folyamatokban 
résztvevő agyterületeket térképezhették fel.

Pozitív öningerlést sikerült kiváltani a középagyi ventrális tegmentális area, a laterális 
és hátulsó hypothalamus, az. area praeoptica. a hippocampus, az amygdala, és az agykéreg 
bizonyos frontális és temporális területeinek ingerlésével Összeségében az állatok preferálták 
a mediális előagyi kötegben futó pályákkal összekötött agyterületek ingerlését (94. ábra).
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94. ábra: Öningerlési területek (árnyékolt területek) a rágcsáló agyban 
(az agy parasagittális metszetén ábrázolva).

Ezek a területek a már korábban megtárgyalt elsődleges hajtóerők készletének (éhség, 
szomjúság, szexuális késztetés) helyei. így a hajtóerők és a megerősítéses folyamatok agyi 
rendszere átfedést mutat. Ezt mutatja az is, hogy az öningerlési aktivitás összefügg a 
specifikus hajtóerők szintjével. Így pl. a laterális hypothalamus öningerlését az éhség fokozza, 
a jóllakottság csökkenti, azonban más hajtóerők hatástalanoknak bizonyultak.

Averzív. elhárító viselkedés megjelenése a középagyi tegmentum dorsális része és 
centrális szürkeállománya, a mediális hypotalamus középső területei, a thalamus, az 
amygdala és a hippocampus egyes régjóinak ingerlését kiséri. Negatív öningerlés esetén azok 
a struktúrák hatásosak, amelyekből ingerléssel menekülés, és affektív támadás is kiváltható. 
Egyes adatok szerint a negatív megerősítést a cholinerg rendszer izgalma idézi elő, és a 
medialis előagyi köteggel párhuzamosan futó ún. periventricularis rosthálózat közvetíti.

A továbbiakban az öningerlés jelenségének kémiai természetére, derült fény. Ismertté 
vált, hogy az ingerlés hatására az előagyi dopaminerg terminálisok rendszere is aktiválódik, a 
dopaminszint megnövekszik.

A kísérletes elektromos ingerlés feltehetően ugyanazokat a struktúrákat működteti, 
amelyek a természetes jutalmazó folyamatokban is közreműködnek. Az ismert, ún. függőséget 
kialakító anyagoknak (kábítószereknek, drogoknak) a kísérletes önadagolásos alkalmazása a 
jutalmazás érzését közvetítő agyterületeken valószínűleg szintén a dopaminerg rendszer 
működését serkenti (jutalmazási reward rendszer). Az állatok képesek pedálnyomással olyan 
adagoló berendezést működtetni, ami krónikusan az agyba ültetett kis csöveken (kanülőkön) 
keresztül jutalomérzetet előidéző anyagokat juttat az idegsejtek környezetébe. Az állatok, 
hasonlóan az elektromos öningerléshez, ebben az esetben is nagy helypreferenciát, 
vagy folyamatos pedálnyomást produkálnak az adott anyag megszerzéséért. A jelenséget 
kémiai öningerlésnek nevezzük.
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Ilyen, pozitív megerősítést kiváltó anyagok pl. egyes növényi eredetű hatóanyagok 
(nikotin, meszkalin, marihuana, ópium-alkaloidok, morfin) és azok kémiailag módosított 
származékai (heroin), az etilalkohol, valamint számos szintetikus droghatású vegyület (pl. az 
amfetamin). Ezek közül az anyagok közül egyesek közvetlenül aktiválják a dopaminerg 
neuronokat. Az ópium-alkaloidok hatása azonban közvetett, mert azok a GABA-erg pályákat 
gátolják, amelyek alaphelyzetben tónusosan gátolják a dopaminerg rendszert, szabályozva 
annak aktivitását. Így az opiátok mintegy oldják a GABA-rendszer okozta idegi aktivitás-
gátlást. Ez a gátlásoldás (disinhibitio) jelensége, ami végeredményben az idegi struktúrák 
aktivitásának növekedését eredményezi.

Leghatásosabb jutalmazó agyterület patkányokban és rhesus majmokban az 
agytörzsből felszálló ún. mesolimbicus dopaminerg rendszer egyik eredési helye, a ventrális 
tegmentális area, ahonnan az eredő idegrostok a mediális előagyi kötegben a ventrális 
striatumba (nucl. accumbens) futnak (94. ábra).

Leírtak hasonló kémiai öningerlési területeket a középagyi substantia nigraban is, az 
onnan induló nigrostriatális dopaminrendszer neuronjainak területén. Mindkét fenti agyterület 
dopaminerg sejtjein opiát receptorok vannak, melyek enkefalinok hatására fokozzák 
aktivitásukat és dopamint szabadítanak fel. Ezzel feltehetően az aktuális motivált cselekvés 
megerősítést nyer, és így fennmaradhat (öningerlés esetében mintegy állandósul az ingerhatás 
fennáltáig).

3./A tanulás és memória-működések kapcsolata a limbicus rendszerrel

A tanulási és memória-működéseket két nagy csoportba soroljuk. Az ún. nem 
deklaratív (implicit) memória magában foglalja az egyszerű, feltételes reflexes működések 
módosulását, és a mozgástanulást (készségek tanulása, skill learning). A nem deklaratív 
memória a megszokást, (habituáció), az -érzékenyülést (sensitisatio) a tanult mozgási 
mintázatok felidézését (készségtanulás), és a jutalmazásra vagy elhárításra, kiépülő nem 
asszociatív, reflexes tanulásifolyamatokat eredményez.

Ezzel szemben, a deklaratív (explicit) memória a tények (szemantikus memória) és az 
események (epizodikus memória, autobiografikus memória) visszaidézését jelenti. A 
deklaratív emlékezet kialakulásában a hippocampusnak ésa körülötte lévő agyterül eteknek 
(entorhinális, perirhinális és parahippocampális kéreg) van kulcsszerepe. Ezek az ún. mediális 
temporális agykérgi területek, amik reciprok összeköttetésben állnak a neocortexszel.

Feltételezhető, hogy ugyan a memóriatartalom (engram) a neocortexben tárolódik, 
azonban a kiépüléséhez a mediális temporális struktúrák épsége szükséges. Ezen területek 
kiterjedt kétoldali sérülésének következményeként nem alakul ki hosszútávú deklaratív 
memória, míg a nem-deklaratív emlékezet sértetlen marad.

Ezt a jelenséget előremutató, vagy anterográd amnéziának nevezzük. Ilyen esetben a 
beteg az amnéziát kiváltó esemény után nem képes újabb emléknyomokat rögzíteni vagy 
felidézni. (Ezzel szemben retrográd amnéziának nevezzük azokat az eseteket, amikor, a beteg,
a sérülést megelőző időszakra vonatkozóan nem képes emléknyomokat felidézni).

A temporális lebeny középső részének szerepére a deklaratív emlékezet kiépítésében 
egy, a terület kétoldali sebészi eltávolítását követően tapasztalt memóriazavar hívta fel a 
figyelmet. Az ún. temporális lobektomiát egy gyógyíthatatlan epilepsziás állapot miatt 
végezték

Az operált beteg nevének kezdőbetűiből ma már klasszikusan az H.M.-esetnek” 
nevezett (és az anterográd amnéziára jellemző) tünetegyüttes a következő (Milner, 1953):
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megtartott intellektus és végrehajtó funkciók,
változatlan IQ teljesítmény,
az emlékezet időtartama csak az elmúlt néhány perc eseményeire korlátozódik 
(rövidtávú emlékezet),
a gyermekkorra és a régmúltra vonatkozó emlékek megtartottak maradnak 
(autobiográfiás és hosszútávú memória),
az operációt követően a hosszútávú emlékezőképesség teljes hiánya tapasztalható.
Ma már ismeretes, hogy hasonló emlékezetzavart nem csak sebészi eltávolítás idézhet 

elő, hanem súlyos agyi vérkeringési zavar (stroke) is. Azonban, ha a kétoldali sérülés csak a 
hippocampusra korlátozódik, akkor az amnesia nem olyan teljes, mint H.M. esetében volt. 
Ezért feltételezhető a hippocampuson kívül más temporális kérgi struktúrák részvétele a 
hosszútávú memória kialakulásában.

A temporális lebeny egyes részeinek szerepét állatkísérletes modellekben körülírt 
léziókat követően tisztázták pszichológiai tesztekkel. A vizsgálatok alapján a limbicus terület 
memóriarendszere a hippocampális formációból, az entorhinális kéregből, valamint a 
perirhinális és parahippocampális kéregből áll. Teljes memóriavesztés akkor jön létre, ha ezek 
a területek teljesen kiesnek, egyébként a memóriavesztés csak részleges. A már régen kialakult 
és eltárolt memóriatartalom felidézéséhez azonban nincs szükség a mediális temporális 
struktúrákra, ezért azok temporális lobektomia esetén többnyire nem károsodnak.

A hippocampus szerepe az emléknyomok képződésében

A memóriakörökben résztvevő mediális temporális struktúrák közül a hippocampus 
szerepét ismerjük a legjobban. A hippocampus fő bementét a neocortexből kapja, és a 
kimenetei is a neocortexbe vetülnek. Ennek megfelelően, a hippocampus a beérkező 
információt átkódolja, majd visszajuttatja az eredeti kérgi területekre. Ez a folyamat 
nélkülözhetetlen a memóriatartalom rögzülése (konszolidáció) érdekében.

A hippocampus főbb működési sajátosságai a következők:
1. / A memóriatartalom (engram) kialakítása és előkészítése a tárolásra átkódolás útján. 

Multimodális (látási, hallási, szaglási, stb.) ingerreprezentáció, valamint egyes elemeknek a 
kontextusból való kiemelése.

2. / A hippocampus szerepe az emléknyomok többszöri újraaktiválásában, a 
memoriakonszolidáció és a későbbi hippocampus-független rögzülés kiépülésében. A 
részletgazdag epizódok azonban nem konszolidálódnak, azok felidézése mindig függ a 
hippocampus épségétől.

3. / A téri információ feldolgozása hippocampusfüggő. Alacsonyabbrendű emlősökben 
ún. helyspecifikus idegsejtek („place cells”) aktivitása reprezentálja a hippocampus által 
létrehozott ún. „kognitív térképet”. A hippocampális kognitív térkép a jó látással rendelkező 
főemlősökben már nem a helyspecifikus, hanem az olyan idegsejtek aktivitásával igazolható, 
amik a látótér bizonyos irányába tekintésekor lesznek aktívak („view cells”).

A hippocampális hosszútávú potenciáció, mint a memória működések sejtes modellje

A hippocampus synapticus struktúráinak nagyfokú plaszticitása van, amit 
neurophysiologiai módszerekkel főként rágcsálók (patkány, tengerimalac és nyúl) 
hippocampusának neuronjain vizsgáltak.

177



A neocortex asszociációs areaitól az entorhinális cortexen keresztül a gyrus 
dentatushoz futó ún. perforans axonok képezik a hippocampus fő bemenetét. A gyrus dentatus 
régió granuláris sejtjeinek axonjai a CA3 mező pyramissejtjeihez húzódnak, innen pedig a 
pályát az ún. Schaffer-féle collaterálisok képezik, amelyek a CA1 mező pyramissejtjeiben 
végződnek. Az utóbbi mező pyramissejtjeinek axonjai képezik a hippocampusból kifutó fő 
efferenseket. A CA 1 mező synapsisai szolgálnak az asszociatív tanulás elemi jelenségei 
modelljeként.

A CA1 mező pyramissejtjeihez futó pálya magas frekvenciájú impulzusokkal való 
rövid ideig tartó ingerlésének hatására a később egyes ingerekkel kiváltott EPSP-k nagysága 
jelentős mértékben nő (95.ábra, A. kép). Ez a növekedés nagyon hosszú időszakra (órákra, 
esetleg napokra) is megmaradhat. Ezt a jelenséget hosszútávú potenciációnak (long term 
potentiation, LTP) nevezték. Az LTP a mai napig a legelterjedtebb neurophysiologiai modell
az asszociatív tanulás celluláris mechanizmusainak megközelítésére.

A LTP létrejöttének oka az, hogy az érintett idegi pályákban tartós synapticus 
hatékonyágfokozódás (facilitáció) lép fel, és ennek hatására későbbi egyes ingerek 
könnyebben hozhatnak létre synapticus ingerületáttevődést. Az LTP kiváltásának feltétele, 
hogy a CA1 piramissejteken konvergáló axonok közül egyidejűen több kerüljön ingerületbe 
(asszociatív jelleg). Az LTP specifikusságot is mutat, mert az csak az előzetesen sorozatosan 
ingerelt befutó axonok felől váltható ki, más, a még nem ingerelt axonok felől azonban nem.

A LTP molekuláris phyisiologiai hátterében valószínűleg a glutamáterg serkentésnek 
két különböző glutamát receptoron való megvalósulása áll. Ez a két receptor típus a 
KA/AMPA (más néven nem-NMDA) és az NMDA receptor, amik ugyanazon a CA1 
pyramissejten találhatók és térbeli közelségben is vannak.

Alacsony frekvenciájú synapticus ingerlés során a praesynapticus oldalon felszabaduló 
glutamát ionok csak a nem-NMDA-receptor-ionofórt képesek működtetni (95. ábra, B1. kép). 
Ha azonban sorozatos (tetanikus) ingerlés hatására a nem-NMDA csatornák működése a 
postsynapticus membránt már részlegesen depolarizált állapotba hozta, az NMDA-receptor 
ioncsatornák is megnyílnak. Ezt a folyamatot nevezzük az LTP indukciójának.

A tetanikus ingerlés okozta depolarisatio eltávolítja az NMDA-receptorokból az 
inaktivációt okozó Mg2+ ionokat (Mg-blokk). Az NMDA-csatornákon keresztül Na+ és Ca2+
egyaránt bejut a postsynapticus idegsejtekbe. A Ca2+ ionok felelősek különböző intracelluláris 
jelátviteli folyamatok aktiválásáéért, amelyek a postsynapticus sejtben hosszan tartó 
változásokhoz vezetnek. (95. ábra, B2 kép). Így a későbbi egyes ingerlő impulzusok is 
képesek lesznek nagyobb mértékű synapticus potenciálok létrehozására, amíg az LTP hatása 
fennáll.

Az LTP kialakulása, és ezzel párhuzamosan a hippocampális memóriafolyamatok 
NMDA ioncsatoráktól való függését az mutatja, hogy NMDA-csatorna blokkolását követően 
LTP nem lesz kiváltható, valamint magatartáskísérletekben a memóriatartalom tárolása is 
meghiúsul.

A postsynapticus változások mellett az LTP kialakulásában praesynapticus, vagy 
retrográd hatások is közrejátszanak, amik növelik a praesynapticus végződésből felszabaduló 
transmitter mennyiségét. Valószínűsíthető, hogy tetanikus ingerlések során postsynapticus 
sejtből olyan anyag szabadul fel, amely a praesynapticus végződéshez jutva fokozza a 
glutamát kiürülését. Ilyen anyagok az arachidonsav, és a nitrogén-monoxid (NO). Mindkét 
feltételezett retrográd transmitter megjelenése a postsynapticus neuronban a megnövekedett 
intracelluláris Ca2+ koncentráció következményeként értelmezhető.
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95. ábra: Az LTP kiváltása emlős hippocampusban
.A: A moharostok rövid sorozatingerlése hosszútávon növeli a CA3 régió pyramis 

sejtjeiből kiváltható EPSP-k meredekségét.
B: A nem NMDA- és NMDA-receptorok interakciója a LTP során.

B1: Alacsony frekvenciájú synapticus ingerlés során a praesynapticusan felszabaduló 
glutamát csak a nem NMDA-receptor ioncsatornáját képes nyitni. Az NMDA receptorban 

kötött Mg2+ nem teszi lehetővé a receptor ioncsatornájának megnyitását.
B2: A nagy frekvenciájú praesynapticus ingerlés a nem NMDAreceptorn át annyira 

depolarizálja a postsynapticus sejtek, hogy az NMDA receptorról disszociálnak a Mg2+-ok, és 
a praesynapticusan felszabadult glutamát az NMDA-receptor ioncsatonáját nyitja.
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Az eddig ismertetett synapticus folyamatok használattól függő synapticus plaszticitás 
(use-dependent synaptic plasticity) néven foglalhatók össze. Az ún. Hebb-szabály alapján már 
a 1940-es években feltételezték olyan egymáshoz kapcsolódó neuronális körök működését, 
amelyekben egy „A" neuroncsoport gyakori és tartós ingerlése megnöveli az 
„A" neuroncsoport ingerületének hatékonyságát egy „B" neuroncsoport működtetésében.

Ugyan a neurophysiologia csak sokkal később igazolta Hebb eredeti elképzelését, 
azonban az ilyen jellegű, LTP-re érzékeny synapsisokat a jelenség első leírójáról Hebb-féle 
synapsisoknak, vagy módosítható synapsisoknak nevezzük.

Az előzőekben leírt ingerlő neuronláncok mellett a hippocampusban nagy számban 
fordulnak elő GABAerg gátló interneuronok is. Az LTP fokozható, ha a postsynapticus sejten 
végződő gátló interneuronok hatását pharmacolgiailag blokkolják, vagy ha a közvetetten a 
GABA-erg idegsejteket gátló opioid peptiderg sejtek ingerületét serkentik (gátlásoldás).

Az emléknyomok feldolgozásának lépései, memória-stádiumok

A memóriatartalom osztályozásának fő szempontja a memóriaelemek megtartásának 
időtartama. Így megkülönböztetünk maximum néhány másodpercig tartó, azaz sensoros 
memóriát, (SSTM) percekig tartó, azaz rövidtávú memóriát (short term memory, STM), az 
órákig, napokig tartó középtávú memóriát (intermediate term memory, ITM), valamint az 
ennél hosszabb, akár egész életen át megmaradó hosszútávú memóriát (long term memory, 
LTM). Az egyes memóriaformák kialakulása nem azonos folyamat szerint történik. Az 
emléknyomok kialakulásának és megszilárdulásának különböző stádiumaiban különböző 
anyagok okoznak felejtést (amnesticus ágensek), ami arra utal, hogy egymást követő 
neurokémiai folyamatok zajlanak a memóriakonszolidációs folyamatok hátterében, valamint a 
fehérjeszintézis is fontos szerepet kap.

Ilyen jellegű kísérleteket főleg csirkéken végeztek. A fiatal állatok ösztönösen 
csipegetnek, és ha rossz ízű élelmet kapnak, megtanulják társítani a kicsi magvak (a 
kísérletben színes gyöngyök) alakját és színét a kelletlen élménnyel, és a további életük során 
elkerülik azokat (egytársításos averzív kondicionálás).

A kondicionálás alatt vagy utána az állatokat ismert amnesztikus anyagokkal kezelve az 
egyes anyagok hatásspektrumát sikerült feltárni (96. ábra). A KCl-al vagy NMDA receptor 
antagonistaval (AVP) való kezelés a kondicionálás után maximum 5 percig tartó emlékezést 
eredményezett, és mindenfajta későbbi memória képződését gátolta. Összességében minden 
olyan vegyület, ami gátolta a Ca2+ ionok bejutását az idegsejtekbe gátolta az STM 
kialakulását, és ezáltal bármilyen további memóriaforma kiépülését is. Ha azonban az 
állatokat Na/K ATPáz blokkoló anyaggal (ouabain) kezelték, nem tapasztaltak STM 
károsodást, azonban a memóriatartalom nem íródott be az ITM-be és így nem is rögzülhetett 
az LTM-ben. A fehérjeszintézist gátló anyagok, például az anisomycin, kizárólag a LTM 
gátlására voltak hatásosak, és nem érintették a korábbi memória-stádiumokat. Így kísérletesen 
is elkülöníthetővé váltak az egyes memóriaformák kialakulását előidéző sejtélettani 
folyamatok.
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96. ábra: Különböző memóriablokkoló anyagok hatásának időtartama csirkéken végzett 
tanulási vizsgálatokban.

5.1.2.7. Agykamrák (ventriculi cerebri) és az agy-gerincvelői folyadék

Az agyhólyag fejlődése során visszamaradt tágult üregek az agykamrák. Négy 
agykamrát különítünk el.

Oldalkamrák (ventriculi laterales; az I. és II. agykamra) a nagyagy féltekékben 
helyezkednek a kamrák központi részei, ebből szarvak nyúlnak ki (cornu frontale, occipitale és 
temporale). Az oldalkamra középső részén levő Monro nyílás a két oldalkamrát, de a belőle 
induló járat a III. agykamrával is összeköti.

A III. agykamra (ventriculus tertius) a köztiagyhoz tartozó résszerű üreg (Sylivius- 
csatorna). A IV. agykamra (ventriculus quartus) a nyúltagy-hídhoz tartozik, alapja a 
rombuszárok néven is ismert.

Az agykamrákban sajátos érfonatok a plexus chorioideusok termelik az agy-
gerincvelői folyadékot.

Az agynak saját vízterei vannak. Ez egyrészt az agyszövet extracelluláris víztere, 
melynek része az agykamrák és a gerinccsatorna speciális folyadéka, a liquor. A liquor pH-ját 
és osmolaritását tekintve megegyezik a vérplasmáéval, anyagösszetételét tekintve azonban 
nem. Összehasonlítva elmondható, hogy lényegesen alacsonyabb a K+, és Ca2+-ion, valamint a 
glükóz tartalma, de magasabb a Na+ és a Cl- tartalma.

A liquor áramlása lassú, a III. és IV. agykamrákon át a gerinccsatorna felé halad. Itt 
tovább lassul az áramlás, amit a légzés, a testmozgás, különböző testhelyzetek és pl. a 
tüsszentés segítenek. A liquor nyomását vízcm-ben mérik. A kamrai nyomás álló emberben 
13-15 vizcm, a gerinc lumbális szakaszánál 30-40 vizcm.
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Az ún. lumbálás a liquor gerincvelői durazsákból történő kivételét és vizsgálatát 
jelenti. A benne található anyagok mennyisége az agyszövet állapotáról, az agyi működésekről 
ad felvilágosítást. A vénás vérnyomás emelkedése a liquor nyomásának emelkedésével is jár.
Emiatt a tartós nyomásváltozás az agyszövet működését is befolyásolja. A liquor az agyi 
nyomás térfogati szabályozásában játszik szerepet, tehát ha nő a liquor nyomása, megnő a 
kamrák mérete az agyszövet kárára (azt összenyomja). Hosszú távon ez szövetelhalást okoz. 
Fokozott liquor-nyomás alakulhat ki daganatok, vérzések, gyulladások, ill. ödéma esetén.

5.1.2.8. A központi idegrendszer vérellátása

Az agyvelő artériás vérét a kétoldali arteria carotis interna és az arteria basilarissá 
egyesülő két arteria vertebralis biztosítja. Ezek az agy alapján gyűrűalakú anastomosis 
rendszert alkotnak, ez a Willisi-gyűrű (circulus arteriosus Willisii). Ebből három pár arteria 
ered, az arteria cerebri anterior, media és posterior (97. ábra).

Az arteria cerebri anterior a fissura interhemisphericaban a corpus callosum mentén 
halad lefelé, majd hátra. Az arteria cerebri media a Sylvius árok mélyén halad. Fontos ágai 
haladnak a törzsdúcokhoz mennek. Az arteria cerebri posterior, a nagyagy és a kisagy közötti 
árokban halad. 

97. ábra: Az agy artériás vérellátása.
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Az arteria basilarisból még a Willisi gyűrűbe való belépés előtt erednek a kisagy, 
valamint a belső fül atériái.

A gerincvelő teljes hosszában három nagy artériás törzs húzódik végig. Ebből az 
arteria spinalis anterior fissura mediana anterior előtt, két ér pedig a dorsalis oldalon a 

—gerincvelői idegek hátsó gyökerének belépése mellett, ezek az arteria spinalis posteriorok.
Az agy vénás vérét részben a sinusok, részben a nem sinus jellegű venae cerebri 

superiores és inferiores, a vena basalis valamint a vena cerebri magna (ez a kétoldali vena 
cerebri inferiorból alakul ki) szállítják el (98. ábra). Az agynak nyirokerei nincsenek.

A vér-agy-gát  
Az agyvelő belsejébe behatoló ereket a pia mater és az arachnoidea követi. A felszín 

alatt mélyebben az ereket már csak astrocyták burkolják. Az agyi kapillárisokat is edothel 
béleli, amelyen kívül egy basalis lamina van. Erre az idegrendszer felől az astrocyta sejtek 
nyúlványai tapadnak.

Ismeretes, hogy ha emlősökbe intravénásan vitalis festékeket injektálunk, minden 
szerv megfestődik, csak a központi idegrendszer nem. A jelenséget az ún. vér-agy- gát 
meglétével magyarázzuk. Amit az endothel sejtek közötti szoros kapcsolat(tight junction) hoz 
létre. Ez a kapcsolat funkcionálisan barrierként (gátként) működik, s nem engedi a 
kapillárisból az idegsejtekhez a festéket.

“Az idégsejtek anyagellátása a barrier megléte ellenére folyamatos. Az endothel 
sejtekben sok a mitochondrium, továbbá számos speciális enzim és iohtransportáló 
mechanizmus (a spontán anyagáramlások és a diffúzió kizárásával) létezik,-ami aktívan és 
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szelektíven biztosítja a szükséges anyagok átjutását az idegsejtek felé. A 
transzportfolyamatokban részt vesz továbbá a plexus chorioideus, a pia mater és az 
arachnoidea hámja, ill. az ependyma is.

A vér-agy-gát az egyedfejlődés folyamán alakul ki. Az agyi erek permeabilitása csak 
akkor szűnik meg, amikor kialakul körülötte az astrocytahüvely. Ez utóbbiak kóros 
pusztulásával az erek ismét átjárhatóvá válnak.

A vér-agy-gát hiányzik pl. a nucl. arcuatus, az eminentia mediana, az area postrema és 
a circumventricularis szervek területén levő erekből.

5.1.2.9. A központi idegrendszer burkai

A gerincvelőt is és az agyvelőt is burkok védik. Ezek a kemény- és a lágyagyhártya.

A keményagyhártya (dura mater)
A kemény agyhártya az agyvelő legkülső burka. Tulajdonképpen az agyat, ill. a 

gerincvelőt körülvevő csontok csonthártyája.
Két lemezből áll, közöttük öblök (sinusok) találhatók. A legfontosabb sinusok a 

következők: sinus sagittalis superior, inferior, sinus sagittalis, sinus rectus sinus occipitalis, 
sinus transversus, sinus cavernosus, sinus petrosus és sinus basilaris.

A gerincvelőt a dura mater spinalis veszi körül, ami némileg különbözik az agyi 
kemény hártyától. A foramen occipitale magnumnál (öreglyuk) a dura mater két lemezre válik. 
A külső lemez a gerinccsatorna csonthártyáját alkotja, míg a belső a tulajdonképpeni dura-
zsák egységesen veszi körül a gerincvelőt. A durazsák a 2 -3. keresztcsonti csigolyáig terjed. 
Aspinalis dura két lemeze között a cavum epidurale foglal helyet.

A lágyagyhártya (leptomeninx)
A lágy agyhártya is két lemezből áll, a külső a pókhálóhártya (arachnoidea), ami 

hozzáfekszik a dura materhez, míg a belső a pia mater. Ez utóbbi erekben gazdag, s követi az 
agy kiemelkedéseit és mélyedéseit.

• A két lemez között rés-rendszer jön létre, melyet subarachnoidealis térnek nevezünk. 
Ebben található a liquor cerebrospinalis. A lágy agyhártya lemezei közötti legtágabb réseket 
cisternáknak nevezzük. A legfontosabb'cisterna a kisagy, és a nyúltvelő közötti cisterna magna, 
ami három nyíláson keresztül összeköttetésben áll a IV. agykamrával. Ezek a nyílások a 
Magendic-, valamint a két Luschka-nyílás.

A lágyagyhártya közötti és a köztük levő folyadék körülveszi a gerincvelőt.

5.2. Környéki idegredszer

A központi idegrendszerből (gerincvelő és agyvelő) kilépő és a perifériára futó idegek 
tartoznak ide. Így:

1. / a 31 pár gerincvelői ideg (nervi spinales; ld. Gerincvelő),
2. / a 12 pár agyideg (nervi craniales)

5.2.1. Az agyidegek (nervi craniales)

Az általános meghatározás szerint a valódi agyidegek rostjai az agyból lépnek ki és 
haladnak a perifériára. Ez alól az I. (szaglóideg, nervus olfactorius), a II. (látóideg, nervus 
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opticus) és a VIII. (halló- és egyensúlyozó ideg nervus statoacusticus) agyidegek kivételek, 
mert ezen idegek érző rostjai közvetlenül az agyba vezeti az ingerületet, az induló 
receptorsejt a fejlődés során az agyhólyagból türődött vagy vándorolt ki, ezért nem valódi 
agyidegek.

Az agyidegek egy másik szempont szerint: érző-, mozgató- és kevert agyidegek 
lehetnek.

5.2.1.1. Tisztán érző agyidegek

I. Szaglóideg (nervus olfactorius)

A felső orrkagyló nyálkahártyájában elhelyezkedő primér érzékhámsejtek centrális 
nyúlványaiból szedődik össze. Ezek az axonok a lamina cribrosa lyukacsain át bejutnak a 
koponya üregébe és a bulbus olfactoriusban végződnek. Itt a mitrális (és egyéb, az ottani 
komplex synapsisok alkotásában résztvevő, és az elsőfokú kiértékelés mechanizmusában 
szereplő) sejtek nyúlványaival gomolyokat alkotnak (glomeruli olfactori). innen induló 
másodlagos neuronok axonjai a tractus olfactoriusokon keresztül a rhinencephalonba, ill. a 

Jimbicus rendszer egyéb területeire futnak (részletesebben ld. Érzékszervek).

II. Látóideg (nervus opticus)

A szem ideghártyájában (retina) levő ganglionaris sejtek axonjai alkotják ezt az ideget, 
rostjai a koponya üregébe kerülés után a hypothalamus előtt részben kereszteződnek (a 
mediális rostok kereszteződnek, míg a laterálisok nem). A kereszteződés neve a chiasma 
nervorum opticorum (chiama opticum). A kereszteződés után a rostok a látópályát (tractus 
opticus)t alkotják. A látópálya rostjai a thalamus corpus geniculatum laterale (CGL)magjába 
futnak. Egyes rostok itt végződnek, majd az innen induló rostok az agykéreg Br. 17 areába 
(elsődleges látókéreg) végződnek.

Azok a tractus opticus rostok, melyek nem a laterális térdesmagban (CGL) végződnek, 
tovább futnak a középagyi colliculus superiorba. Inneni a rostok a szemmozgató agyidegi 
magvakhoz, valamint a pupilla reflex központjába jutnak.

VIII. Halló- és egyensúlyozó ideg (nervus statoacusticus)

A VIII. agyideg rostjai a belső fülben elhelyezkedő egyensúlyózó szertől (a macula és 
a crista statica), valamint a Corti-féle szerv (belső és külső szőrsejtjei) secunder 
érzékhámsejtjeitől vezeti el az ingerületet. Az érzékhámsejtektől a VIII. agyideg érző 
dúcsejtjei (ganglion vestibulare és a ganglion spirale) veszik át az ingerületet. A dúcsejtek 
centrális nyúlványai a koponya üregébe lépve a megfelelő magoknál synaptizálva a halló és 
egyensúlyozó pályát adják (ld. Érzékszervek).

5.2.1.2. Tisztán motoros agyidegek

A motoros agyidegi magvak az agytörzsben helyezkednek  el (99. ábra).
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99. ábra: Motoros és kevert agyidegek motoros magvai.

III. Közös szemmozató ideg (nervus oculoinotorius)

Tisztán motoros agyideg. A középagy substantia grisea centrálisában elhelyezkedő két 
magból ered. Az egyik mag (motoros mag) sejtjeinek axonjai a felső az alsó- és a belső 
egyenes szemizmokat, valamint az alsó ferde szemizmot idegzik be. Másik magjából (Edinger 
Westphal mag, vegetatív parasympathicus mag) eredő rostok a belső szemizmot innerválják.

IV. Sodorideg (nervus trochlearis)

Tisztán mozgató agyideg. Motoros magva a középagyi substantia grisea centrálisban 
van. A külső szem izmok közül a felső ferde szemizmot látja el mozgató végződésekkel. 
Minden más agyidegtől eltérően, ez az ideg kereszteződve lép ki az agytörzsből.

VI. Távolítóideg (nervus abducens)

Motoros magva a nyúltvelői formatio reticularisban, a dorso-mediális magcsoport 
egyik magja. Egyetlen szemizmot, mégpedig a külső egyenes szemizmot innerválja.
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XI. Járulékos ideg (nervus accessorius)

Nyúltagyi nucleus ambiguusból, annak is legalsó részéből ered. Főleg a gégeizmokat 
és a fejbiccentő izmot (musculus sternocleidomastoideus), valamint a trapézizmot (musculus 
trapezius) látja el mozgató rostokkal.

XII. Nyelvalatti ideg (nervus hypoglossus)

A nyelv saját és külső izmait, valamint a nyelvcsont alatti izmokat idegzi be. Eredő 
sejtjei a nyúltagyi dorso-mediális magoszlop legcaudálisabb tagja.

5.2.1.3. Kevert agyidegek

V. Háromosztatú ideg (nervus trigeminus)

Kevert agyideg, azaz érző és mozgató rostokat egyaránt tartalmaz. A fej teljes érző
idegellátását adja. Motoros magva a nucleus ambiguus legcraniálisabb magja (99. ábra), 
mellette az agyideg fő sensoros magja (principális mag) található. Érző dúca a Gasser dúc 
(ganglion semilunare). A dúc sejtjeinek (pseudounipoláris sejtek) centrális nyúlványai 
különböző érző magokban végződnek (100. ábra), így az említett principális magban, a

100. ábra: Agyidegek érző magjai és ganglionjai.

középagyi nucleus mesencephali nervi trigeminiben (proprioceptív mag). A fejből jövő hő, 
fájdalom érzeteket szállító rostok hosszú leszállás után (a tractus spinalis nervi trigemini) 
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eljutnak a nyúltvelőbe, sőt a nyaki gerincvelőbe, s ott végződnek. Átkapcsolási területük a 
nucleus tractus spinalis nervi trigemini, analóg a gerincvelői substantia gelatinosa Rolandival.

A fej izmainak proprioreceptív idegvégződései egy másik magban („eltévedt spinalis 
ganglion”) találhatók, ami a középagy szívformájú szürkeállomány felső oldalsó részén van. 
Innen a sejt másik nyúlványa az ideg motoros magához vezet.

Motoros rostjai a középagy-híd határán levő motoros magból erednek, s rágóizmokat 
idegeznek be.

A nervus trigeminus a Gasser dúc után kisebb idegekben a perifériára fut. Ezek az 
idegek, a csak érző rostokat tartalmazó nervus ophthalmicus (kb. a szemgödör és a felette levő 
homlok területét látja el érző rostokkal) és a nervus maxillaris (a felső fogsor és a szemgödör 
közti terület érző idege), valamint az érző és mozgató rostokat egyaránt tartalmazó nervus 
mandibularis.

VII. Arcideg (nervus facialis)

Motoros magva (nucleus motorius nervi facialis) a nyúltvelő és a híd határán 
helyezkedik el. Beidegzi az arc mimikai izmait, a platysmat és néhány nyelvcsont feletti 
izmot. Az állkapocsalatti és a nyelvalatti nyálmirigyeket, a könnymirigyet vegetatív
parasympathicus rostokkal látja el. Az arcideg érző dúca (ganglion geniculi) az agytörzsi 
maggal (nucleus tractus solitarii solitarius) tart kapcsolatot. A nervus facialis a nyelv 
legnagyobb érző idege.

IX. Nyelv-garatideg (nervus glossopharyngeus)

A garat, a nvelv. asinus caroticus érző, a fültőmirigy secretoros idege. Motoros magva 
a bolygóideg magvával közös helyről ered. Érző dúca (ganglion petrosum), melynek 
pseudounipolaris sejtjei a tractus solitariihoz és az ala cinerea-hoz kapcsolnak. A perifériáról a 
szájüreg hátsó felső, a nyelv hátsó és a garat felső részéről szállít érző ingerületet.

X. Bolygóideg (nervus vagus)

Érző, motoros és vegetatív rostokat egyaránt tartalmaz. Motoros magva a nucleus 
ambiguusban található. Vegetatív parasympathicus magva a IV. agykamra alján van. Érző 
ganglionjainak (ganglion jugulare és a ganglion nodosum vagi) rostjai nagyrészt a nucleus 
tractus solitariiben kapcsolnak át. Érző ingerületet a nyelőcső, a hörgők és a szív felől szállít. 
A legtöbb parasympathicus rostot tartalmazza, és beidegzési területe a nyaki zsigerek nagy 
része és a törzs területének vegetatív szervei a kismedence kivételével.

5.3. A vegetatív idegrendszer

A vegetatív idegrendszer a zsigerek és az erek simaizomzatát a szív és a mirigyek 
működését irányítja. Az egyes szervrendszerek működését egységes szervi működéssé 
kapcsolja össze. A hormonrendszerekkel szoros egységben hozza létre a szervezet belső 
homeostázisát. Működése jórészt nem tudatos, de minden akarati tevékenységnek és 
exterocepció kísérője, információkat ad a külső behatások értékeléséhez. Organizációja a
szervek felöl a központ felé halad lépcsőzetesen.

A vegetatív idegrendszer központi és perifériás részekből áll.
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5.3.1. A vegetatív idegrendszer perifériás része

A vegetatív idegrendszer perifériás része vegetatív idegekből és vegetatív dúcokból áll. 
A dúcok elhelyezkedésük szerint lehetnek (101. ábra):

1. / A gerincoszlop két oldalán levő a paravertebrális ganglionok;
2. / a gerincoszlop előtti praevertebrális dúcok;
3. / zsigeri szervek falában levő parietális (fali), vagy intramurális dúcok, és a szervek 

kapujában levő kapudúcok;
4. / a fejen az agytörzs közelében levő agyidegek vegetatív dúcai.

1./ Paravertebrális ganglionok a gerincoszlop két oldalán egy-egy dúcláncot alkotnak, 
amiben a dúcokat rostok fűzik egybe. Így jön létre a truncus sympathicus (határköteg). A 
dúcláncnak nyaki, háti, ágyéki és farki szakaszát tudjuk elkülöníteni. A 2. nyakcsigolyától 
(ganglion cervicale superior) a farokcsont előtt levő, már páratlan dúcig (ganglion impar) hú
zódik. A határköteg nem a zsigerek, hanem a testfal és a végtagok vegetatív szerveinek (erek, 
bőrmirigyei'', szőrállító simaizom) beidegzését végzi, de szerepe van a hőszabályozában is.

A legalsó nyaki ganglion, az első háti dúccal olvad össze. Ez az összeolvadt dúc a 
csillagdúc, vagy ganglion stellatum.

Minden háti és ágyéki csigolyatest magasságában található egy ganglion, nagyon 
szabályos elrendeződésben. Ezek a dúcok összeköttetésben vannak a gerincvelői idegekkel 
két, az ún. szürke és fehér összekötő ággal (ramus communicans griseus és ramus 
communicans albus; 63. ábra; Gerincvelői idegek). A fehér összekötő ágon a gerincvelő 
oldalsó szarvában helyet foglaló sympathicus magcsoport neuronjainak axonjai, mint 
sympathicus rostok (sympathicus praeganglionáris rostok) hagyják el a gerincvelőt.

2./Praevertebrális dúcok. A zsigeri szervekhez menő fő artériák mentén vannak. A 
legnagyobb ilyen dúc a ganglion coeliacum, ami a gyomorhoz, a duodenumhoz, májhoz, a 
pancreashoz és a mellékveséhez ad ágakat. Praevertebralis dúc még a ganglion mesentericum
superior és inferior, beidegzési területe a vékonybél, vastagbél, valamint az urogenitális 
apparátus. 

3./ Az intramurális dúcok. Elsősorban a gyomor és a bél falában jellegzetes két fonatot 
(plexus), a plexus submucosust és a plexus myentericust alkotják

A plexus submucosus a nyálkahártya alatt, hálózatosan összefüggő elszórt 
dúcsejtcsoportokból áll. Innen rostok mennek a nyalkahártya saját izmaihoz (tunica muscularis 
mucosae), a lamina propria és tunica submucosa mirigyeihez.

A plexus myentericus a zsigerek izomrétegei (tunica muscularis) között képez 
hálózatot. Az izomréteg perisztaltikus mozgását irányítja.

4./ A fejen, az agytörzs közelében levő agyidegek vegetatív dúcai (feji dúcok). A zsigeri 

koponyának megfelelően találhatók extracraniális vegetatív dúcok. Ilyen a ganglion ciliare, 
ami a belső szemizmokhoz, a ganglion pterygopalatinum, ami a könny- és orrmirigyekhez, a 
ganglion oticum a fültőmirigyhez, a ganglion submandibulare pedig a nyelvalatti és állkapocs-
alatti mirigyhez küld rostokat.  
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101. ábra: A vegetatív idegrendszer.
a: felső-, b: középső-, c: alsó nyaki sympathicus dúc, 1: ggl coeliacum, 2: ggl. mesentericum

superior, 3: ggl. mesentericum inferior.
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A vegetatív idegrendszer fontos anatómiai sajátossága, hogy rostjai eredési helyükről 
nem mennek közvetlenül a beidegzett perifériás szervhez, hanem egy lefutásukban 
elhelyezkedő dúcban átkapcsolnak. Így a vegetatív rostok részben praeganglionáris 
(átkapcsolás előtti), részben postganglionáris (átkapcsolás utáni) neuronokból indulnak.

A vegetatív idegrendszer működésileg két részre a sympathicus és a parasympathicus 
rendszerre tagolható, annak megfelelően, hogy a praeganglionáris sejt a központi idegrendszer 
melyik részében található.

5.3.2. A vegetatív idegrendszer központi részei

A vegetatív idegrendszer központi részei hozzáigazítják a perifériás autonom 
idegrendszer által kormányzott zsigerek működését a szervezet egészének exteroceptív és 
somato-motoros működéséhez. Ez a működés általában az egyes zsigerek aktivitás 
növekedését, vagy csökkenését kívánja meg, ami a hypothalamicus alapprogramban a 
sympathicus és parasympathicus működéstípusban nyilvánul meg.

A sympathicus aktivitás a szervezet védekező-támadó jellegű működését segítő 
szervek energia mobilizáló támogatását igényli. A parasympaticus nyugalmi program, az 
energiafelhalmozódás szervi működéseit engedi meg.

A vegetatív idegrendszer központjai egymásraépülő központok. A legalacso- 
nyabbrendű központ az, ahonnnan a vegetatív, mind a symapthicus, mind pedig a 
parasympathicus idegek erednek.

5.3.2.1. A sympathicus központok

a. / Alacsonyabbrendű sympathicus központok

Ezek a sympathicus központok a gerincvelő thoraco-lumbális szürkeállományának 
oldalsó szarvaiban vannak. Az itt levő magcsoport a nucleus sympathici. A mag sejtjeinek 
axonja (mint praeganglionáris rostok) az elülső gyökéren hagyják el a  gerincvelőt, és a 
velőhüvelyes rostok a rami communicans albus közvetítésével jutnak el a határkötegi
ganglionok valamelyikébe. A határköteg rostjai velőtlenek, s a rami communicans grisei útján, 
mint postganglionáris rostok visszavezetnek a gerincvelői idegbe.

A feji vegetatív szervek sympathicus beidegzése a gerincvelő nyaki C8 és háti Th2 
szevényekből indul és a ganglion cervicale superiusban kapcsolódik át.

A végtagok és a testfal sympathicus rostjai a Th2-Th12 szelvényekből erednek. A 
felkart, a szivet ellátó határkötegi dúc a ganglion stellatum. Az alsó végtaghoz menő 
sympathicus rostok az ágyéki 4. és a keresztcsonti 3 szakaszon lévő határkötegi dúcokban 
kapcsolódnak át.

A hasi zsigerek sympathicus rostjai ugyanúgy lépnek ki a gerincvelőből, mint az előbb 
említett sympathicus rostok, de átkapcsolás nélkül átjutnak a határkötegen és a splanchnicus 
idegek közvetítésével a praevertebrális ganglionokon, s így befolyásolják a hasi zsigerek 
működését.

b. / Magasabbrendű sympathicus központok
Ezeket a hypothalamus ventro-laterális területének sympathicus (ugyanakkor 

fűtőközponti) sejtjei képezik. Ezt a területet, ill. központot a limbicus rendszer 
(legmagasabbrendű központ) tartja ellenőrzése alatt.
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5.3.2.2. A parasympathicus központok

a. / Alacsonyabbrendű parasympathicus központok

A vegetatív idegrendszer alacsonyabbrendű parasympathicus központjainak feji és 
gerincvelői sacrális részét különítjük el. A feji központok a középagyban és a nyúltvelőben 
vannak. Az itt levő magcsoportok neuronjainak axonjai egyes agyidegekhez (III., VII., IX., 
X.) csatlakozva futnak a feji parasympathicus dúcokhoz.

A III. agyideg (nervus oculomotorius) parasympathicus magja a középagyi Edinger- 
Westphal mag. A mag sejtjeinek axonja a ganglion ciliaréba megy, innen a belső 
szemizmokhoz jut (részletesebben ld. Középagy és a III. agyideg).

A VII. agyideg (nervus facialis) parasympathicus magja a hídi nucleus salivatorius 
superiorban van. A parasympathicus praeganglionaris rostok részben a ganglion 
pterygopalatinumon ill. a ganglion submandibularen át érkeznek megfelelő mirigyekhez, mint 
postganglionáris rostok.

A IX. agyideg (nervus glossopharyngerus) parasympathicus magja a nucleus 
salivatorius inferior. A rosotok a IX. agyidegben a ganglion oticumba mennek, ami a 
fültőm irigy secretios idegeit adja.

X. agyideg (nervus vagus) parasympathicus magja a IV. agykamrában fekvő dorsális 
vagus mag. Rostjai a nyaki szervektől a vastagbél harántágáig idegzi be a zsigereket.

A gerincvelő sacrális (S1-S4) szelvények (figyelem itt nincs oldalszarv) 
parasympathicus központjai részben a vastagbélhez, részben a húgyhólyaghoz és a nemi 
szervekhez küldenek rostokat, melyek a szervek előtt egy ganglionban átkapcsolódnak.

b. / Magasabbrendű parasympathicus központok

Az említett központokat is magasabbrendű parasympathicus központ tartja ellenőrzése 
alatt, ami a hypothalamus elülső oldalsó része, és egyúttal a hűtőközpont is. Ezt a limbicus 
rendszer befolyásolja.

5.3.2.3. Sympathicus és a parasympathicus idegrendszer funkcionális jellemzése

Zsigeri szerveink kettős beidegzésűek, ami azt jelenti, hogy működésüket mind 
sympathicus, mind parasympathicus rostok biztosítják. A sympathicus rostok a vegetatív 
szervek működésére általában serkentően hatnak, a parasympathicus rostok a szervek 
működését általában gátolják, kivétel ez alól a bélcsatorna, ahol a hatás fordított.

A szervek működésének fenntartásához folyamatos sympathicus és parasympathicus 
impulzusokra van szükség. Ezt az állapotot hívjuk vegetatív tónusnak.

a./  A vegetatív synapsisok neurokémiája

A praeganglionáris rostok és a vegetatív dúcok neuronjai, valamint az innen induló 
postganglionáris rostok és a simaizmsejtek (vegetatív effektorok) közötti synapticus 
kapcsolatot kémiai mediátoranyagok valósítják meg. Mind a sympathicus, mind a 
parasympathicus rendszerben a praeganglionáris rostokban ÁCh a neurotransmitter. Kiürülése 
a sympathicus dúcok neuronjainak dendritjein gyors depolarisatios hullámokat (EPSP) 
eredményez. Az ACh a postsynapticus felszínen serkentő hatású. Ezeket a hatásokat a nikotin 
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utánozni képes, ezért a vegetatív dúcok ACh receptorait nikotinos ACh receptoroknak 
nevezik. A nACh receptor ingerülete Na+ beáramlást okoz a sejtekbe, depolarizáló hatású.

A parasympathicus postganglionárís rostoknál a transmitter továbbra is az ACh, de az 
effektor szervekben levő receptorai az ACh mellett a muszkarin nevű gombatoxinra 
érzékenyek és nem a nikotinra, ezért ezeket muszkarin-típusú ACh receptorok-nak nevezzük 
(mAChR). A m.AChR. típustól függően, mind ingerlő, mind gátló hatást képesek közvetíteni 
(a K+ permeabilitás változtatásával).

A legtöbb sympathicus idegrendszeri postganglionárís végződésben a felszabaduló 
transmitter a noradrenalin. A noradrenalinra érzékeny receptorokat a noradrenerg vagy 
adrenerg receptoroknak is nevezik, mivel rendszerint nem csak a neurotransmitter-hatású NA- 
ra, hanem a hasonló szerkezetű (catecholamin) hormonra, az adrenalinra is mutatnak 
érzékenységet. Az adrenalin és a noradrenalin hatásait egyes hatóanyag-érzékenység alapján 
két fő csoportra, nevezetesen α és β receptorokra.oszthatjuk. Mind az a, mind a β receptorok 
ingerülete metabotrop sejtválaszokat vált ki. Az α1 receptorok aktivációjának hatására a 
sejtekben közvetetten intracelluláris Ca2+-szint növekedés történik, míg az α2 receptor- 
akivációja az intracelluláris cAMP szint csökkenésével jár. A β receptorok ingerülete 
közvetetten az intracelluláris cAMP-szint növekedését eredményezi. Az α receptorok 
legérzékenyebbek a noradrenalira, míg egyes β receptorok érzékenyebbek az adrenalin 
jelenlétére (β2 receptorok). Az egyes receptor típusok ingerülete által közetített élettani 
hatásokat a 102. ábrán foglaljuk össze.

b./  A sympathico-adrenális rendszer

Ismert, hogy a mellékvese velőállományában főként adrenalin hormon termelődik, ami 
a vérárammal a zsigeri szervehez jutva ugyanazt a hatást éri el, mint a sympathicus 
postganglionaris idegrostok ingerülete (ahol is noradrenalin szabadul fel). Tehát 
szervezetünkben az adrenalin, egyszer mint hormon, s egyszer mint sympathicus transmitter 
funkcióknál jelenik meg.

A mindennapi élet során az autonóm idegek differenciáltan, a feladatnak megfelelően 
szabályozzák a szervek és szervrendszerek működését. Nyugalmi helyzetben a sympathicus 
innerváció nem fejt ki hatást a pupillára tágítására, annak átmérője a fényviszonyoknak 
megfelelően alakul. Azonban, ha a szervezetet épségét potenciálisan fenyegető környezeti 
inger jelenik meg, vagy csak a keringési rendszer fokozott aktivitását igénylő helyzetek 
(munkavégzés) állnak fenn, a sympathicus efferensek nagy része aktiválódik, és ehhez 
hozzájárul még a mellékvesevelő nagymértékű adrenalin-elválasztása.

Ezt az állapotot sympathico-adrenális aktivációnak nevezzük. Ehhez társul még a 
helyzetnek megfelelő magatartási reakciók sorozata is. Ezt a helyzetet Canon után a 
„menekülés vagy harc” reakciójának (flight or fight reaction"), vagy másnéven "Cannon-féle 
vészreakciónak" nevezzük.

A vészreakciónak állatokban is jól megfigyelhető külső jelei vannak. Ezek a jelek 
részben az általános perifériás sympathicus aktiválódás, részben a limbicus rendszer 
aktivitásfokozódásának következményei.
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EF FEKTOR SZERVEK CHOLINERG HATÁS ADRENERG HATÁS RECEPTOR
Szem: m. dilatator pupillae contractio (mydriasis) alfa

m. sphincter iridis contractio (myosis)
m. ciliaris contractio (közelnézés) ellazulás (távolbanézés) béta

Nyálmirigyek: secretio bőséges és híg secretio sűrű alfa
amilaz secretio béta2

Könnymirigyek: secretio
Szív: sinuscsomó szivfrekvencia csökken szívfrekvencia nő béta1

ingerületvezető 
rendszer

lassult vezetés gyorsabb vezetés béta1

kamrák fokozott contractilitas, 
vezetési sebesség növe
kedés

béta2

Arteriolák: coronariák, 
vázizom, tüdő

dilatatio constrictio alfa

hasi zsigerek, 
vese

dilatatio dilatatio béta2

bőr és nyálka
hártya, agy. 
nyálmirigyek

constrictio alfa

Sistemás
vénák:

constrictio alfa
dilatatio béta2

Tüdő: bronchusok contractio (szűkülés) relaxatio (tágulás) béta2
Gyomor: motilitas és 

tónus
fokozódik csökken (rendszerint) alfa, béta2

sphincterek relaxatio (rendszerint) contractio (rendszerint) alfa
secretio fokozódik csökken (?)

Bél: motilitas, tónus fokozódik csökken alfa, béta2
sphincterek relaxatio (rendszerint) contractio (rendszerint) alfa
secretio fokozódik csökken (?)

Epehólyag: contractio relaxatio
Húgyhólyag: sphincter relaxatio contractio alfa
Uterus: változó (FH és LH 

hormon- szintektől és 
más tényezőktől 
függően)

változó (FH és LH hor
monszintektől és más 
tényezőktől függően)

alfa, béta2

Hím nemi szervek: erectio ejaculatio alfa
Bőr: pilomotoros 

izmok
contractio alfa

verejtékmirigyek secretio (általános) secretio (helyi) alfa
Máj: glikogénül isis alfa, béta2
Pancreas: acinusok secretio csökkent secretio alfa

szigetszövet inzulin és glukagon 
secretio

inzulin és glukagon 
secretio

béta2

inzulin és glukagon 
secretio gátlása

alfa

Juxtaglomeruláris sejtek: renin secretio béta1
Corpus pineale: melatonin szintézis béta

102. ábra: Effektor szervek vegetatív cholinerg impulzusokra és keringő catecholaminokra 
adott válaszai.
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Például macskákban ijedtség esetén a pupilla maximálisan kitágul, a szőr felborzolódik 
(piloerectio), a verejtékmirigyek működése fokozódik (izzadás az ujjpárnákon), valamint az 
állat egy sajátos támadó-védekező pozíciót vesz fel (magatartási hatás): a hátát meggörbíti, 
közeledésre felugrik, fúj, karmol, harap, stb.

Összefoglalva, sympatho-adrenális aktiválódást  okozhat a fenyegető helyzet 
felismerése (pl. ellenség látványa, hangja, szaga, stb.), valamint emberben a fenyegetéssel járó 
helyzet felidézése is (a stressz-helyzetek, pl. vizsgaszituációk, konfliktusok)

Emellett, sympathico-adrenális aktiválódást válthat ki nemcsak magatartási 
veszélyhelyzet, hanem szöveti sérülés, vérvesztés, fájdalom, a vércukorszint-esése 
(hypoglykémia), valamint a hideg külső környezet is. Az általánosuk sympatho-adrenális 
aktiválódás mellett a mellékvesevelő hormonsecrétioja része a physiologiás keringési és 
anyagcsere-szabályozásoknak is. Ez utóbbiakat az alábiak szerint foglaljuk össze:

Vérkeringési hatások:
Kisebb mértékű adrenalin-elválasztást követően:

- a szívfrekvencia fokozódása (tachycardia), a szívizom összehúzódások erejének
növekedése;

- a systolés vérnyomás megemelkedése;
- az izomerek kitágulása, más területek ereinek kismértékű beszűkülése;

Teljes mértékű sympathico-adrenális aktiváció eredményeképpen:
- a fenti hatások fokozódása:
- a zsigeri (splanchnicus) érterületen, a vesében és a bőrben jelentős érszűkítő

hatás (vasoconstrictio);
- a diastolés vérnyomás megemelkedése (az artériás ellenállás növekedése miatt).

A nyagcserehatások:
- a májban fokozódó glikogenolízis, glukoneogenezis, glukózleadás (hyperglykemia);
- az izomszövetben fokozódó glikolízis, tejsavképzés (lactacidaemia);
- a zsírszövetben fokozódik a lipolízis, a vér szabad zsírsav- és glicerin-koncentrációja

emelkedik;
-a hasnyálmirigy inzulin secretiója csökken, ezzel is hozzájárulva a vércukorszint 

emelkedéséhez.

Egyéb hatások:
- a tápcsatorna motoros és secretios működései lelassulnak vagy leállnak;
- sűrű, tapadós „sympathicus" nyál választódik el;
- a bronchusok tágulnak;
- a pupillák tágulnak;
- a szőrzet felborzolódik (piloerekció);
- a verejtékmirigyek aktiválódnak (izzadás).

5.4. Az idegrendszer főbb neuroncsoportjainak és pályarendszereinek kémiai természete

Az idegrendszerben a neuronok egymással, ill. a neuronok nem idegi elemekkel 
synapsisok útján tartanak kapcsolatot. A kémiai synapsisokban az ingerület kémiai jelekkel
neurotransmitterekkel közvetítődik. Ismert az is, hogy ugyanazon neuron többféle 
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neurotransmittert és neuromodulatort képes szintetizálni és transzportálni. Ebből a 
neurotransmitterek co-egzisztenciájára lehet következtetni.

A továbbiakban a legfontosabb neurotransmitterek, ill. modulátorok neuroncsoportjait 
és pályarendszereit ismertetjük.

5.4.1. Acetylcholin (ACh)

Ez volt az első transmitter, amit megismertek. Mind a perifériás, mind a központi 
idegrendszerben fontos ingerületátvivő anyag. A legnagyobb cholinerg rendszer a vázizmok 
beidegzését ellátó somato-motoros rendszer, amely magában foglalja az α és a γ- 
motoneuronokat is. ACh szabadul fel a II-VIIvalamint a IX-XII, agyidegek motoros 
rostjainak végződéseiben is (103. ábra).

Cholinergek továbbá a vegetatív idegrendszer (sympathicus és parasympathicus) 
praeganglionáris neuronjai, ill. rostjai, valamint az összes parasympathicus postganglionáris 
sejt

ACh a különböző agyszakaszokban viszonylag kevés neuronban mutatható ki. A 
legismertebb cholinerg pályák (104. ábra).

A septo-hippocampális pálya. A cholinerg sejtek a septumban vannak, axonjaik a

vázizmokhozsympathicus 
parasympathicus

103. ábra: Cholinerg pályarendszerek a központi idegrendszerben. 
Római számokkal az agyidegeket jelöljük.
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fornixon át a hippocapusba proiciálnak,s a hippocampus működését modulálják.
A habenula interpedunculáris pálya. A cholinerg neuronok a mediális habenularis 

magban lokalizálódnak, és az axonok a nucleus interpeduncularisba sugároznak.

A törzsdúcok közül a nucleus caudatus és a putamen is tartalmaz cholinerg 
neuronokat. Ezekről tudjuk, hogy dopaminerg (DA) beidegzést kapnak  a középagyi substantia 
nigratól, és GABA innervációt más striatális neuronoktól. A törzsdúci cholinerg sejtek egy 
része visszahat "a substantia nigrára, más részük a lobus frontalera és lobus parietalera. A 
törzsdúci cholinerg sejtek pusztulása idézheti elő pl. a Hungtinton-, és az Alzheimer-kórt.

A nucleus hasalis-neocorticalis pálya. A basal is előagyban levő Meynert-magban 
elhelyezkedő cholinerg neuronok a neocortexbe projiciálnak.

Agykéreg. Az extrinsic pályákban levő ACh mellett intrinsic cholinerg neuronok is 
előfordulnak a neocortexben.

A híd cholinerg neuronjai a tegmentális területen fordulnak elő. Axonjaik behálózzák a 
nagyagyat, a közti és középagyat és a hátsóagyat is.

5.4.2. Monoaminok

Biológiai szerepük kiterjedten vizsgált, és még ma is számos kutatási téma tárgyát 
képezi. Az ide tartozó fontosabb transmitterek a dopamin. a noradrenalin, az adrenalin - ezeket 
együtt catecholaminoknak is neveznek - valamint a serotonin, ami az indolaminok közé 
tartozik.

a./  Dopamin (DA)

A DA-t termelő sejtek többsége az alsó agytörzsben van, zömmel középagyban a 
substantia nigra pars compactjában és a mellette lévő ventrális tegmentalis területen (105. 
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ábra). Ezeken a területeken a sejtek nagyrészt multipolárisak, axonjaik távolra projicinálnak. A 
sejtektől felszálló rostok a mediális előagyi kötégben haladnak, és végződésüknek 
megfelelően mesostriatális és mesocorticális projectiókra oszthatók.

A mesostriatális rendszer, ami eredési helye után nigrostriatális rendszernek is 
neveznek a substantia nigrából indul, és a törzsdúcokhoz (nucleus caudatus és putamen, 
striatum) fut. A substantia nigra dopaminerg sejtjeinek pusztulása idézi elő az ún. Parkinson 
kórt, ami rendellenes, fokozott izommozgásbban jut kifejezésre, mivel ilyenkor a törzsdúci 
cholinerg sejtek részben vagy teljesen elveszítik dopaminerg gátlásukat.

A mesocorticális rendszer ugyancsak a középagyi DA sejtekből indul, s részben az 
agykéregben végződik. A pálya egyes rostjai azonban nem érik el a kérget, hanem előbb már 
subcorticálisan végződnek, így a rhinencephalonban, az amygdalában. A DA nagy 
valószínűséggel gátló hatással van a célsejtjeire.

A két főrendszeren túl kisebb DA rendszereket is leírtak. Ilyen pl. a tubero-
infundibuláris rendszer, ami a nucleus arcuatus, ill. paraventricularis thalamicus magoktól 
ered, s az eminentia medianán át a hypophysis pars intermediában végződnek.

Apró DA sejtek ismertek a bulbus olfactoriusból, valamint ilyenek a retina egyes 
amacrin sejtjei is, amelyek az ún, helyi szabályozási körökben vesznek részt.

105. ábra: Dopaminerg sejtek és pályák a központi idegrendszerben.
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b./  Noradrenalin (NA, norepinephrin)

Az agyban viszonylag kevés NA-tartalmú sejt található, terminálisaik is csak kis 
százalékát teszik ki az agyi terminálisoknak. Mai ismereteink szerint a központi idegrendszer 
NA-t szintetizáló sejtjei az alsó agytörzsben találhatók.

Az agyban két nagy NAerg, a locus coeruleus és a laterális tegmentális rendszert 
ismerjük (106. ábra).

106. ábra: A noradrenerg mediális előagyi és laterális tegmentális pályák.

A locus-coeruleus rendszer kiindulási helye a IV. agykamra craniális csúcsától oldalra 
található locus coeruleus. A sejtek axonjai három nagy pályába rendeződnek: a mediális 
előagyi, a centrális tegmentális pályába, valamint a dorsális fasciculus longitudinálisba. A 
mediális előagyi pálya rostjainak legnagyobb része a’ hypothalamusba, a thalamusba, a 
limbicus előagyban, valamint a neocortexbe vetül.

A laterális tegmentális rendszer kiindulása a nyúltagyi dorsális vagus mag, a nucleus 
tractus solitarii, ill, a hídi tegmentum. Ennek a rendszernek a rostjai főleg a hypothalamusban,
kisebb részük a basális előagyban végződik.

A hypothalamus, beleértve az eminentia medianat is, mindkét nagy NA rendszertől kap 
rostokat, de a laterális tegmentális rendszertől többet, mint a locus coeruleustól.
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Ez a NA-rendszer a hypothalamus neuroendocrin funkcióit befolyásolja, leginkább a 
gonadotrop, a növekedési hormon és az ACTH secretiót. A laterális tegmentális rendszer a 
vegetatív funkciókra hat, ill. a homeostásis fenntartásában jelentős.

c./  Adrenalin (A; epinephrin)

A monoaminok közül az adrenalin az a transmitter, ami a legkisebb mennyiségben 
fordul elő a központi idegrendszerben. Az adrenerg sejtek az agyban két helyen találhatók, a 
nyúltvelő craniális és caudális részén. Az innen induló rostok nagy része felszállópályaként 
átmegy a formatio reticularison, s nagyrészt a locus coeruleusban, a hypothalamusban és a 
thalamusban végződik (107. ábra). A nyúltvelői magoktól lefelé a gerincvelő felé is haladnak 
rostok.

107. ábra: A központi idegrendszer adrenerg rendszerei.

d./  Serotonin (5-HT, 5-hydroxytryptamin)

Már 1868-tól ismert, hogy létezik egy anyag, ami elősegíti a vérerek összehúzódását.
Ezt az anyagot 1949-ben serotonin néven azonosították. Hamarosan a központi 
idegrendszerben is kimutatták. Ma már ismert, hogy jelentős szerepe van pl. a viselkedés 
kialakításában. Néhány depressios állapot összefüggésbe hozható az alacsony agyi serotonin 
szinttel.

Bár a serotonin fontos transmitter a központi idegrendszerben, a szervezet teljes 5-HT 
mennyiségének 95%-a mégis a központi idegrendszeren kívül, a keringési és a 
gasterointestinális rendszerben található.

Az idegrendszerben serotoninerg sejtek a középagyban, a nyúltvelőben és a hídban 
találhatók. A középagyi serotoninerg sejtek, melyek főleg a dorsális és a mediális raphae 
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magokból indulnak, a hypothalamusban, a thalamusban, a praeopticus areaban, a septumban, a 
hippocampusban, a basalis ganglionokban, az amygdalaban és a telencephalon cortexében 
végződnek (108. ábra).

cortex

törzsdúcok

bulbus olfactorius

—* hippocampus

septum

thalamus
hypothalamus

mesencephalon

pons

medulla oblongata

raphae mag 
ventrális formatio 

reticularis 

medulla spinalis

108. ábra: Serotoninerg pályák.

A nyúltvelői serotoninerg rendszer, az agyszakasz caudal is raphae magvából és a 
nyúltvelői ventrális formatio reticularistól indul, melyek leszálló 5-HT pályák néven is 
ismertek. Az innen induló pálya a gerincvelőbe annak elülső- és lateralis szarvába tart. Számos 
rost a gerincvelői enkephalin tartalmú interneuronokon végződik. Ezek a serotonin tartalmú 
rostok a fájdalom ingerületének felsőbb kontrollját biztosítják.

A felszálló serotoninerg pályák a mediális előagyi kötegben a fornixon a septumon át 
haladnak.

5.4.3. Peptidek

Az 1970-es években írtak le először az agyban saját peptideket (enkephalinokat), ill. 
morfin-szerű anyagokat (endorphinokat). Ezek az anyagok az ún. opiátreceptorokhoz kötődve 
fejtik ki hatásukat (az opiátreceptorok a fájdalomérző rendszer idegsejtjeinek receptorai). 
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Hatásuk összevethető a morfin (ópiumalkaloida) fájdalomcsillapító hatásával. Mindkét anyag 
feltehetően ingerátvivő funkció ellátása mellett hormonféleség is.

a. / Enkephalinok

Az enkephalin tartalmú sejtek előfordulási helyeinek pontosabb megismerése, az 
immunológiai metodikák általános elterjedésével vált lehetségessé. Két pentapeptid, a met- 
enkephalin és a leu-enkephalin az ismert. Mintegy 25 agyi régióból mutatták ki jelenlétüket, 
megállapítva azt, hogy általában a leu-enkephalin fordul elő nagyobb mennyiségben.

Az enkephalin sejtek terminálisai a sejttesthez közel figyelhetők meg, így feltehetően 
helyi folyamatok szabályozásában vesznek részt.

Ismert enkephalin tartalmú sejtek a nyúltagy ventrális, a híd ventrális és dorsális része, 
a raphae-magok, a középagyban a substantia nigra és a substantia grisea centralis. Kevés sejt 
van a hypothalamusban és a kisagyban, valamint több a septális areaban, az amygdalában. 
Legtöbb enkephalin tartalmú sejtet a globus pallidusból írtak le.

Enkephalionokat a perifériás idegrendszerben is kimutattak, így pl. a 
mellékvesevelőben, a gyomrot, a duodenumot, az ileumot és a rectumot innerváló rostokban. 
Hatásukra csökken a légzés intenzitása, ill. nő a gasterointestinális rendszer mozgásaktivitása.

b. / Endorphinok

Először az adenohypophysisből írták le. Később kimutatták a nucleus arcuatus, a 
limbicus rendszer, a mesencephalon, valamint a telencephalon különböző rostrendszereiben. 
Endorphin sejtkeket az amygdalaeból, a nucleus mamillaris körüli területekről írtak le. A 
cerebrospinális folyadék, valamint a vérplasma is tartalmaz endorphinokat, melyekről sokan 
feltételezik, hogy talán egy központi fájdalomcsillapító rendszerből szabadulnak fel. A 
fájdalom növeli az endorphin szintet. A hypothalamusban ill. a hypophysisban való 
előfordulása arra utal, hogy fontos szerepet játszhat az endocrin funkciók szabályozásában is.

c. / A substance P (SP, P-anyag)

Ez volt az elsőként felfedezett neuropeptid, amit 9931-ben a ló beléből izoláltak. A 
simaizomra az ACh-hoz hasonló aktivitást fejt ki. Az agy számos területéről mutatták ki, de 
hiányzik a kisagyból, a hippocampusból és bizonyos agykérgi területekről.

Előfordul a nyúltagyban, s hatását leginkább a gerincvelői substantia gelatinosa 
Rolandira fejti ki. A törzsdúcok területén pontosan a nucleus caudatusban találhatók SP 
pozitív sejtek, amelyek a substantia nigra felé vetülnek. Ismeretesek SP sejtek a habenularis 
magokból is. A nigro-striatalis pálya GABA-erg rostjai is tartalmaznak SP-t. Emellett gyakori 
a serotoninnal való együttes előfordulása is.

A ganglion spinale elsődleges sensoros neuronjainak mintegy 20%-a SP-t tartalmaz. 
Ezen dúcok ún. kis neuronjai, amelyek centrális nyúlványai a gerincvelői II. szövettani 
rétegben végződnek, perifériás nyúlványaik pedig az orr nyálkahártyája, a bőr epidermise felől 
hoznak ingerületet. Az SP jelentősen összefügg a fájdalomérzésekkel.
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d./  Somatostatin

A legtöbb somatostatin tartalmú sejt a hypothalamusban ill. a praeopticus areaban 
(periventriculáris régió) található. Ezen kívül somatostatin tartalmú sejteket írtak le elsődleges 
érzőhámsejtekből, a limbicus rendszerből és az agykéregből. A bélben, a hasnyálmirigyben és 
a pajzsmirigyben, nem neuronális somatostatin sejtek is ismertek

e. / Vasoaktív intestinalis polypeptid (VIP)

VIP-et először a bélből, mint bélhormont írták le. Főleg a telencephalonban, 
interneuronokban és projektív axonokban fordul elő. Az agytörzsben egyetlen VIP pályát 
sikerült bizonyítani, ami a középagyi substantia grisea centralistból, a mediális előagyi 
kötegen át a középagyba fut.

f. / Cholecystokinin (CCK)

Hasonlóan a SP-hez a CCK is megtalálható mind a béltraktusban, mind az agyban. A 
béltraktusban két alapvető hatása van, nevezetesen fokozza az epehólyag izomzatának 
összehúzódását és a hasnyálmirigy enzimelválasztását.

A CCK jelenlétét az agyban 1975-ben fedezték fel. A legtöbb CCK pozitív neuron 
lokális körökben fordul elő, de vannak közöttük corticofugális, sőt a corpus callosumban levő 
neuronok is.

CCK pozitív neuronok az agytörzs minden struktúrájában előfordulnak, gyakran más 
transmitterekkel együtt.

A CCK elterjedésénél fogva számos élettani működéssel kapcsolatba hozható. Így a 
fájdalomérzéssel, a tanulás és emlékezettel, tájékozódó magatartással és a szorongással.

5.4.4. Aminosavak

a./  Gamina-amino-vajsav (GABA)

A legismertebb gátló transmitter, mind a központi, mind a perifériás idegrendszerben.
A legjelentősebb GABA pályák rövid és hosszú projectiós pályák lehetnek. Jelentős rövid 
projectiós pálya a striatumtól a középagyi substantia nigráig, valamint a kisagykéregtől a 
kisagyi magvakhoz fut.

Hosszú projectiós pálya a hypothalamus hátsó részéről indul, és a kisagykéregben 
végződik.

A GABAerg neuronok nagy része ún. intrinsic neuron. Ilyen sejtek találhatók a 
cortexben, a szaglóagyban, a hippocampusban, a kisagyban és a retinában.

A GABA főként a GABA és a GABB receptorokon keresztül fejti ki hatását.

b./  Glicin

Agyban és a gerincvelőben is előfordul. Ez utóbbinál a motoneuronokkal kapcsolatot 
tartó gátló interneuronok neurotransmittere. Jelen van a bulbus olfactoriusban, a 
hippocampusban, a nagyagykéregben, a thalamusban, a colliculus superiorban és a 
kisagy kéregben.

203



5.4.5. Glutamát

A glutamát az aspartáttal együtt a köztes anyagcsere folyamataiban játszik szrenet. A 
glutamátot, mint excitatoricus transmitter ismerjük. Legnagyobb mennyiségben az emlősök 
agyában találták meg, ahol az összes piramissejt glutamát tartalmú.

Legismertebb megjelenése a kisagy granuláris sejtjei, melyek rövid axonú neuronok, 
amik a kisagy másik két rétegének sejtjeivel tartanak kapcsolatot. Az agy másik jelentős 
glutamáterg pályája a szaglópálya (a szaglóagytól a szaglókéregig; a mitrális sejtek nem 
glutamátergek). Az entorhinális kéreg a hippocampussal és a gyrus dentatussal tart 
kapcsolatot, corticális kapcsolata a nucleus caudatussal van (109. ábra).

109. ábra: Glutamáterg neuronok patkány agyban (sagittális nézet).
AM: amygdala, CB: cerebellum, HIP: hippocampus, HYP: hypothalamus, OT: szagló 

tuberculum, PC: pyriform kéreg, STR: striatum.

5.4.6. A nitrogén-monoxid és enzimje a NOS

A nitrogén-monoxid (NO) L-argininből a nitrogén monoxid szinzáz (NOS) enzim 
hatására jön létre. Kimutatása NOS antitesttel, in situ hibridizációs technikával törtéhet. Az 
agyban a legtöbb NO pozitív sejt a járulékos szaglóagyban és a cerebellumban van. Kisebb 
számban sejtek találhatók még a fascia dentátusban, a középagyi colliculi superiorokban és 
inferiorokban, valamint a hypothalamus nucleus supraopticusában.
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6. ÉRZÉKSZERVEK

A szervezetből és a környezetből származó ingerek nagy része nem közvetlenül az 
idegrendszerre hat, hanem az ingerek és az idegrendszer közé iktatott érzékszervekre. Az 
érzékszervek receptorai (interoreceptorok vagy exteroreceptorok) felveszik az ingereket, 
ingerületté alakítják és a megfelelő idegpályákon át végül agykérgi központokba vezetik, ahol 
érzet keletkezik.

6.1. Az érzékszervek általános felépítése

Az érzékszervek analizátorok (elemzők), melyek csak a nekik megfelelő, ún. adekvát 
ingerre reagálnak. Pl. a hallószervünk adekvát ingere a hang.

Az érzékszervek analizátor-apparátusa lényegében három részből épül fel, nevezetesen 
az ingerfelfogó készülékből, az afferens pályából az agykérgi ill. kéreg alatti központokból.

6.1.1. Az ingerfelfogó készülék

Az ingerfelfogó készülék vagy receptor sejtekből, vagy érző idegvégkészülékekből áll, 
amelyek az ingerhatás energiáját ingerületté alakítják. A receptor sejtek sensoros 
érzékhámsejtek, melyeknek primer és secunder formáit ismerjük (Id. Hámszövetek).

Az ingert felfogó sensoros sejtek vagy magukban, vagy működésüket segítő egyéb 
sejtekkel (segédsejtek) együtt érzékszervbe csoportosulnak. Csoportosításuk az érzékszervnek 
megfelelő ingerek tulajdonságai alapján történik. Így beszélhetünk: mechanikai, fény és vegyi 
ingert felfogó érzékszervekről.

Az érző idegvégkészülékek (receptorok), érzőidegsejtek perifériás nyúlványainak 
kezdetei, amelyek a szövetekben eltérő formában találhatók (ld. Idegvégződések).

A receptorok membránjain létrejött potenciálváltozások minden receptor sejtben 
azonosak. A membrán deformálására a receptor ún. receptorpotenciálokat, alakít ki. Ezek nem 
a minden vagy semmi elve alapján működnek. Ha a receptor sejt membránja 
hypopolarizálódik, jeltovábbítás történik a hozzákapcsolódó idegsejt felé. Ha a receptor sejt 
hyperpolarizálódik, akkor a receptor jeltovábbítása gátlódik. Az ingerületek összeadódhatnak 
(summatio), minek hatására sok kis ingerből kialakulhat ingerület az idegsejten.

6.1.2. Afferens idegpálya

Az afferens idegpályákon keresztül a receptortól az ingerület az agykéreghez jut. Mind 
a gyorsan, mind a lassan adaptálódó mechanoreceptorok többsége A β-rostokon küld 
impulzusokat a gerincvelőbe, vagy az agytörzsbe.

Az ún. gyors fájdalomérzés kialakításáért az Aδ míg a lassú fájdalomérzés 
kialakításáért a nem myelinizált, C-típusú idegrostok felelősek. A gyors fájdalomérzés, a 
hirtelen fellépő égető, szúró de viszonylag gyorsan múló fájdalmat, míg a lassú fájdalomérzés 
a tompa, de tartósan jelenlévő fájdalmat jelenti. A csupasz idegvégződések a lassan 
adaptálódó receptorok közé sorolhatók.

Az C-rostok hideg, vagy meleg érzetet közvetítenek, míg az Aδ-típusú rostok az 
erősen meleg ingerekre kialakuló azonnali éles fájdalomérzetért felelősek. A két rostféleség 
együttes ingerlése fájdalomérzetet eredményez. Az összes szabad idegvégződés körülbelül 
harmada hidegreceptor, vezetési sebességük közepesen nagy (kb. 15 m/s). Mindezek a rostok 
rendezetten végződnek a gerincvelő hátulsó szarvának különböző rétegeiben.
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A gerincvelőben futnak a bőr és a zsigerek felől az agykéreg felé vezető pályák. Így a 
finom tapintás és nyomás információt közvetítő afferens rostok a hátsó kötegben haladnak a 
nyúltvelő irányába (Goll és Burdach pályák), ahol a nucleus gracilis és a nucleus cuneatus 
magokban képeznek synapsist. Innen a másodrendű neuronok axonjai a középvonalat 
keresztezve a mediális hurokpályát adják, és a thalamus specifikus érző relémagvaiban 
végződnek.

A másik legjelentősebb felszálló rendszer az ún. antero-laterális pályarendszer 
(tractus spinothalamicus pálya), kiinduló rostjai a belépéssel azonos gerincvelői segmensben 
átkereszteződnek, majd a gerincvelő ellenoldali antero-laterális kvadránsában haladnak a 
thalamus felé.

6.1.3. Agykérgi, és kéreg alatti érző központok

A központokon át a különböző efferens rendszerekkel való reflexkapcsolatok 
megvalósulnak, és az eltérő analizátoroknak megfelelő receptor-apparátusok egymással 
kölcsönhatásba jutnak.

A sensoros rendszerek főbb, kéreg alatti analizátorai a gerincvelő és a thalamus. A 
gerincvelőben történő átkapcsolódás lehetővé teszi a gyors, automatikus ingerválasz alapú 
működést (helyi, spinális reflexek). A továbbiakban hurokpályák felszálló rostjai az ún. 
specifikus thalamicus relémagokban végződnek, az antero-laterális rendszer felszálló rostjai 
azonban collaterálisokat adnak a középagyi hálózatos állomány területére, valamint a 
thalamicus középvonali magvakhoz (intralamináris, nem specifikus projekciós magvak) 
egyaránt. Ez a diffúz projekció hozzájárul az agykéreg általános ébrenléti állapotának 
fenntartásához.

A thalamus specifikus érzőmagvaiból kiinduló harmadlagos neuronok pontszerűen 
vetülnek a fali lebeny elülső részét képező somato-sensoros mezőkbe: a gyrus postcentralis 
területére (elsődleges somato-sensoros kéreg, SI.), valamint a Sylvius-féle hasadék (sulcus 
lateralis cerebri) falában található másodlagos somato-sensoros kéregbe (SII.).

Az SI-hez vezető thalamicus rostok összerendeződése olyan, hogy a bőrfelület 
érzőpontjai a gyrus postcentralis mentén meghatározott sorrendben találhatók, mégpedig a 
legfelsőbb szakaszon a lábak, ventrálisan pedig a fej érzőpontjai.

A gyrus postcentralis tekervényen belül az egyes testrészekből érkező impulzusokat 
fogadó kérgi területek kiterjedése arányos a képviselt testrészen található receptorok 
számával. Az érzőmezőkben a perifériás területek kérgi lokalizációja pontról pontra 
megvalósuló, diszkrét jellegű (somatotopia).

A gyrus postcentralis eltérő részeinek ingerlése a megfelelő testrészekre vetülő 
érzeteket kelt. A kiváltott érzet lehet: zsibbadás, viszketés, mozgásérzet, esetleg tiszta 
tapintás-, meleg-, hideg-, vagy fájdalomérzet. Ezt a kérgi vetülést a motoros rendszer 
analógiájára a homunculussal szemléltethetjük (110. ábra).

A kérgi reprezentációs területek egymáshoz viszonyított méreteit érzékeltetve a 
homunculus testrészeinek arányai is az egyes kérgi reprezentációs területek kiterjedésének 
megfelelően torzítottak. Megfigyelhető, hogy a törzs területéről eredő érzőrostok kérgi 
vetülete kicsi, ugyanakkor nagyon nagy területen reprezentálódnak a kéz területéről, valamint 
beszéddel kapcsolatos szájrészek felöl érkező érzőimpulzusok.

A testrészek reprezentációja az SII területén is megfigyelhető, azonban nem annyira 
részletesen, mint az SI-ben. Az SII funkciója nem ismeretes, feltételezhető, hogy szerepe van 
a fájdalomérzet kialakulásában.
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110. ábra: Sensoros homunculus.
A: a nagyagy felülnézetben, B: az agyfélteke convex felszíne, C: a testrészek 

somatotopiás vetülete.

6.2. Az érzékszervek működésének alapelvei

Minden egyes érzékszerv arra specializálódott, hogy valamilyen környezeti ingert 
jelentő energiafajtát (mechanikai, fény, hő, stb.) érzőidegek akcióspotenciáljaivá konvertáljon. 
Ennek az elsődleges formája az érző neuron differenciálódott végződésein keletkező 
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receptorpotenciál (sensorospotenciál vagy generátorpotenciál) megjelenése. A 
receptorpotenciál az afferens axon későbbi szakaszain akcióspotenciál sorozatok keletkezését 
váltja ki. Minden egyes sensoros modalitást elkülönült pálya közvetít az agyba. Ezt követően 
az agy megfelelő részeinek az aktivitása határozza meg egyrészt a kialakult érzet modalitását 
(az inger által keltett érzet minősége), az érzet intenzitását (erősségét), az ingerbehatás 
tartalmát, másrészt lokalizálja azt a testrészt, ahol az ingerforrás található.

6.2.1. Ingerküszöb, diszkriminációs képesség

A receptorok ingerküszöbének nevezzük azt a minimális intenzitású ingert, ami a 
receptor folytatását képező afferens axonon már akcióspotenciált képes kiváltani.

Az érzet ingerküszöbe ennél összetettebb, az egyén magatartási válaszát is magába 
foglalja. Meghatározása: fokozatosan erősödő ingerekkel való ingerlés esetén azt a minimális 
inger intenzitást jelenti, ami az esetek 50%-ában érzékletet vált ki.

Egy adott érzet intenzításbeli küszöbértékei és különbségei kétféleképpen kódolódnak:
1. / Az érző idegben gerjesztett akcióspotenciálok frekvenciája arányos az 

ingerintenzitással (frekvenciakód),
2. /Növekvő ingerintenzitások esetén több, eltérő érzékenységű receptor is ingerületbe 

jön (receptor mintázat vagy populációkód). Az agyi feldolgozó központok a fenti kettős 
információ együttesének analízisével képesek az ingerküszöb és az ingerintenzitások mérésére 
(111. ábra).

6.2.2. Adaptáció

Egyes érzékszervek képesek a környezeti ingerek pontos időtartamának érzékelésére 
(pl. látás, hallás), más esetekben azonban csak az inger keletkezését vagy megszűnését tudjuk 
detektálni, a keletkezett érzéklet időben nagyfokú lecsengést mutat az inger jelenléte ellenére 
is (pl. tapintás, nyomás, szaglás, stb. esetén). Ez a jelenség az adaptáció. A receptorok által 
keltett érzéklet intenzitásának csökkenése (adaptációs képesség) alapján élettani szempontból 
megkülönböztetünk gyorsan adaptálódó (fázisos) és lassan adaptálódó (tónusos) 
receptorokat. Léteznek olyan receptorok is, amelyek sohasem adaptálódnak. Ez utóbbiak pl. a 
viscerális receptorok. Közülük említhetjük pl. az arteria carotis internában levő a sinus 
caroticumot. Ezek a receptorok folyamatos impulzusokat küldenek a nyúltvelőbe (Id. 
Keringési rendszer).

6.2.3. Térbeli lokalizáció

Annak alapján, hogy az ingerek melyik receptorstruktúrát hozzák ingerületbe, 
lokalizálhatjuk az ingerforrás helyét. Az inger lokalizációja az adott receptornak a megfelelő 
kérgi terület ingerületével értelmezhető (ld. somatotópia).

A lokalizációt jellemzi még az ún. két pont diszkrimináció”. Ez alatt a két pont 
közötti legkisebb távolságot értjük, amit még két külön ingerként észlelünk 
(„kétpontküszöb”). Ezt legkönnyebben a bőr mechanoreceptorainak páros ingerekkel való 
vizsgálatával mutathatjuk be. A diszkriminációs küszöb nagysága a testfelszínen nagyon 
eltérő lehet. A legkisebb az inger-diszkriminációs képesség a hátunkon (2-3 cm-es), míg a 
legnagyobb az ujjhegyeken, ahol néhány mm-es távolságot már érzékelünk.
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A Az. inger intenzitása

111. ábra: Nagy ingerintenzitás-spektrumkódolásának elvi megoldása a perifériás 
érzőneuronok csoportos (populációs) aktivitása révén.

A: A növekvő ingerintenzitások hatására növekvő ingerküszöbü neuronok jönnek ingerületbe. 
B: A teljes intenzitás-spektrumot a három különböző ingerküszöbű sensoros neuron (receptor) 

kombinált aktivitása kódolja.
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6.2.4. Receptív mező, ingerkonvergencia

A környezet azon pontjainak összességét, amelyekről egy adott receptor, vagy afferens 
idegrost működését befolyásolni tudjuk, az adott receptorra vonatkoztatott receptív mezőnek 
nevezzük. Az egyes afferensek receptív mezői részben átfedhetik egymást.

A központi idegrendszer sensoros neuronjainak (másodlagos, harmadlagos sensoros 
neuronok) is van receptív mezője, azonban ezek már nagyobb területet (bőrfelület, látótér, 
stb.) fognak át, mint a receptorstruktúrák, vagy az elsődleges afferens idegrostok. Ez a 
jelenség a magasabb feldolgozó területeken tapasztalható ingerkonvergencia miatt jön létre.

A sensoros impulzusok feldolgozása során megfigyelhető ingerkonvergenciát mutatja 
az is, hogy pl. a magasabbrendü sensoros neuronok a saját receptív mezőjükből érkező 
információt továbbító átkapcsoló (relé) funkció mellett, a szomszédos receptív mezők felől 
gátló információt is kapnak. Ezt nevezzük széli gátlásnak (laterális inhibitio).

A gátló receptív mezők következményeképpen kiemelkedhet az intenziven ingerelt 
terület a körülötte levő kevésbé, vagy nem ingerelt területek közül. Ezt a jelenséget kontraszt 
érzékenységnek (kontraszt-sensitivitás) nevezzük. A receptív mezőt a látórendszer 
tárgyalásánál szemléltetjük.

6.3. Mechanikai érzékszervek

A mechanikai ingerek az emberi testet kívülről, a testben, a zsigeri szervekben, testfali 
vegetatív szervekben hatva, ingerületetet válthatnak ki, amit a magasabb idegközpontokhoz 
továbbítanak.

A mechanikai érzékszervek csoportosítása:
1./ Bőrreceptorok:

a. fájdalom,
b. nyomás,
c. tapintás,
d. hő érzékelés (hideg és melegpontok).

2. / Proprioreceptorok:
Izmok, inak hosszúságát (nyújtását), izületek feszülését és nyomását érzékelő 
receptorok.

3./ Zsigeri érző végkészülékek.
4. / Helyzetérzőszerv.
5. / Hallószerv.

6.3.1. Bőrreceptorok

A bőrreceptorok tárgyalása előtt a bőr szerkezetével kell megismerkednünk.

6.3.1.1. A bőr (cutis, derma) szerkezete

Az emberi testet kívül bőr borítja. Szerepe:

a./  mechanikai behatásoknak ellenáll és védi a mélyebben levő szerveket,

b./  pigment termeléssel védi a szervezetet a túlzott sugárhatás ellen,

210



c./  szarurétegével óvja a szervezetet a kiszáradástól,

d./  a hőszabályozás legfontosabb szerve,

e. / a bőr alatti zsírréteg fontos tápanyagraktár,

f. / kötőszöveti rétege a szervezet fontos só- és vízraktára,

g./  immunológiai folyamatok részese,

h./ érzékszervként is működik,

i. / szerepe van vitaminképzésben,

j. / származékai fokozzák a védő- és hőszabályozó funkcióit.

A bőr szerkezete. Bőrünk három nagy rétegre különül, nevezeten a felső hámra 
(felhám = epidermis), a középső irhára (corium) és az alsó bőraljára (subcutis; 112. ábra).

szőrszál'

faggyúmirigy

subcutis

szőrállító simaizom

epidermis

corium

112. ábra: A bőr szerkezete.

Az epidermist többrétegű elszarusodó laphám alkotja. A legalsó hengeres sejtjei 
alkotják a csíraréteget (stratum germinativum). Osztódásra képes sejtjei a felső elhalt és levált 
(elszarusodott) sejteket pótolják. A sejtekben melanin granulumok találhatók, melyek a 
hengeres sejtek közötti melanocytákból (festéksejtek) jutnak ide. A festékanyag a bőr színét 
adja.

A hengeres hámsejtek felett van a köbös sejtekből álló tüskés réteg (stratum 
spinosum). Elnevezésük a sejtjei közötti kapcsolódások (desmosomális kapcsolat) 
preparálásából adódó képére utal.

Ezt felfelé követik az 1-2 sorban elhelyezkedő szemcsés sejtek, melyek a stratum 
granulosum réteget hozzák létre. A szemcsék keratohyalin tartalmúak, ami a szaru előanyaga. 
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Felsőbb rétegek sejtjeiben ezek a szemcsék elfolyósodva, eleidinné alakulnak, s ezek itatják át 
a sejteket, melyeknek a fénytörése megváltozik, innen a réteg neve, fénylő réteg (stratum 
lucidum).

A hám legfelső rétege a szaruréteg (stratum corneum), lapos sejtjei fokozatosan 
leválnak. A szarusodott réteg vastagsága testtájanként változik. A legvékonyabb az arc, és 
igen vastag pl. a talp és a sarok bőrénél.

Az epidermis jellegzetes sejtjei az említett melanocytak mellett, az ún. Leydig-sejtek, 
melyek macrophag sejtek, a szervezet védekezésében játszanak szerepet. Az epidermisben 
vérerek nincsenek, a sejtek táplálása az alatta levő kötőszövet felől történik.

A corium vagy irha. Kötőszövet építi fel, melyben a kollagén, és elasticus rostok 
hálózatot alkodnak. Mivel az epidermist és a coriumot elválasztó alaphártya (membrana 
basalis) erőteljesen hullámos lefutású, ezért az irha egy felső szemölcsös (pars papillaris) és 
egy a kollagén rostok sajátos elrendeződésével kialakult hálózatos (pars reticularis) részre 
tagolható.

A szemölcsös rétegben (pars papillaris) a kötőszövet kesztyüujjszerüen betűrődik a 
hámba és különböző nagyságú szemölcsöket (papilla) formál. Ez a réteg okozza a felhám 
kitüremkedéseit (bőrléc rajzolat) is. A papillák erekben és idegekben gazdagok.

A hálózatos rétegben (pars reticularis) a kollagén rostok, ill. kis nyalábjaik rombusz 
alakú területeket zárnak körül. A rombuszok hossztengelye a rostok húzási irányával esik 
egybe.

A bőr legalsó rétege a bőralja (subcutis), amit lazarostos kötőszövet és változó 
mennyiségben zsírszövet épít fel. Ha a zsírszövet a test bizonyos tájékán nagyobb 
mennyiségben van jelen, akkor zsírpárnák (pannicuhts adiposus) alakulnak ki. Ezeknek védő 
szerepük van. Pl. a lábon a sarok bőrénél figyelhető meg.

A bőr mirigyei. A subcutisban helyezkednek el, melyek külső elválasztású (exocrin) 
mirigyek. Ezek lehetnek:

1. / verejték-,
2. / faggyú-,
3. / illat-,
4. / tejmirigyek.

A verejtékmirigyek (glandula sudorifera) szinte az egész testen megtalálhatók. Egy 
hámcsőből fejlődnek, ami gomolyszerüen feltekeredik. A verejték vizet, kevés sót tartalmaz, 
de vannak benne különböző illő zsírsavak, melyek bomlása okozza a verejték kellemetlen 
szagát. A verejtékmirigyeknek a szervezet hőszabályozásában van fontos szerepe. A verejték 
a testfelszínre jutva elpárolog, csökkentve a test hőmérsékletét.

Faggyúmirigyek (glandula sebacea) a szőrtüsző körül helyezkednek el, váladékukkal 
(faggyú) a bőr felszínének rugalmasságát biztosítják, ill. a szőrszálakat bezsírozzák.

Illatmirigyek. Módosult verejtékmirigyek. Pubertástól kezdenek működni. Pl. 
hónaljban, a végbélnyílás körül fordulnak elő nagyobb számban. Embernél szerepük nem 
lényeges (nemi vonzást biztosító szaganyagokat termel), nőknél működésük erőteljesebb 
terhesség esetén.

Tejmirigyek (emlőmirigyek; glandula mammariae). Serdülőkorig a két nemben 
egyforma fejlettseget mutatnak. A női emlőmirigy a pubertástól fejlődik, és végső formáját a 
terhességben nyeri el.

Szaruképződmények. A szőr és a köröm tartozik ide. A bőr felületének nagy részén 
szőr (pili) található. A szőr a fejlődés során az epidermisből tűrődik le, és a szőrtüszőből nő 
ki. Gyökere a szőrtüszőben foglal helyet, bunkószerű megvastagodása a hajhagyma (bulbus 
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piti), és ebbe nyomul a kötőszöveti papilla. A bulbusnak a papillával érintkező sejtjei 
állandóan szaporodva biztosítják a szőrszál növekedését. Élettartama változó.

A köröm (unguis). Az ujjvégek mechanikai védelmét biztosítja, továbbá a 
tapintásérzés rezisztencia alapját adja. A köröm elvesztése a tapintásérzetet csökkenti. 
Elszarusodott hámsejtek alkotják a köröm lemezt, ami a körömágyból nő ki.

A bőr beidegzése segmentálisan történik, s ezeket a segmentumokat dermatomáknak 
nevezzük (ld. Idegrendszer, Gerincvelő).

6.3.1.2. A bőr, mint érzékszerv

A bőr érzékszerv, ez azt jelenti, hogy benne különböző érzőkészülékek (érző 
végkészülék = receptor) találhatók. Ezek lehetnek:

Fájdalomérző szabad idegvégződések,
Feszülést és hideget érzékelő Krause-féle végtestek,
Mechanikai stress és melegérzékelő Ruffmi-féle végtestek,
Tapintásérzékelő Meissner-, és Merkel-féle végtestek,
Nyomást és vibrációt érzékelő Vater-Pacini-féle végtestek,
Speciális erogén ingereket felfogó kéjtestek (Golgi-Mazzoni-féle végtestek).

a. / A hőérzékelés

Bőrünkön a hőérzékelés nem egyenletesen, hanem kicsi pontszerű területekre, az ún. 
hideg és melegpontokra lokalizálódik. Ezek megoszlása testtájanként változik. Legtöbb 
hidegpont a háton van, és a legkevesebb az arcon. Az ember homlokán csak hidegpontok 
(hideg receptorok) vannak. Ezek a receptorok nem a külső környezet, hanem a körülöttük lévő 
szövet hőmérséklete alapján adják az impulzusokat, így biztosítva a homeostásisban betöltött 
szerepüket (izotermiára, állandó hőmérsékletre való törekvés). Höreceptorok nemcsak a 
bőrben, hanem pl. a gyomor-béltraktus falában is találhatók, itt a táplálék hőmérsékletéről 
tájékoztatnak.

A hidegpontok receptora a Krause-féle végbunkó, míg a meleg receptor a Ruffini-féle 
idegvégtest. (ld. Idegvégződések). A receptorokban keletkezett ingerület a tractus 
spinothalamicuson keresztül jut a nagyagykéreg homloklebenyéhez (ld. Gerincvelői pályák).

b. / A fájdalom

A fájdalmat az epidermis 'sejtjei között futó szabad idegvégződések segítségével 
érzékeljük. Ez elsősorban célszerű, védekezési mechanizmus. Megakadályozza, hogy olyan 
helyzetekbe bonyolódjunk, melyek a test szöveti integritását, vagy akár életünket 
veszélyeztetik.

Ismeretes a pszichés fájdalom, melyet a sikertelenség, a sorscsapások stb. válthatnak 
ki és pszichoterápiával, ill. kedélyállapotot befolyásoló gyógyszerekkel kezelhető.

Más a helyzet a somaticus fájdalommalal. Itt jól definiálható érző impulzusokkal, és 
azok feldolgozásával vandolgunk, ezert elengedhetetlen, hogy a fájdalomérzés szolgálatában 
álló pályarendszereket megismerjük.

A fájdalomérzés speciális érzésféleség (nocicepcio), saját ingere nincs, mivel fájdalom 
inger, mint olyan nem létezik. Ugyanis minden inger, ami szövetroncsolást idéz elő fájdalmat 
vált ki. Ezt a bőr hámrétegében levő intraepitheliális velőhüvely nélküli szabad 
idegvégződések (nociceptív receptorok) érzékelik, melyek érzősejtjei a csigolyaközti dúcban 
találhatók. A sejtek centrális nyúlványai a hátsó gyökéren át a gerincvelő hátsó szarvába futva 
viszik be az ingerületet. Itt, a substantia gelatinosa Rolandinban fájdalom-inger 
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többszörös synapticus átkapcsolódás révén elsődleges feldolgozásra kerül. A substantia 
gelatinosaban teháteldől a kérdés: tovább vezetődik-e a thalamus VPL (nucleus ventraiis- 
postero-lateralis) felé a fájdalomérzés, vagy pedig nem. A fájdalom azonban még a 
thalamusban sem válik tudatossá, bár kisugárzása révén már döntően befolyásolja az egyén 
általános állapotát és reakcióit. Végül a frontális agykéreg (főként a cinguláris kéreg elülső 
része) lesz az, ahol a thalamo-corticáiis fájdalomérző neuronok végződnek, és ahol a fájdalom 
végül is tudatossá és (egyben kínzóvá) is válhat.

A szervezet fájdalomcsillapító működése. A fájdalomátvitel központi idegrendszeri 
gátlását belső vagy endogén fájdalomcsillapító gátlásnak nevezzük. Ennek egyik feltételezett 
helye a gerincvelő hátsó szarva, ami kapuként működik a fájdalom-impulzusoknak a felszálló 
laterális spinothalamicus rendszerbe jutásakor.

Ismeretes, hogy a fájdalom eredetének helyéről származó tapintó és nyomás- 
infomációt továbbító afferens rostok ingerlése a fájdalom csökkentését eredményezi. A 
„taktilis” rostok collaterális ágai megakadályozzák a hátsó gyöki fájdalomrostok információ 
áttevődését a spinothalamicus neuronokra, feltehetően praesynapticus gátlás révén. Emellett, 
jellegzetes kémiai anyagok, a morfin és az enkefalin is fájdalomcsillapító hatásúak. A morfin 
nemcsak csillapítja a fájdalmat, hanem eufóriát is okoz. A substantia gelatinosa területén 
vannak opioid receptorok, amelyek valószínűleg a nociceptív afferensek P-anyagot 
(substance P) tartalmazó végződésein találhatók, és amelyek a fájdalom infomációt közvetítő 
P-anyag felszabadulását gátolják. Ezeken az afferenseken enkefalint tartalmazó neuronok 
praesynapticus kapcsolatokat alkotnak. Emellett, a középagyi periaquaeductális 
szürkeállományba injektált morfin a leszálló pályák aktiválása útján, hatásosan csillapítja a 
fájdalmat.

A nyúltvelő és a híd középvonalában találhatók serotoninerg magok (pl. nucleus 
raphe) és a fájdalomérzet kialakulásának gátlását, az innen a gerincvelőbe vezető serotoninerg 
idegrostok működése hozza létre. Ezek a pályák a primer afferensek hátsó szarvi 
átkapcsolódását gátolják.

A zsigeri fájdalom és kisugárzása a bőrfelületre. Különös figyelmet érdemel még a 
zsigeri fájdalmak által kiváltott nociceptív reflex. Ilyenkor a fájdalom-inger a ramus 
communicans albuson keresztül jut el a csigolyaközti dúchoz, majd innen a gerincvelő hátsó 
szarvába. A védekező mechanizmus most is aktiválódik, melynek eredményeképpen az 
azonos szelvényben beidegzett harántcsíkolt izmok összehúzódnak, és egyben a megfelelő 
bőrszelvényben fájdalom-érzet lép fel, ugyanis a belépő zsigeri afferens rost collaterálisokat 
ad a dermatoma másodlagos, vagyis centrális hátsó szarvi érzősejtekhez.

A rendellenes zsigeri ingerület fokozza a dermatomához tartozó hátsó szarvi érzősejt 
izgalmi állapotát, és így a dermatomából jövő mindennemű afferens ingerület felfokozva, 
mint fájdalom jelentkezik.

A bőrszelvények fájdalom-érzetét az ún. Head-féle zónákban észleljük. Ezek a zónák, 
zsigeri szervek és az eredetileg hozzájuk tartozó bőrszelvények közötti segmentális eltolódás 
folytán gyakran különleges elhelyezkedést mutatnak. Így pl. epehólyag bántalmak esetén a 
jobboldali lapocka tájékon jelez a beteg segmentális bőrfájdalmat; koszorúér görcs, vagy 
elzáródása okozta hypoxiás fájdalom (angina pectoris) a bal karba sugárzik.

A fej területéről érkező fájdalom információ feldolgozása. A fej területéről a 
fájdalomérző rostok (a Gasser dúc pseudounipoláris sejtek centrális nyúlványai) sajátos 
módon előbb lefelé szállnak az agytörzsben, majd a nyúltvelőben sőt a nyaki gerincvelőben is 
Ez utóbbi a tractus spinalis nervi trigemini (ld. nyúltvelő szerkezete). A rostok a nucleus 
tractus spinalis nervi trigeminiben érnek véget, és ott átkapcsolódnak a második neuronra. 
Valószínűleg itt is akárcsak az analóg helyzetű, és működésű a gerincvelői substantia
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gelatinos Rolandiban, nemcsak egyszerű átkapcsolódásról van szó, hanem ennél többről, 
valamiféle kiértékelő reguláló mechanizmusról. Az innen kiinduló rostok a lemniscus 
trigeminálisban kereszteződve a spinothalamicus rostokkal együtt jutnak el a thalamus VPM 
magvához, majd innen az utolsó neuron, a frontális agykéregbe vetül. A traetus spinalis 
descendens nervi trigemini a nyúltvelő ill. gerincvelő oldalkötegében egészen felületesen 
helyezkedik el.

c./  Nyomásérzés, tapintás

Valamilyen erőbehatást, nyomást, tapintást érzékelnek a bőr egyes helyein levő 
receptorok. Ilyen receptorok a Merkel-, a Meissner-, Golgi-Mazzoni- és a Vater-Pacini-féle 
idegvégtestek. (Id. Idegvégződések). Ezeknek az érző receptoroknak a sűrűsége testtájanként 
eltérő. Ezt az ún. kétpontküszöb-térkép mutatja, amit térbeli lokalizációs vizsgálatokkal 
készíthetünk.

A tartós és egyenletesen ható nyomásra, adaptáció alakul ki. A receptoroktól az 
ingerület a Goll és Burdach pályán jut a nagyagy fali lebenyébe (Id. Gerincvelői pályák).

Az epikritikus sensibilitás (érzéskvalitás) azt jelenti, hogy az érzés jellegének, 
milyenségének felismerésére képes az agy. Például, ha rajzszögbe lépünk, akkor a 
fájdalominger a tractus spinothalamicuson keresztül tudatosul, de a felismerés, hogy a 
fájdalmat a rajzszög okozta, a hátsó kötegi rendszeren keresztül realizálódik. Ezt a szelektív 
modalitás biztosítja, amely azt jelenti, hogy egy-egy axon köteg csak egyféle érzékelés 
szolgálatában áll.

Az agykéreg egyes sejtjei különböző ingerekre szelektív módon válaszolnak (csak 
fény, csak hang stb.). Az ingerek speciális információ tartalma, mintázat, időbeli lefolyás stb. 
alapján kerül ingerületbe az adott kérgi neuron. Hogy melyik idegsejt milyen ingerekre 
válaszol, az már az ontogenesis során kialakul. A hő, fájdalom, tapintás impulzusai nem 
feltétlenül elkülönült axon kötegekben haladnak, hanem sok esetben egy-egy axonköteg a hő 
és fájdalomérzés együttes közvetítője is.

6.3.2. Proprioreceptorok

A harántcsíkolt vázizmok érző végződései az izomorsók, míg az inak érző végződései 
az ínorsók. A receptorok az ingert ingerületté alakítják, ami eljut a központi idegrendszerbe és 
a válasz valamilyen izommozgás (Id. Gerincvelői reflexek).

A törzs területén a proprioreceptorokban keltett ingerület a csigolyaközti dúcsejteken 
át a gerincvelő hátsó szarvába kerül, ahol az érzőidegsejt axonja több collaterálisra oszlik. 
Közülük egy a gerincvelő szürkeállományán belül vagy az ún. Clarke oszlop sejtjeivel (a 
tractus spinocerebellaris dorsalis) vagy a Rexed-féle felosztás szerinti IV. - V. rétegben levő 
sejttel (tractus spinocerebellaris ventralis) synaptizál. A sejtek axonjai a megfelelő gerincvelői 
pályákat adják (ld. Gerincvelői pályák), melyek a kisagyban végződnek.

A proprioceptorok működésének élettani vonatkozásai. Ha a vázizmot nyújtási inger 
éri, arra összehúzódással válaszol. A válasz az ún. nyújtási reflex során jön létre (ld. 
Idegrendszer, proprioceptív reflexek). Az érzékelő készülék, ami a nyújtási információt 
felfogja az izomorsó (ld. Idegvégződések).

Az izomorsó működése. Ha az izomorsót megnyújtjuk, a primer végződések 
alakváltozást szenvednek, és ún. receptorpotenciálokat (lokálispotenciálok, EPSP) 
generálnak. Ezek viszont a nyújtás fokával arányos frekvenciájú akcióspotenciálokat (ún. 
kisülés-sorozatot) hoznak létre az érzőrostokon. Az izomorsó az extrafusális rostokkal 
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párhuzamosan helyezkedik el, ezért ha az izmot passzívan megnyújtjuk, az izomorsók is 
megnyúlnak. Ez az izom extrafusális rostjainak, reflexszerü összehúzódását váltja ki. Ha 
azonban az extrafusális rostokat beidegző motoros idegrostok elektromos ingerlésével az 
izom összehúzódását váltjuk ki, az orsó afferenseinek kisülése megszűnik, mivel az izom 
megrövidül, az izomorsók azonban nem követik azt.

Ezért elmondható, hogy az izomorsó és annak reflexes összeköttetései negatív 
visszacsatolásos rendszert képeznek, amely az izom hosszának fenntartását biztosítja: az izom 
megnyújtására az izomorsó-afferensek kisülése fokozódik, majd reflexes izomkontrakció 
történik, azonban ha az izmot az izomorsó hosszának változatlanul hagyása mellett 
megrövidítjük, az izomorsó jel leadási frekvenciája csökken, és az izom elernyed. A primer és 
a secunder afferensek válaszmintázata alapjában különbözik. A primer végződés afferensén 
akkor a legintenzívebb a kisülés, amikor az izom éppen nyúlik (információ a nyújtás 
mértékéről és sebességéről), és kevésbé erőteljes a fenntartott nyújtás alatt. A secunder 
végződés idege, az izom nyújtásának ideje alatt mindvégig, megnövekedett kisülési 
frekvenciát mutat. A secunder végződés tehát elsősorban csak a megnyújtás hosszát érzékeli, 
Így képes az izom az azt érő gyors (fázisos), valamint fenntartott (tónusos) nyújtási 
állapotokról a felsőbb szabályozó központokat informálni.

A szabályozás másik fontos lépése még az intrafusális rostok előfeszítettségének 
beállítása, amit a gamma-efferens rendszer ingerlésével modellezhetünk. Az ilyen ingerlés az 
intrafusális rostok megrövidülését eredményezi, ami deformálja az annulospirális 
receptorokat, impulzusokat keltve az afferens rostokban. Ez viszont az izom reflexes 
összehúzódásához vezethet még akkor is, ha az izom nincs nyújtott állapotban. Így, a 
központi idegrendszer az izomból jövő érzőingerület természetétől függetlenül is szabályozni 
tudja egy sensoros információra (pl. egy izom megnyúlása) adandó válasz ingerküszöbét és 
intenzitását. Ennek a jelenségnek új mozgások, mozgássorozatok tanulásában, majd tudati 
küszöb alatti kivitelezésében van nagy jelentősége (pl. automatizált mozgások).

6.3.3. Zsigeri érző receptorok

A zsigerekben nagyszámú speciális, belső környezeti változásokra reagáló 
receptorféleség található. Ezek osztályozhatók az általuk detektált fizikai vagy kémiai 
változások alapján; fájdalomérző-, osmo-, baro- (nyomás)- és kemoreceptorok. Ezekből eredő 
afferens idegek reflex-típusú kapcsolatok révén járulnak hozzá az általuk érzékelt 
paraméterek szabályozásához.

Ezek a receptorok felépítésükben hasonlóak a bőr receptoraihoz, előfordulásukban, 
azonban jelentősek a különbségek. A zsigerekben nincsenek proprioceptorok, hőmérséklet- és 
tapintásérzékelő érző végkészülékek.

A zsigeri fájdalomérző receptorok eloszlása ritkább, mint pl. a bőrben, mégis bizonyos 
típusú ingerekre heves fájdalmat képesek kelteni.

A zsigeri nyomásérzékelő receptorok az ún. „fa-alakú” elágazódások (ld. 
Idegvégződések). Ilyenek találhatók pl. a gyomor, a vékonybél, a szív és az erek (arcus aortae, 
arteria carotis interna, arteria pulmonalis), léghólyagocskák falában.

Emellett, a zsigerekben a vér vagy a szövetközötti folyadék kémiai összetevőit, 
koncentrációjukat a kemoreceptorok képesek ingerületté alakítani. Ilyen kemoreceptorok pl. a 
oxigén és széndioxid koncentrációjának változásaira érzékeny szabad gomolyok bizonyos 
érszakaszok falában (pl. glomus caroticum, ld. Keringés-szabályozás).

216



6.3.4. A halló és helyzetérzékelő szervek

A hallás és egyenesúlyozás érző végkészülékei a halántékcsont sziklacsonti részében 
levő speciális anatómiai képletben helyezkednek el. Ez a képlet a fiil. Innen indul ki a halló és 
egyensúlyozási ingerületeket szállító agyideg (VIII.). Maga a fül három, úgymint a külső-, a 
közép- és belső fülre osztható.

6.3.4.1. A külső fül (auris externa)

Részei a fülkagyló és a külső hallójárat. Feladata a hanghullámok összegyűjtése és a 
középfül felé való vezetése. A külső fülben a hang, mint a levegő rezgése terjed.

Fülkagyló (auricula). Hajlott, bőrrel borított tölcsért formáló porclemez. A 
hanghullámokat gyűjti. Embernél a fülkagyló nem, vagy csak kismértékben mozgatható, mert 
a kívülről hozzátapadó izmok csökevényesek.

Külsö_hallójárat (meatus acusticus externus). Egy kb. 2,4-2,5 cm hosszú, gyengén S 
alakban görbült porcos ill. csontos járat. Végét a dobhártya zárja le. Bőr béleli, melynek 
speciális mirigyei termelik a fülzsírt (cerumen). Végén található a dobhártya (membrana 
tympani).

6.3.4.2. Középfül (auris media)

A középfül egy ingerátalakító berendezés, ami a levegő rezgéseit egy csontos 
emelőszerkezeten át a belsőfül folyadékterére közvetíti. Alkotórészei a dobhártya, a dobüreg, 
a fülkürt, a hallócsontok, valamint a hozzájuk kapcsolódó szalagok és izmok (113. ábra).

 Dobüreg (cavum tympani). A halántéki sziklacsontban, nyálkahártyával borított, a 
fülkürt révén garattal közlekedő, levegővel telt, oldalára állított dob-formájú üreg. Erről 
kapta nevét is.
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Laterális falának nagy részét a dobhártya alkotja. Elülső faláról indul a fülkürt 
(Eustach-féle kiirt; tuba auditiva), ami két oldalról összenyomott cső, és rendszerint zárt. 
Jelentősége az, hogy fület a garat nasális részével köti össze, s így biztosítani tudja, hogy a 
dobhártya két oldalára nehezedő nyomás kiegyenlítődjék. A dobüreg, hátsó falánál közlekedik 
a csecsnyúlvány légtartalmú üregével.

Dobhártya (membrana tympani.) Feszes vékony, gyöngyházfényű nem sík lemez, 
hanem közepe kissé a dobüregbe nyomul, melyhez a kalapács nyele kapcsolódik

Hallócsontok (ossicula auditus). Feszes ízületekkel egymáshoz rögzítettek. A 
dobhártya-rezgéséit a belsőfül folyadékának adják át. Három hallócsontocska van, ezek a 
kalapács (malleus), az üllő (incus) és a kengyel (stapes; 113. ábra). A hallócsontocskák 
izületesen kapcsolódnak egymáshoz.

6.3.4.3. Belső fül (auris interna)

a./  A belső fül bonctana

A csontos és a hártyás labyrinthus (labyrinthus szerv), valamint a VIII. agyideg dúcai 
és végelágazódásai alkotják (113. ábra).

A csontos labyrinthus (labyrinthus osseus) kompakt csontállomány által körülvett 
üregrendszer. Ebben folyadék, a perilympha található, amiben a hártyás labyrinthus 
helyezkedik el.

A csontos labyrinthus részei: a központi üreg, a tornác, a belőle kiinduló három 
csontos félkörös ívjárat, és az ugyancsak a tornáccal összefüggő csontos csiga.

A vestibulum (tornác) oldalsó fala a dobüreggel áll kapcsolatban az ovális (foramen 
ovale) és a kerek (foramen rotundum) ablak útján. A tornác felső részén a tér három irányának 
megfelelően emelkednek ki, és térnek vissza az ív alakban meghajlott csontos félkörös 
ívjáratok. A csontos ívjáratok (canales semicircularis ossei) tér három, fő síkjában, (anterior, 
posterior és lateralis), egymásra merőlegesen helyezkednek el (113 és 114. ábrák). A 
vestibulum alján mediálisan helyezkedik el a csontos csiga.

A csontos csiga (cohlea), egy tengely a modiolus körül két és fél kanyarulatot képez. 
A járat tengelyfelöli oldaláról egy csontos lemez emelkedik a járatba (lamina spiralis ossea). 
A csigatengelyben helyezkedik el a hallóideg dúca, a ganglion spirale.

A hártyás labyrinthus (labyrinthus membranaceus). A csontos labyrinthusban 
található, de attól bonyolultabb megjelenésű. A hártyás labyrinthus és a csontos labyrinthus 
között perilympha található. A hártyás labyrinthusban is folyadék van, ez az endolympha.

A hártyás layrinthus négy részből, a tömlőcskéből, a zsákocskából, a három, hártyás 
félkörös ívjáratból, és a hártyás csigából áll (113. ábra).

A tornácban két nem egyenlő nagyságú, egymás felett elhelyezkedő hólyagszerü 
képletet figyelhetünk meg. A felső a tömlőcske (utriculus), az alsó a zsákocska (sacculus).

A tömlőcskéből indul és ide tér vissza, a három, hártyás félkörös ívjárat (ductus 
semicircularis). A járatok nagy része a csontos félkörös ívjáratokban van. A hártyás 
ívjáratokra jellemző, hogy eredési szakaszaikon egy kis hólyagszerü tágulat (ampulla) 
található, amiben a sensoros sejteket találjuk. A zsákocskából (sacculus) a csigavezeték indul.
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Az utricuhis, a sacculus és a félkörös ívjáratok falában egyensúlyérzékelő receptor 
sejtek vannak. A hártyás csigában pedig hallószervünk található.

Az egyensúlyozás szerve. Az egyensúlyozás szerve öt receptorzónából áll, amik a

114. ábra: A labyrinthus szerv és részei.
A fekete vonal a csontos, a szürke részek a hártyás alkotókat jelzik.

tömlőcske, a zsákocska, valamint a három, hártyás félkörös ívjárat. Az egyensúlyozáskor két
inger, a föld vonzásának (gravitációnak), és a fej gyorsuló ill. lassuló mozgásának (szöginger) 
érzékelését kell nyomonkövetnünk. (Akét ingert érzékelő sensoros sejtek nem egy helyen 
vannak. A gravitációt a tömlőcskében és a zsákocskában, míg a fej mozgását a hártyás 
ívjáratok ampulláiban érzékeljük.

A tömlőcskében és a zsákocskában találhatók a macula statical, (otolith szerv; 115. 
ábra), azok a területek, ahol a magas támasztósejtek között sensoros (secunder érzékhám) 
sejtek vannak. Fölöttük kocsonyás anyag helyezkedik el (cupula; otolith membrán), melynek 
felületén mészkristályok (statolith=otolith kristály) vannak.

A kristályokat a föld vonzóereje húzza a sensoros sejtek felületéhez, ahol ujjszerű
kitüremkedések vannak. Ezek deformálódnak a kristályok nyomásának hatására, s ezt az 
ingert a sejtek ingerületté alakítják át, a VIII. agyideg egyensúlyozó részén továbbítódik.

A fejforgás, a gyorsuló, lassuló elmozdulása a félkörös ívjáratok ampulláinak sensoros 
sejtjei (crista acustica) érzékelik. A crista acustica felépítése hasonló a macula staticaéhoz, 
azzal a különbséggel, hogy itt nem találunk a cupula tetején mészkristályokat. Az inger itt az 
ívjáratokban levő folyadékgyűrű gyorsabb, vagy lassúbb áramlása. (A folyadékgyűrű az 
utriculus és a hártyás felkörös ívjárat között alakul ki). Az áramló folyadék (endolympha) 
elmozdítja a cupulát, s ezzel egyidejűleg deformálódnak a belenyúló sensoros sejtek perifériás 
nyúlványai is. Mind a macula statica, mind a crista acustica sensoros sejtjei (centrális 
nyúlvány hiányában) ingerületüket a VIII. agyideg (nervus statoacusticus) egyensúlyozó 
részén (pars vestibularis) továbbítják a központi idegrendszerbe.

A pars vestibularis rendelkezik egy érző dúccal (ganglion vestibulare), melyet
bipoláris sejtek építenek fel. A sejtek a perifériás nyúlványa synapsist képez a secunder 
érzékhámsejtekkel, így azoktól átveszi az ingerületet és a sejtek centrális nyúlványain a 
nyúltagy vestibuláris magvaihoz érkezik. Az itt levő másodlagos neuronok axonjai vesznek
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115. ábra: Otolith szerv (macula statica) szerkezete.

részt a fasciculus longitudinalis medialis (ld. Idegrendszer) alkotásában. A vestibuláris 
magoknak számtalan összeköttetése van a formatio reticularissal.

A hallás szerve a Corti-féle szerv. A hártyás csiga (ductus semicircularis), a csontos 
csigában foglal helyet. Hallószervünk az ún. Corti féle szerv a hártyás csigában, ez pedig a 
csontos csigában található. A hártyás csiga nem éri el a csontos csiga csúcsát, előbb végződik, 
így a csontos és hártyás részek közötti perilympha szabad áramlás lehetségeséges (116. ábra).

116. ábra: A hangérzékelés, hangvézetés.
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A csontos csiga egy spirálisan tekeredő tengely körül (modiolus) 2,5 kanyarulatot 
képez. Ezt a tengelyt csontlemez burkol, amin megvastagodások, vékony csontlapok 
emelkednek ki, és a csontos csiga üregébe benyúlnak. A csontlapok folytatásában helyezkedik 
el a hártyás csiga (ductus cochlearis), melynek keresztmetszete háromszög alakú. A 
háromszög alapja (a háromszög egyik befogója) a csontlemez folytatásában, mint alaphártya 
(membrana basalis) figyelhető meg. A másik befogó a csontos csiga falához simul, ez a stria 
vascularis, míg a háromszög átfogója az ún. Reissner-féle hártya.

A csontos csigát a modiolusról kiemelkedő csontlapok és a hártyás csiga három üregre 
osztja a felső a scala vestibuli, mellette a hártyás csiga ürege (scala media = ductus 
cochlearis), alattuk a scala tympani. A hártyás csiga alaphártyáján ül a Corti-féle szerv (117. 
ábra, A. kép).

A Corti-féle szerv támasztó, és közöttük sensoros sejteket (megjelenésük alapján 
szőrsejtek) tartalmaz. A sensoros sejtek a Corti-féle szerv közepétől kifelé és befelé 
helyezkednek el. A Corti-szerv középrészét a pillérsejtek és az általuk körülzárt üreg a Corti- 
féle alagút adja. Ettől kifelé és befelé is támasztósejtek (phalanx sejtek), és közöttük a 
szőrsejtek vannak.

Megkülönböztetünk külső és belső szőrsejteket. A külső szőrsejtek száma egy 
metszetben három, ezek térben három sort fognak alkotni. A belső szőrsejtek száma egy 
metszetben egy, ezek is térben sorokat alkotnak. A legszélső szőrsejtet ismételten 
támasztósejtek követnek, melyek kezdetben magas hengeres formájukat,/de fokozatosan 
alacsonyodnak, a végül lapos sejtek formájában átmenetet képeznek a Reissner hártya ill. a 
stria vascularis felé. A hártyás csigában egy membrán (membrana tectoria) hajlik a Corti-féle 
szerv fölé. A külső szőrsejtek a membránhoz rögzülnek, a belsők nem. Ezért mondjuk, hogy a 
külső szőrsejtek az aktív, míg a belső szőrsejtek a passzív sensoros sejtek.

A hártyás csigában egy membrán (membrana tectoria) hajlik a Corti-féle szerv fölé. A 
külső szőrsejtek a membránhoz rögzülnek, a belsők nem. Ezért mondjuk, hogy a külső 
szőrsejtek az aktív, míg a belső szőrsejtek a passzív sensoros sejtek (117. ábra, B. kép).

b./  A helyzetérzékelés élettana

.1 fej szöggyorsulásának (forgatásának) detektálása úgy zajlik, hogy a fej elfordulásának 
hatására a félkörös ívjáratokban lévő belső folyadék, tehetetlensége miatt az ellenkező irányba 
mozdul el. Az elmozduló folyadék az ampullában található kocsonyasszerkezetű cupulát 
eltorzítja. A cupulába nyúlnak a szőrsejtek csiliói, melyek a folyadék elmozdulásával egyező 
irányba kitérnek. A csillók kitérése mechanoelektromos transzdukciót okoz. Az afferens
 idegen akcióspotenciálok alakulnak ki, és végül az információ a vestibuláris ideg 

 közvetítésével az agytörzsi vestibuláris magokhoz jut.
 Az egyenesvonalú (lineáris) gyorsulás detektálása, valamint a fej térbeli helyzetének
meghatározása az utriculusban és a sacculusban elhelyezkedő otholitszerv feladata. Általában 

az utriculus a vízszintes, a sacculus pedig a függőleges irányú gyorsulásra érzékeny. Az 
otolith kristályok sűrűsége nagyobb, mint az endolympháé, így bármilyen irányú gyorsuláskor 
a kristályok az ellenkező irányba mozdulnak el, és meghajlítva a szőrsejtek nyúlványait az 
idegrostok aktiválását eredményezik.
Az otolith szervben hasonló működésű szőrsejtek találhatók, mint az ampullákban, azzal a 
különbséggel, hogy a kocsonyás szerkezetű otolith membránba nyúlnak, melynek tetején 
mészkristályokat nem találunk. Az otolith membrán erőhatásra bekövetkező torzulását a rajta 
fekvő otholitkristályok (CaCO3) tehetetlensége vagy súlya okozza. Ezek a képletek képesek 
érzékelni a lineáris gyorsulást (pl. liftben érezzük a lift gyorsulását vagy lassulását), ill. 
érzékeli a fej térbeli helyzetét. Így pl. csukott szemmel is képesek vagyunk meghatározni a le 
és a fel irányokat.
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117. ábra: A: a csontos és a hártyás csiga keresztmetszetén egymáshoz való viszonyuk 
látható, B: a Corti- féle szerv szerkezete.

A mechanoelektromos transzdukciós membránphysiologiája. A szőrsejtek nyugalmi 
membránpotenciálja mintegy -70mV. Ha a folyadék áramlásának hatására a receptorsejt 
felszínén található stereociliumok a kinocilium felé mozdulnak el, a membrán 
hypopoiarizálódik (-55mV). Ezzel szemben ellentétes irányú áramlás hyperpolarizálja_a
receptorsejtek. A hypopularizáló, vagy hyperpolarízáció méréke arányos a stereociliumok 
elmozdulásának mértékével. Jellemzően, a szőrsejtek stereociliumainak elmozdulása
deformálja a sejtmembránt, aminek hatására a membrán K+ permeabilitása változik meg. Az 
endolympha K+ koncentrációja magasabb, mint a szőrsejtekben az intracelluláris téré, ezért a 
kation csatornák megnyílásával a sejtekbe K+ ionok áramlanak be. A membrán depolarisatioja 
a basalis membránon feszültségfüggő Ca2+ csatornákat aktivál. Ez Ca2+-beáramlást okoz a 
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sejtekbe, ami glutamát transmitter kiürülését eredményezi a sejt alapi részén. A transmitterek 
az érzőneuron perifériás nyúlványának végződésén levő postynapticus receptoron EPSP-t 
hoznak létre. A stereocíliumok elmozdulása a hatékonyság növelésének céljából együttesen, 
egységes nyalábként történik, mert a ciliumokat horizontálisan több sorban fehérje 
filamentumok rögzítik egymáshoz. Ezek közül az együttes elmozdulás szempontjából 
legjelentősebbek a legfelül található ún. tip-link filamentumok, amelyek a ciliumok 
elmozdulása esetén a kitérés irányától függően egyszerre nyitják, vagy zárják a 
mechanosensitiv ioncsatornákat (118. ábra).

118. ábra: A szőrsejt ingerfelvevő működése.

A helyzetérzékelési információ feldolgozása az agytörzsben. Mind a macula statica, 
mind a crista acustica sensoros sejtjei (centrális nyúlvány hiányában) ingerületüket a VIII, 
agyideg (nervus statoacusticus) egyensúlyozó részén (pars vestibularis) továbbítják a központi 
idegrendszerbe.

A pars vestibularis rendelkezik egy érző dúccal (ganglion vestibulare), melyet 
bipoláris sejtek építenek fel. A sejtek perifériás nyúlványai synapsist képeznek a secunder 
érzékhámsejtekkel, így azoktól átveszik az ingerületet és a sejtek centrális nyúlványai viszik 
tovább a nyúltagyi vestibuláris magokhoz (Deiters-mag, nucleus vestibularis superior, 
inferior, medius). Az itt levő másodlagos neuronok axonjai egyrészt a vestibulospinális 
leszálló pályát, másrészt a fasciculus longitudinalis medialis (ld. Idegrendszer) pályát 
alkotják.

Ez utóbbi pálya rostjainak egy része a közös szemmozgató ideg (nervus 
occulomotorius) középagyi magvához fut. A vestibuláris magoknak számtalan összeköttetése 
van a formatio reticularissal, valamint a kisaggyal (119. ábra).
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119. ábra: A fő vestibuláris pályák az agytörzs dorsális felületére vetítve.

A Deiters-mag dorsális részének neuronjain az egyensúlyozó érzékszervből származó 
afferensek mellett, a kisagyból származó gátló efferensek valamint a gerincvelőből származó 
felszálló rostok is végződnek. Ennek megfelelően a Deiters-mag a tónuseloszlás 
legjelentősebb integráló központjaként működik. Az innen eredő efferens axonok (tractus 
vestibulospinalis lateralis) a gerincvelő mellső szarvában található α és γ-motoneuronokon 
végződnek, azokon serkentő hatásúak, csökkentik az antigravitációs izmok nyújtási 
reflexének küszöbét.

A kisagyi Purkinje-sejtek felől a Deiters magot elérő gátló efferentáció ezt az 
izomtónus-serkető hatást ellensúlyozza. Főemlősökben és emberben a Deiters-mag 
működésének izomtónus-fokozó hatásait még az agykéreg motoros területei is ellensúlyozzák. 
A gátló központok vagy pályák sérülése esetén a Deiters-mag kiegyensúlyozatlan serkentő 
aktivitása miatt az érintett területeken jelentős izomtónus-fokozódás lép fel (felszabadulási 
jelenségek).

A félkörös ívjáratok afferentációja főkét a nucleus vestibularis medialis, superior 
magokba, valamint kisebb arányban a Deiters-magba fut. A nucleus vestibulalris medialis a 
nyakizmokat működését szabályozza, valamint koordinálja a nyakizmok és a szemmozgató 
izmok mozgását. A nucleus vestibularis superior magokon keresztül jut el a szöggyorsulási 
információ a szemmozgató izmok magvaihoz (III., IV., valamint VI. agyidegek). Ez teszi 
lehetővé, hogy a fej elfordulása közben is egy pontra fixálhassanak a szemek 
(vestibulooculáris reflex, VOR). A pályák részleges kereszteződése biztosítja, hogy akár 
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egyoldali nucleus vestibularis superior mag ingerülete is mindkét szem koordinált mozgását 
válthassa ki.

A nucleus vestibularis inferior a vestibuláris szerv receptorzónáiból és a kisagyi 
vermisből jövő ingerület integrációját végzi, és továbbítja a közös információt a felsőbb 
központokhoz.

A testtartás és a térbeli orientáció szerveződése. A maculáknak fejmozgás nélkül is 
van tónusos leadása, az otholitokra ható nehézségi gyorsulás miatt. Részben a receptorokból 
eredő impulzusok a felelősek a fej helyzet reflexes beállításáért és más, igen fontos, a 
normális testtartást beállító folyamatokért. Noha a maculák ingerületére létrejövő 
idegrendszeri válaszok többnyire reflexes jellegűek és alacsonyszintű a feldolgozásuk (a 
vestibuláris eredetű impulzusok), az agykéregbe is eljutnak. Feltehetően ezek az impulzusok 
felelősek a mozgásérzet tudatosulásáért, és biztosítják az egyednek a megfelelő térbeli 
orientáció tervezéséhez szükséges információt.

A térbeli orientáció nagyrészt a vestibuláris receptorokból származó impulzusoktól 
függ, de szerepet kapnak a látási (vizuális), az ízületi tokok proprioceptoraiból származó 
ingerületek egyaránt. Ez utóbbiak a testrészek egymáshoz viszonyított helyzetéről nyújtanak 
adatokat, valamint a bőr exteroceptoraiból, elsősorban a tapintási és nyomási receptorokból 
eredő afferentációk. Ezeknek az információnak az agykérgi szinten történő együttes 
feldolgozása szükségeltetik a normális testtartás és folyamatos térbeli orientáció 
megvalósításához.

A túlzott vestibuláris ingerlés azonban kellemetlen érzést okozhat: hányinger, 
vérnyomás-ingadozás, verítékezés, az elsápadás és a hányás jelentkezhet. Ezek a folyamatok 
valószínűleg a vestibuláris rendszer agytörzsi összeköttetésein át megvalósuló reflexek.

Tériszonynak, vagy vertigonak nevezzük a forgásérzettel járó szédülést, ami nem jár 
tényleges forgó mozgással.

c./  A hallás élettani folyamatai

Élettani akusztikai alapfogalmak A hang a levegő longitudinális rezgése, azaz egymást 
meghatározott frekvenciával követő légsűrűsödések és légritkulások sorozata. A hangokat 
hangmagassággal és hangerővel szokás jellemezni.

A hangmagasság a rezgés ciklusainak periódusidejével (hullámhossz), vagy a 
periódusidő reciprokával, azaz a frekvenciával jellemezhető, melyet Hertz-ben (Hz, ciklus/s, 
cps) szokás megadni. Az ún. tiszta hangok egyetlen jellemző frekvenciával írhatók le, 
függvényen ábrázolva sinusgörbét adnak. A valóságban előforduló zenei hangok összetett 
hangok. Ezek az eredeti frekvenciával, valamint több, ún. harmonikussal jellemezhetők, 
melyek egész számú többszörösei az eredeti frekvenciának. Így jönnek létre az eltérő 
hangszínek. Ha azonban egy hang nagyon sok, különböző frekvenciájú komponensből 
tevődik össze, akkor rendszerint aperiodikusnak halljuk, és zajként értelmezzük (120. ábra).

Az emberi fül a 20-20000 Hz frekvenciájú hangtartományt képes észlelni. A 20 Hz 
alatti hangokat infrahangoknak, míg a 20000 Hz felettieket ultrahangoknak nevezzük. 
Hallószervünk az 1000-4000 Hz-es tartományban a legérzékenyebb. A beszédhangok a 80- 
1000 Hz-es tartományba esnek.

A hang erősségét (hangintenzitás) a levegő rezgése miatt létrejövő 
nyomásváltozás nagyságával jellemezhetjük. Ez tulajdonképpen a hangot leíró sinusfüggvény 
amplitúdójának nagysága. Mivel a hallórendszer által károsodás nélkül érzékelhető legkisebb 
és legnagyobb hangnyomás szintje közti különbség nagyon nagy (egymilliószoros), ezért az 
akusztikában a hangerőt leggyakrabban mégsem a nyomás mértékegységével (Pascal, Pa)
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120. ábra. A hanghullámok fizikai jellemzői. A: tiszta, sinusoidális hanghullám képe. 
B: nagyobb frekvenciájú és nagyobb intenzitású tiszta hanghullám képe. C: szabályosan 

ismétlődő összetett hanghullám képe (pl. zenei hangok). D: irreguláris mintázatot mutató, 
zajként értelmezett hullámfüggvény képe.

adjuk meg, hanem decibelben (dB). A decibel skála egy relatív logaritmikus skála, így 
annak nulla pontjában is van mérhető hangnyomás.

A 0 dB hangnyomás az egészséges populációnak a 2000Hz-es frekvencián mért 
abszolút hallásküszöb-értéke (Pref=2x10-5Pa), tehát az a hangnyomás szint (sound pressure 
level, SPL), amit az ember még éppen meghall (P).

Tehát, adott frekvencián a hallásküszöb kiszámítsa a decibel skálán az SPL=20 log 
(P/Pref) összefüggés segítségével történik. Így, a referencia-hallásküszöbhöz képest, mért 10- 
szeres hangnyomás 20 dB, 1000-szeres hangnyomás 60 dB értéknek felel meg a dB skálán.

A Pref megválasztott nyomásértéke leginkább 2000-4000 Hz-nél érvényes, ahol a 
legnagyobb a fül hallásérzékenysége. Alacsonyabb és magasabb frekvenciatartományokban 
fülünk kevésbé érzékeny, így a hallásküszöb értéke is egyre magasabb dB-tartományokat vesz 
fel. Az emberi hallás frekvencia-nyomásfüggését az 121. ábra mutatja. A szokásos hangok 
hangnyomás-értékeit decibelben az 122. ábrán láthatjuk.

1./ A hallás perifériás mechanizmusai

A külső fül működése. A külsőfület alkotó fülkagyló és a külső hallójárat a 
levegőrezgést a dobhártyáig vezetik (légvezetés). A fülkagyló hangerősítő szerepe 
elhanyagolható, inkább a hangirány meghatározásában vesz részt. A külső hallójáratban 
azonban rezonátor szerepe van. Működésének következtében, különösen a beszéd 
frekvenciatartományában, a dobhártyához érkező rezgések néhány dB-lel nagyobb 
intenzitásúvá válnak.
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121. ábra: Az emberi hallás frekvenciatartománya.
Az emberi hallásküszöb-görbe. Az alsó görbe azt a minimális hangnyomásszintet 

mutatja, ami még hangérzetet vált ki, míg a felső görbe azt a hangnyomás-szintet jelzi, amit 
már kellemetlennek (fájdalmasnak) érzünk. A satírozott terület az emberi beszédhangok 

tartományát mutatja.

decibel
160 - repülőgép

fajdalom

120 - diszkomfort

metró kocsik hangja

80- közlekedési csúcsforgalom 

beszélgetés normális hangerővé

40-

suttogás

0- hallásküszöb (20μPa)

122. ábra: A hétköznapi életben szokásos hangok intenzitása decibel értékekben 
kifejezve.

A középfül működése. A középfül a dobhártyától a belső fül ovális ablakáig vezeti a 
rezgéseket. Szerepe az, hogy megfelelő erősítést adjon ahhoz, hogy az eddig a kisebb 
sűrűségű levegőben könnyebben terjedő rezgés a belső fülben, mint folyadékrezgés 
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folytathassa útját. Ezt a folyamatot impedancia illesztésnek nevezzük, amit a hallócsontocskák 
hoznak létre.

Az impedancia illesztés során a levegőrezgés mintegy 22-szeres hangnyomás-erősítést 
kap. Ezáltal a hangenergia visszaverődése is nagymértékben csökken a levegő-folyadék 
felületen. Az így felerősített, és csökkent visszaverődésű jel már képes a belső fülben 
érzékelhető folyadékrezgésként tovaterjedni az ovális ablakból kiindulva.

A hanghullámok azonban nemcsak a dobhártya és a hallócsontok közvetítésével, 
hanem a koponyacsontok rezgése által is eljuthatnak a belső fülbe (csontvezetés). Mivel 
beszéd közben a koponyacsontok rezonátorként műkődnek, saját beszédhangjaink két úton 
juthatnak el a csigába. Így lehet az, hogy másként halljuk saját beszédhangjainkat, mint egy 
külső személy. Ez az oka annak is, hogy gyakran idegennek tűnik, pl. a rögzített 
beszédhangunk visszahallgatása.

Ha az impedancia illesztési funkció károsodik, halláscsökkenés jön létre. Ilyenkor ún. 
vezetéses nagyothallásról beszélünk.

A belső fül működése. A belső fülben a Corti-szerv szőrsejtjei a mechanikai 
hullámokat elektromos jelekké alakítják. A jelenséget mechanoelektromos transzdukciónak 
nevezzük. A Corti-féle szerv a benne terjedő folyadékrezgéseket frekvencia (hangmagasság) 
és intenzitás (hangerő) szerint analizálja. A Corti-szervben létrejövő akcióspotenciálok végül 
a hallóideg és a hallópályák közvetítésével jutnak el a hallókéregbe, ahol kialakul a 
hallásérzet.

A cochlea frekvencia-analizáló működését az ún. hely-elv (tonotopia v. fonotopia) 
szemlélteti (123. ábra). A hangok által keltett folyadékrezgések az alaphártyán (membrana 
basilaris) ún. haladó hullámokat hoznak létre. A membrana basiláris a csiga alapjánál 
keskeny és feszes, míg a csiga csúcsánál széles és laza. Ennek köszönhetően a magas hangok 
a hártyás csiga alapjánál térítik ki legjobban a membránt, míg a mély hangok a csiga 
csúcsánál. A nyugalmi helyzetéből kimozduló membrana basilaris „magával húzza” a 
tectoriális membránhoz csilióikkal kapcsoló külső szőrsejteket. Tehát, a membrana basiláris 
minden egyes pontján lévő szőrsejtek egy adott karakterisztikus frekvenciára a 
legérzékenyebbek, ezáltal a bejövő hang-frekvencia az adott helyen ingerületbe jövő 
szőrsejtek aktivitásában kódolódik.

A hanghullámok akcióspotenciálokká alakítása. A külső szőrsejteken 
nyugalmipotenciája a bázisukat körülvevő, a scala tympaniban található perilymphához 
képest -70 mV. A scala mediában található endolympha és a szőrsejtek membránja közötti 
nyugalmi potenciálkülönbség azonban mintegy 150 mV. Ez teszi lehetővé, hogy ha 
mechanikus inger (a csillók kitérése) hatására a felszíni K+- csatornák kinyílnak, K+ áramlik 
be a sejtekbe.

A stereocíliumok mindkét irányban kitérhetnek. A kinocílium felé való kitérés a 
szőrsejtekben depolarisatiot okoz, míg ellentétes kitérés hyperpolarizálja a szőrsejtek 
membránját. Ezt kétirányú mechanoelektromos transzdukciós folyamatnak nevezzük. A 
folyamat hasonlóképpen zajlik, mint a helyzetérzékelő szervben.

A külső szőrsejtek idegi afferentációja nagyon csekély. Funkciójuk inkább a cochlea 
tonotopiás működésének aktív hangolása. Az inger hatására elmozduló tectoriális membrán 
már a belső szőrsejteket is ingerületbe hozza, melyek a külső szőrsejtekhez hasonlóan, 
mechano-elektromos transzdukcióval válaszolnak. A külső szőrsejtek tehát „felerősítik” a 
membrana basilárison terjedő vándorlóhullám hatását, így lehetővé teszik a belső szőrsejtek 
számára a hanghullámok csúcsainak pontosabb detektálását. A Corti-féle szervben a hangok 
frekvencia-analízise és intenzitás-analízise is lezajlik. A frekvencia-analízis tényét mutatja, 
hogy magas hangot hallunk akkor, ha a csiga alapjánál lévő belső szőrsejtek jönnek 
ingerületbe, míg mélyet, ha a csiga csúcsán elhelyezkedők.
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123. ábra: A csiga alaphártyájának kiterített, sematikus ábrázolása.
A magasabb frekvenciájú hanghullámok a csiga alapján, az alacsonyabb 

frekvenciájúak a csiga csúcsának irányában hoznak létre állóhullámokat és elmozdulást. Az 
ábrán a 100Hz-es főkomponensű mechanikai vándorló hullám által keltett alaphártya kilengés 

figyelhető meg.

Az ingerületbe jövő gazdag afferentációjú belső szőrsejtek, glutamát neurotransmittert 
ürítenek az alattuk elhelyezkedő synapticus térbe, mely az afferens idegvégződéseken, 
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akcióspotenciál kialakulásához vezet. A Corti-szerv intenzitás kódolását mutatja, hogy ha 
erősebb a hallott hang, akkor nagyobb mértékben depolarizálódnak a szőrsejtek, így több 
transmittert ürítenek, ami végül az afferens idegrostokon kialakuló akcióspotenciálok 
frekvenciáját megnöveli, így közvetítve központi idegrendszer felé a hangerősség 
növekedését.

2./ A hallás centrális folyamatai

A hallási ingerületet a VIII, agyideg része a pars cochlea/ is (= nervus acusticus) 
továbbítja a központi idegrendszerbe (124. ábra). Érző dúca a ganglion spirale, melyben kb. 
30-35000 bipoláris neuron található. A sejtek perifériás nyúlványai synapticusan veszik át az 
ingerületet, 90%-ban a belső, 10%-ban a külső szőrsejtektől. Az eletromos impulzusok a 
ganglion spirale idegsejtek centrális nyúlványain át a nyúltagyi cochlearis másokhoz 
(ventrális és dorsális helyzetű magok) jutnak. A nucleus cochlearis a VIII. agyideg magja, 
amely megőrzi a Corti-szerv hangmagasság szerinti (tonotopiás) szerveződését.

Az itt levő sejtek axonjai részben kereszteződve a másik oldali, vagy a nem 
kereszteződő rostok az azonos oldali felső oliva komplexhez (oliva superior) haladnak. Az 
oliva superior másodlagos érzősejtjeinél torénik meg legalacsonyabb szinten a kétoldali 
hallási impulzusok együttes analízise, összehasonlítása.

Ezt mutatja az a megfigyelés is, miszerint az oliva superior idegsejtjeinek azonos 
oldali izgalmi bemenetét az ellentétes oldalról érkező gátló impulzusok ellensúlyozzák. Ha a 
különböző oldalról érező impulzusok egyensúlya megbomlik, azaz az egyik oldalról érkező 
impulzusok dominálnak, bilaterális aszimmetria alakul ki. Ez az aszimmetria a hangirány 
detektálását teszi lehetővé. A hangirány detektálása egyrészt a beérkezett elektromos 
impulzusok idő- és intenzitás-különbségének detektálása révén történik. Az oliva komplex 
sérülésének következményeképpen a hangforrás lokalizálást' képesség szűnik meg.

Az oliva komplex az azonos oldali belső fül ingerületét továbbítja bilaterálisan a 
lemniscus lateralis magokhoz. A lemniscus lateralis magok reléfunkciója kevéssé ismert, 
sérülésük nem okoz irányhallási elváltozásokat.

A hallórendszer következő állomása a colliculus inferior magcsoport. Legnagyobb 
része a centrális mag, ami tonotopiásan organizált. Az ide belépő lemniscus rostok egyrészt a 
mindkét oldali ventrális és dorsális cochleáris magokból, ill. a fülek közti hangintenzitási 
aszimmetriát jelző laterális oliva superior magból, továbbá a fülek közti késést jelző azonos 
oldali mediális oliva superior magból szedődnek össze. A colliculus inferior sejtjei a 
hangforrás helyének függvényében érzékelik a hang frekvenciáját, és érzékenyebben 
válaszolnak a zörejekre, mint a tiszta hangokra. Emellett, a bonyolult kétoldai beidegzés 
működési sajátossága az, hogy a colliculus inferior hallórelé-magjainak ingerülete akkor lesz 
maximális, ha a hang forrása a fej ellenkező oldalán található. Bilaterális sérülésének 
következtében szintén a hanglokalizációs képesség esik ki. A colliculus inferiorból más 
colliculus magok felé is jut hallási információ, ahol más sensoros modalitásokkal (pl. látási 
információ) együttes feldolgozás valósul meg.

A kéreg felé haladó, felszálló hallópályák következő átkapcsolódása a thalamusban, a 
belső térdes magban (corpus geniculatum mediale, CGM) történik. A CGM ventrális, 
mediális és dorsális részre osztható. Ez a terület legjobban a macskában vált ismertté. A 
CGM-ből három (ventrális, mediális és dorsális) thalamo-corticalis projekciós rendszer indul, 
melyek a temporális lebenyben hat jól elkülöníthető hallókérgi áreát innerválnak.

A ventrális neuroncsoport relé-funkciójú, benne tonotopia érvényesül, ahol az azonos 
frekvenciákat és intezitásokat kódoló neuronok laminákba rendeződnek. A dorsális CGM 
neuroncsoporton az auditoros információ mellett más sensoros információk is konvergálnak.
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jobb oldal  bal oldal

124. ábra: A hallás centrális pályarendszerének vázlatos felépítése. A pályák és 
átkapcsolások az ábra bal oldalán vannak részletezve. A jobb oldalon a fontosabb keresztezett 

pályákat ábrázoltuk, így itt komplex sensoros információ feldolgozás történik. A mediális 
CGM terület neuronjai csak egy, ún. optimális hangintenzitás esetén jönnek ingerületbe, annál 

nagyobb intenzitású hangok esetén gátlódnak.
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A hallópálya ötödik neuron csoportja, a CGM kimenetét képező thalamo-corticalis 
rostok túlnyomó többsége a halánték lebeny felső tekervényében, a fissura Silvii mélyén 
található elsődleges hallókéregben (AI, Br. 41 area) végződnek.

A hallókéreg működése

A hallókérget a hallóideg elektromos ingerlésével kiváltott agykérgi potenciálok 
regisztrálásával írták le, és nyilvánvalóvá vált, hogy a kéregben több ismétlődő tonotopiás 
mező van. A macskákban leírtakhoz hasonlóan főemlősökben a primer hallókérget (AI) a 
temporális lebenyben egyéb, másodlagos auditív kérgi reprezentációk (AII, Br 42) veszik 
körül (122. ábra).

Az emberi hallókéregben a magas frekvenciák a fissura Sylvii mélyén, a mély hangok 
a gyrus felszínéhez közelebb adnak elektromos kiváltott potenciálokat. A hallókéreg oszlopos 
szerveződésű, hasonlóan a többi sensoros kérgi mezőhöz, és egy-egy oszlop neuronjainak 
azonos karakterisztikus frekvenciája van.

A kérgi feldolgozásban is alapvető a hang eredetének a lokalizációja. Ennek 
megfelelően egymás mellett, alternálva helyezkednek el azok az agykérgi sejtoszlopok, 
amelyekben az azonos és az ellenkező oldalról származó ingerületek egymást erősítik 
(summációs oszlopok) azokkal, amelyekben a két oldal felől jövő ingerületek kioltják 
egymást (suppressor oszlopok).

A hallókéreg tonotopiásan szerveződött régiói a CGM szintén tonotopiás, ventrális 
részlegéből kapják a befutó impulzusokat. Ezek a kérgi mezők a CGM ventrális részlegének 
projekcióját képezik, de a kapcsolat kétoldali, reciprok jellegű. A kérgi tonotopiás mezőkből 
ugyanis frekvencia-specifkus leszálló ingerületek mennek a CGM ventrális részlegébe, a 
teljes pálya tehát egy frekvencia-specifikus, geniculato-cortico-geniculatum hurokként 
fogható fel.

Emellett a kérgi hallómezők a corpus callosum útján az ellenkező oldali 
hallómezőkkel is összeköttetésben állnak. A tonotopiás projekció mellett a CGM nem 
tonotopiás projekciót is küld a hallókéreg különböző részeihez. A nagymértékű, több szinten 
létrejövő kereszteződések következtében a primer hallókéreg féloldali sérülése kevéssé 
befolyásolja a hangmagasság percepcióját. Ezzel szemben a féloldali hallókéreg-nagy 
kiterjedésű pusztulása megnehezíti a hangforrás irányának detektálását.

A hallókéreg működése sokkal összetettebb annál, mint a hangok frekvenciájának, 
intenzitásának felismerése. A kéregnek fel kell ismernie az akusztikus spektrumot, a 
mintázatot, azaz az egyes hangokban bekövetkező frekvencia- és intenzitásváltozásokat (a 
hangok frekvencia- és amplitúdó modulációit), amelyek különösen az emberben a 
beszédhangokat jellemzik.

A nagyagykéreg további hallási áreái is hierarchikus rendben dolgozzák fel a hallási 
információt. A beszédhangok esetében pl. a domináns agyféltekében, a másodlagos 
hallókéregben történik a beszéd és zaj elkülönítése, dekódolása, innen egy magasabb 
asszociációs központba (Wernicke-terület, Br.22) jut az információ (125.ábra).

Itt már a beszédhangok szimbolikus értelmezése történik (beszédértési área). Ezután 
az információ-feldolgozás következő szintje a domináns agyféltekében a frontális agykéreg 
premotoros területe lesz (Broca-área, Br. 44-45). Ez a terület az ún. kérgi beszédmozgató 
área, amely már a beszéd (tehát a hallottakra adott válasz) kialakítását végzi, és aktiválja a 
szavak kimondásához szükséges elsődleges motoros területeket.
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125. ábra. Az emberi hallás kérgi reprezentációjának megjelentítése képalkotó eljárással 
(pozitron emissziós tomográfiai kép).

6.4. A fényérzékelés

Fényérző, vagy látószervünk a szem, ami a szemgolyóból, a látóidegből és a szem 
segédszerveiből áll.

6.4.1. A látószerv felépítése és működése

6.4.1.1. A szemgolyó (bulbus oculi)

A szemgödörben (orbita) foglal helyet. Alakja a szabályos gömbtől eltér, mert felülről 
kissé lapított, előre és hátrafelé erőteljesebben kidomborodik.

A szemgolyó (bulbus oculi) két legtávolabbi pontját összekötő képzeletbeli egyenes 
(nyílirányú átmérő) a szemtengely (axis bulbi), hossza kb. 24mm. Ez a tengely nem esik 
egybe a látás tengelyével (axis oculi). Ez utóbbi a szaruhártya közepét és a retina éleslátási 
helyét, a sárgafoltot köti össze. A két tengely egymással szöget zár be.

A szemgolyót felépítését tekintve két nagy részre, nevezetesen a szemgolyó burkaira 
és a fénytörő közegekre osztható.

a/. A szemgolyó burkai

A szemgolyót három a külső-, a középső- és a belső burok határolja (126. ábra).



126. ábra: A szemgolyó horizontális metszete.

A legkülső burok a kötőszövetes burok (tunica fibrosa), melynek fő feladata a 
szemgolyó alakjának megtartása. A kötőszövetes burok két alrétegét különíthetjük el, 
nevezetesen a szemgolyó hátsó kétharmadát borító fehéres színű ínhártyát (sclera), és a 
szemgolyó elülső egyharmadán óraüvegszerűen kidomborodó üvegszerüen átlátszó 
szaruhártyát (cornea).

A sclera sok kollagén rostot tartalmaz. A nyalábokba rendeződő rostok hozzásegítik az 
ínhártyát ahhoz, hogy megtartsa a szemgolyó alakját. A szemgolyó elülső részén a 
szaruhártya körül látható a sclera (a többi része a szemgödörben van), ezt a mindennapi 
életben a szemfehérjének nevezzük.

A cornea bár a kötőszövetes burok elülső része, egyúttal törőközeg (törőfelület) is. A 
szembejutó fény először a szaruhártyával érintkezik. Külső és belső felszínét hám, közbeeső 
részét kötőszövet építi fel. Ebben arétegbenTalalható az ún. hialuronsav-foszfát, ami a cornea 
átlátszóságát biztosítja. Ez az óraüvegszerü csillogás a halál beállta után hamarosan 
megszűnik.

A szaruhártya felszíne nem szabályos gömbfelszín, hanem nagyjából egy rotációs 
ellipszoid felszínének felel meg, melynek a csúcstól az oldal felé eső részei kissé lelapítottak. 
Az ilyen felületre eső sugarak nem egyesülnek egyetlen gyújtópontba, ami hátrányosan 
befolyásolja a szem fénytörő berendezése által megrajzolt kép élességét (astigmatizmus).

A szemgolyó középső burka az érhártya. vagy tunica vasculosa. Fő feladata a 
szemgolyó rétegeinek táplálása. Három részét különíthetjük el. A szemgolyó hátsó kétharmad 
részében levő, és a szűkebb értelemben vett érhártyát, vagy chorioideát, ami elől kissé 
megvastagszik. Az érhártyának ez a megvastagodott része a sugártest (corpus ciliare), ami 
előrefelé ismét elkeskenyedve adja a szivárvány hártyát (iris). Az iris közepén egy nyílás van, 
ez a pupilla.
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A chorioidea szemtükrözés vizsgálatakor élénkvörös, mivel az ereiben levő vér a 
szemfenék képét színezi. Külső felületén (sclera felé néző felület), a kapillárisok mellett 
festéksejteket is tartalmaz. Innen van sötétbarnás színe.

A sugártest (corpus ciliare) felszíne redőzött. Szerepe kettős: érfonatokból álló 
nyúlványai (processus ciliaris) a vérből való szűrés útján a csarnokvizet (humor aquosus) 
termelik, izmai (musculus ciliaris) meridio-nasálisan, radiálisan és circulárisan rendeződő 
simaizomsejteket tartalmaznak, melyek a szem alkalmazkodásában játszanak szerepet. Ezek 
az izmok a lencsét közel-, vagy távollátásra állítják be.

A szivárványhártya (iris). Benne festéksejtek vannak, melyek melanin granulumokat 
tartalmaznak. Ez a festékanyag eltérő mennyisége adja a különböző szemszínt. Az irisben 
levő myoepithel izmok (pupillaszűkítő: musculus sphincter pupillae és pupillatágító: 
musculus dilatator pupillae) segítségével a pupilla nagyságát szabályozzák. Az iris feladata 
kettős: egyrészt szabályozza a bejutó fény mennyiségét. Amennyiben erős a megvilágítás a 
pupillát szűkíti, gyenge megvilágítás mellett pedig tágítja. Másrészt visszatartja a széli 
sugarakat, amelyek a szférikus aberráció következtében a kép élességét csökkentenék.

A szemgolyó legbelső burka az ideghártya, vagy tunica nervosa. A burok hátsó 
kétharmadában sensoros sejteket találunk, ezért az ideghártyának ez a része a fény 
érzékelésére alkalmas retina (pars optica retinae). Az ideghártyának az a része, ami ráfekszik 
a sugártest és az iris hátsó felszínére (pars coeca retinae), pigmenthámmá redukálódott, ezért 
nem fényérzékeny.

A retina a központi idegrendszer "kihelyezett" része. A szem a köztiagyból fejlődik 
úgy, hogy az elsődleges szemhólyag külső fala betűrődve a kettős falú szemserleget alakítja 
ki. A retina feladata a szembe érkező fényingerek információ-tartalmának elektromos jelekké 
alakítása, feldolgozása és továbbítása az agyi látóközpontok felé.

b/. A szemgolyó fénytörő felületei és közegei

Ide soroljuk a szaruhártyát, a csarnokvizet, a szemlencsét és az üvegtestet. A 
szaruhártya külső és belső felülete, a lencse felszíne törőfelületek, míg a csarnokvíz és az 
üvegtest törőközegek.

A szemgolyó burkainál már említettük, hogy a szaruhártya burok is, de egyúttal 
fénytörő közeg is. Törésmutatója: 1,376.

A szaruhártya mögött és a szivárványhártya előtt egy szűk rés található, ez az elülső 
szemcsarnok (camera bulbi anterior). A szivárványhártya és a sugártest között is rés van, ez a 
hátsó szemcsarnok (camera bulbi posterior). A szemcsarnokokban pár csepp savós folyadék, 
a csarnokvíz (humor aquosus) található. Mivel ennek mennyisége elenyésző, mint fénytörő 
közeg nem jelentős. Törésmutatója: 1,336.

A sugártesthez az ún. lencsefüggesztő rostokkal kapcsolódik a szem legfontosabb 
törőközege a lencse (lens). A lencse víztiszta, kb. 9 mm átmérőjű kétszer domború 
(biconvex), rugalmas test. A lencse domborúsága közel, vagy távolba tekintéskor változik. 
Törésmutatója: 1,42. A lencsét kívül egy ún. lencsetok határolja, melyen belül a finom 
rostokból álló lencsemag helyezkedik el. Rugalmasságánál fogva közeire nézéskor 
domborúságát fokozhatja, ezáltal törőképessége nő. Idősebb korban a lencse rugalmassága 
csökken, ami időskori távollátáshoz vezet (presbyopia).

A lencsefüggesztő rostok (Zinnii-féle rostok) összehúzódásra képtelen kötőszöveti 
rostok. A sugártest izmának kontrakcióját közvetítik csak, s így a lencse domborúságát 
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befolyásolják. A lencse domborúságának változását, éleslátásra való beállítódását a sugártest 
biztosítja, ezért ez az accomodáció szerve.

A szemgolyó belső üregét az üvegtest (corpus vitreum) tölti ki. Az üvegtest a 
legnagyobb térfogatú törőközeg, de törésmutatója nem jelentős (1,336). Átlátszó, 
állományának nagy része (98%) víz. A szemgolyót feszesen tartja.

c/. A fény útja a szemben

A külvilágból érkező fénysugarak először a szaruhártyán hatolnak át. Ezután 
áthatolnak az elülső szemcsarnokon, a pupillán, majd a hátsó szemcsarnokon. Így érkeznek a 
lencséhez. A lencséhez érkező fény mennyiségét részben a pupilla tágassága (izmainak 
működése) szabályozza.

A lencse után a fény áthaladva az üvegtesten, a retinához érkezik. A retinában 
találhatók a sensoros sejtek, amelyek a fényingert ingerületté képesek alakítani.

6.4.1.2. A szem optikai sajátságai

a./ Az accomodáció

Amikor a ciliáris izomzat ernyedt állapotban van, akkor az optikailag normális 
(emmetrop) szem a párhuzamosan beeső fénysugarakat a retinán gyűjti össze. Mindaddig, 
amíg az ernyedtség fennáll, a megfigyelőhöz közelebb levő tárgyakról érkező sugarak a retina 
mögött fókuszálódnak, következésképpen ezek a tárgyak elmosódottan látszanak. Az a 
probléma, hogy a 6 m-nél közelebbi tárgyakról a divergáló sugarak is a retinán gyűljenek 
össze, a lencse és a retina közötti távolság fokozásával vagy a lencse görbületének, azaz 
törőképességének növelésével oldható meg. Ez utóbbi folyamatot accomodációnak nevezzük.

Nyugalomban a lencsét a zonula rostok feszítve tartják. Mivel a lencse anyaga 
képlékeny és a lencsetok meglehetősen rugalmas, a lencse ilyenkor lelapult formájú. Amikor 
a tekintet közeli tárgyra irányul, a ciliaris izomzat összehúzódik. Ez csökkenti a sugártest 
körperemének átmérőjét, ezáltal a zonula rostok elernyednek, és a lencse domborúbbá válik. 
Fiataloknál ez az alakváltozás akár 12 dioptriával is megnövelheti a szem törőkepessegét.

A corpus ciliare izmainak kontrakciója részben a körkörös ciliaris izomrostok 
sphincterszerű működésének, részben pedig a corneo-sclerális határ előtt eredő hosszanti 
izomrostok összehúzódásának az eredménye. Amikor az utóbbi rostok kontrahálnak, az egész 
sugártestet előre és befelé húzzák. Ez a mozgás egymáshoz közelíti a sugártest peremeit.

A lencsegörbület növelhetőségének foka természetesen korlátozott, és a nagyon közeli 
tárgyról eredő fénysugarakat még a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudjuk a retinára 
fókuszálni. Azt a szemhez legközelebb eső pontot, amelyet accomodációval még élesre lehet 
állítani, a látás közelponjának nevezzük. A közelpont távolsága az élet folyamán nő, eleinte 
lassan, majd a kor előrehaladtával gyorsabban. Ezt a hanyatlást főleg a lencse merevségének 
fokozódása, vagyis a lencsegörbület csökkenése és az accomodáció romlása okozza. Amire 
egy normális személy eléri a 40-45 éves kort, accommodációs képességének romlása 
általában olyan fokúvá válik, hogy az már nehezíti az olvasást és a finomabb munkát igénylő 
feladatok végzését. Ezt a presbyopia néven ismert állapotot domború lencséjű szemüveg 
viselésével lehet kiigazítani.

Közeli tárgy nézésekor az accomodáción kívül a két szem optikai tengelye is 
konvergál, és a pupillák is szűkülnek. Ezt a hármas választ, az accomodációt, a konvergenciát 
és a pupilla-összehúzódást accomodációs triásznak nevezzük.
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Minél nagyobb egy lencse görbülete, annál nagyobb a törőképessége. A lencse 
törőképességét dioptriában mérjük. A dioptria a méterben mért főgyújtótávolság reciproka. 
Az emberi szem hozzávetőleges törőképessége nyugalomban 66,7 dioptria.

A szemhez érkező fény a szaruhártya elülső, a lencse elülső és hátsó felszínén 
megtörik. Azt a pontot, amelyen keresztül a tárgyról érkező fénysugarak törésmentesen 
haladnak át csomópontnak nevezzük. A tárgyról érkező fénysugár megtörik, és a retinán 
fókuszálódik. Ha ismert a tárgy magassága, valamint a megfigyelőtől való távolsága, akkor a 
retináhs kép nagysága kiszámítható. Az említett pontok között egy háromszög rajzolható, 
melynek hegyesszöge (csúcsa a megfigyelőtől való távolsági pontra esik) a látószög. Meg kell 
jegyezni, hogy a retinális kép fordított állású, kicsinyített, valódi kép. A retinában a 
receptorok kapcsolatai olyanok, hogy születéstől fogva a retinán fordított állású képet 
helyesen, egyenes állásban láthatjuk.

b./  A képalkotás szokványos hibái

Egyes egyének szemtgengelye rövidebb a normálisnál, ezért a párhuzamosan 
beeső sugarak a retina mögött fókuszálódnak. Ezt a rendellenességet hypermetropiának, 
vagy távollátásnak, nevezzük (127. ábra). A folytonos, még távoli tárgyak nézésénél is

127. ábra: A szem optikai rendszerének hibái.

fennálló accomodálás részlegesen kompenzálhatja a defektust, de a tartós izomműködés 
fárasztó, fejfájást és homályos látást okozhat. Az optikai tengelyek accomodációhoz társuló 
fenntartott konvergenciája esetlegesen kancsalsághoz (strabismus) vezethet.

A távollátás domború lencséjü szemüveg viselésével korrigálható, ami kiegészítve a 
szem törőképességét, hozzájárul a gyújtótávolság megrövidítéséhez.
Myopiában (rövidlátás) a szemgolyó antero-posterior átmérője túl hosszú. A myopia 
genetikus eredetű. Ez a defektus bikonkáv lencséjü szemüveggel javítható, amely a 
párhuzamos fénysugarakat közvetlenül a szem elérése előtt kismértékben szétszórja.

Az astigmia olyan gyakran előforduló állapot, amelyben a cornea görbülete nem 
egységes. Amikor a görbület valamelyik meridián mentén eltér a többi meridián görbületétől, 
akkor ott a fénysugarak másképpen törnek, más gyújtópontban egyesülnek, és ezért a retinális 

237



kép egy része elmosódik. Hasonló defektus következik be akkor is, ha a lencse kimozdult 
helyéből, vagy ha a lencse görbülete egyenetlen, ezek az utóbbi állapotok azonban csak ritkán 
fordulnak elő. Az astigmiát általában hengerlencsékkel lehet korrigálni, oly módon helyezve 
el azokat, hogy a törést valamennyi meridán mentén egyenlővé tegyék.

6.4.1.3. A retina szerkezete és működése

a./ A retina bonctana

A retina mintegy 0,5 mm vastag hártya. Ebben találhatók a sensoros sejtek, a 
pálcikák és csapok, melyek perifériás nyúlványa képes az inger felfogására, azaz ingerületté 
alakítására. A perifériás nyúlványok a szemben a fény útjával párhuzamosan helyezkednek el, 
és a retina belső, érhártya felé néző oldalán vannak. Ezért az üvegtest felől érkező fénynek át 
kell menni a retina minden rétegén, a pálcikák és csapok előtt levő ún. pigmenthámon 
(stratum pigmentosum retinae) visszaverődnek, s így most a sensoros sejt perifériás 
nyúlványával kerülnek szembe. Ezért mondhatjuk azt, hogy a szemünk inverz szem, mert nem 
a direkt, hanem a visszavert fényt képes csak érzékelni.

A retina legkülső, érhártya felé eső rétege a pigmenthámsejtek rétege (128. ábra). Ez 
követik a retina azon sejtjei, amelyek a fény információt elektromos szignállá alakítják. Ezek 
a fotoreceptorok.

Szövettanilag a fotoreceptorok területe több rétegre osztható. A fotoreceptorok külső 
segmensei a pálcikák és csapok (stratum conorum és bacilorum), ezek tartalmazzák a fény 
felfogására alkalmas pigmenteket.

A fénysugarak a pálcikákban és csapokban membránpotenciál változást okoznak 
(receptorpotenciál). A csapok ingerküszöbe sokkal magasabb, de a csaprendszer sokkal 
élesebb látású; ez a rendszer felel a világosban látásért (scotópiás látás) valamint a 
színlátásért. Ily módon a központi idegrendszernek a szemből kétféle (a pálcikákból és a 
csapokból) bemenete van. Ez a különböző megvilágítási feltételek mellett működő kétféle 
bemenet képezi a duplicitás-elmélet alapját.

Ezután egy (nem folytonos) glianyúlványokból álló réteg (membrana limitans 
externa) jelzi a retina folytonos idegállományának külső határát, majd a fotoreceptorok 
sejttesteinek rétege következik külső szemcsés réteg (stratum granulosum externum). A retina 
első synapticus zónája a külső rostos réteg (stratum plexiforme externum). Ezt a réteget a 
fotoreceptor sejtek synapticus végződései, és a középső sejtes réteg (stratum granulosum 
internum) külső sejtsorában elhelyezkedő horizontális és bipoláris sejtek kifelé irányuló 
nyúlványai hozzák létre.

A bipoláris sejtek axonjai, valamint a belső szemcsesejtes réteg belső sejtsoraiban 
elhelyezkedő amakrin sejtek nyúlványai a retina belseje felé irányulnak. Az amakrin sejtek a 
belső retina axon nélküli interneuronjai. E sejtek synapticus bemenetei és kimenetei 
ugyanazon a nyúlványrendszeren (dendriteken) keresztül valósulnak meg. Ezek az amakrin 
sejt nyúlványok, a bipoláris sejtek axonjai és a retina dúcsejtjeinek dendritjei hozzák létre a 
belső rostos réteget (stratum plexiforme internum). A kimenő információt a dúcsgjtek 
rétegében (stratum gangliosum) helyet foglaló ganglionsejtek továbbítják a magasabb idegi 
központokba. A dúcsejtek axonjai az opticus rostok rétegében (stratum fibrarum nervearum) 
szedődnek össze kötegekké, majd a vakfolton keresztül elhagyják a szemet. A retinát az 
üvegtest felé egy gliatalpakból álló réteg (membrana limitans interna) határolja el az 
üvegtesttől. A gliatalpak, amint a membrana limitans externát alkotók is, a retina fő
gliaelemeinek, a Müller-sejteknek a nyúlványai. A retinában mind verticális, mind 
horizontális irányban jöhetnek létre kapcsolatok az idegsejtek között.
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128. ábra: A retina szövettani szerkezete.

b./  A retina sejttípusai, azok működése

A retina sejtjeinek működését azok synapticus hálózatba illeszkedése sorrendjében 
adjuk meg.

1./ A fotoreceptorsejtek. A fotoreceptorok külső szegmensében kétféle színanyag 
halmozódhat fel. A pálcikák rodopsin tartalmú fotoreceptorok, míg a csapok iodopsint 
tartalmaznak. A pálcikák alacsony fényintenzitás mellett működnek, szerepük elsösorbain a
látott kép sötét és világos elemei között levő kontrasztkülönbségek érzékelése. A csapok a 
színlátás mediátorai. Mégis mindkét receptorféleségben azonosan zajlanak le a fény hatására 
bekövetkező változások.

A fotoreceptorsejtek sötétben erősen depolarizált állapotban (-20 mV) vannak annak 
révén, hogy membránjukban egy olyan nem specifikus kation-csatorna található, amelynek 
zárását a fénykvantum elnyelésének hatására beinduló eseménysorok határozzák meg. A 
depolarizált fotoreceptorsejtek transmitterüket, a glutaminsavat synapticus terminálisaikból 
folyamatosan kibocsátják.
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A fényt a látópigmentek fogják be. A látópigmentek a fotorecepetorok külső 
szegmenseiben található, korong alakban egymásra rendezett membránok felszínén 
helyezkednek el (129. ábra). Ezek aktív része a 11-cis retinal, ami fényhatásra izomerizálódik,

126. ábra: A fotoreceptorsejt működése.
A: a pálcikasejt felépítése, B: a fényinger fotokémiai átalakításának lépései, C: a 

fényinger hyperpolarizáló hatása a receptorsejt membránján.

és all-transz retinállá alakul. Ez a folyamat egy biokémiai kaszkád mechanizmust indít el, 
amely első lépcsőjében a látópigmenthez kötött G-protein féleség, a transzducin, alegységeire 
bomlik, és katalitikus βγ-alegységei a foszfodiészteráz enzimet aktiválják. A foszfodiészteráz 
bontja az intracelluláris térben jelen lévő cGMP molekulákat. A cGMP sötétben állandóan 
magas koncentrációban (70μM) van jelen a fotoreceptorokban a guanilát cikláz enzim aktív 
működésének eredményeképpen. A cGMP- szint csökkenéséhez vezető fent leírt folyamatok a 
kation-csatorna működését befolyásolják, és annak bezáródásához vezetnek. Ennek 
következtében a fotoreceptorsejt hyperpolarizálódik (-60mV-ra), és transmitter kibocsátását 
megszünteti. A fotopigmentek folyamatosan regenerálódnak, így hamarosan újból 
fényelenyelésre lesznek képesek.

2./  A bipoláris sejtek. A vertikális kapcsolatrendszerben a fotoreceptor sejtekről az 
információ a bipoláris sejtekre tevődik át. A retinában fényhatásra hyperpolarizálódó, ill. 
depolarizálódó bipoláris sejtek találhatók. A hyperpolarizálódó bipoláris sejteken lonotrop 
(kainát és AMPA), a depolarizálódó bipolárisokon metabotrop (APB=mGLUR 6) glutamát 
receptorok találhatók. A bipoláris sejtek a dúcsejtek felé továbbítják az ingerületet. A 
dúcsejteken a bipoláris sejtek e kettős tulajdonsága úgy jelentkezik, hogy azok fényválaszukat 
tekintve szintén kétfélék lehetnek: akcióspotenciálokat generálhatnak a fény bekapcsolására 
(ON-sejtek), vagy annak kikapcsolására (OFF-sejtek). A bipoláris sejtek transmittere 
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ugyancsak glutamát, amely elsősorban ionotrop (NMDA és kainát) receptorokon keresztül 
érvényesíti hatását az amakrin és dúcseiteken.

3. A horizontális és amakrin sejtek. A horizontális kapcsolatrendszer két 
támadásponton avatkozhat be az információ feldolgozásába: a horizontális sejtek révén a 
külső rostos réteg, és az amakrin sejtek révén belső rostos réteg szintjén.

A horizontális sejtek a fotoreceptoroktól kapott jeleket polaritásukat tekintve 
megfordítják és laterálisan szállítják tovább, létrehozva ezzel egy, a fényinger hatására 
kialakuló központi serkentett és környéki gátolt mezőt. A horizontális kapcsolatrendszer teszi 
lehetővé, hogy mind a bipoláris, mind a ganglionsejtek körében létrejöhessen a receptív 
mezők antagonisztikus központ-környék organizációja.

Az amakrin sejtek hasonló feladatokat látnak el a dúcsejtek esetében, mint a 
horizontális sejtek a bipolárisokéban. Az amakrin sejtek csoportjába tartozó neuronok 
mutatják a legnagyobb morphologiai és transmitterbeli diverzitást. A ma elfogadott nézet 
szerint a horizontális információ-feldolgozás legfontosabb mediátor anyagai a GABA és a 
glicin. '

 Az amakrin sejtek synapticus bemeneteiket a bipoláris sejtektől kapják, kimeneteik 
célpontjai vagy más amakrin sejt, vagy dúcsejtek dendritjei, ill. bipoláris sejtek axonjai 
lehetnek. Physiologiai sajátságaik szerint fázisos, és tónusos működésű amakrin sejtekről 
beszélhetünk; mindkét típusban ON-, OFF- és ON-OF F sejtek egyaránt fellelhetők. Az 
amakrin sejtek egy jelentős része képes akcióspotenciálok generálására.

4. / A retinális dúcsejtek (ganglionsejtek). Szoros összefüggés állapítható meg a 
dúcsejtek morphologiai és physiologiai sajátosságai között. A nagy, szimmetrikus dendritfájú 
sejtek kontrasztérzékenyek és tranziensen reagálnak fényfelvillanásokra. BeMeneteik mintegy 
30%-át a bipoláris sejtektől kapják, receptív mezejük nagy és koncentrikus, mutatja a 
központ-környéki organizációt. E ejtek az α (Y) sejtek, a teljes dúcsejt populáció mintegy 
10%-át alkotják. Feladatuk a kontrasztok és az élek felismerése, a látott kép textúrájának 
durva analízise. Axon terminálisaik a thalamicus corpus geniculatum laterale-ban és a 
középagyi colliculus superiorban is jelen vannak.

A másik morphologiailag és physiologiailag is egyaránt jól definiálható sejtféleség a β
(X) sejt. E sejtek dendritfája kicsiny, receptív mezejük központ-környék organizációjú, 
gyakran szinopponens (zöld-piros vagy kék-sárga), rájuk különösen a retina központi részein 
csak keyés fotoreceptor ingerülete konvergál. Axonterminálisaik fő végződési területe a 
corpus geniculatum laterale. Arányuk a retina ganglionsejtjein belül, mintegy 30-35%.

A dúcsejtek fennmaradó kb. 55%-a morphologiailag heterogén. Elektrophysiologiai 
tulajdonságaik alapján a komplex receptív mezejű sejtek közé sorolhatjuk őket, ti. receptív 
mezejük nem a hagyományos, körkörös, központ-környék organisatiot mutatja. Az ide tartozó 
sejtek túlnyomó többsége nem színkódolt. Bár egyes szerzők véleménye szerint ebbe a 
csoportba akár 10 különböző dúcsejtféleség is tartozhat, gyűjtőnéven mégis gyakran y (W) 
sejtekként emlegetjük őket. Projekciójuk elsősorban a colliculus superior területére érkezik A 
retinális ganglionsejtek túlnyomó többségének transmittere a glutamát.

A retinának a pars optica retinae részén (a retina hátsó kétharmada) két fontos terület 
különíthető el, nevezetesen a látóideg (nervus opticus) kilépési helye és a tőle 4 mm-re 
mediálisan levő sárgafolt (macula lutea). A látóideg kilépési helyét vakfoltnak nevezzük. A 
sárgafolt közepén pedig az éleslátás helyét (fovea centralis) találjuk meg.
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c./  A színlátásra vonatkozó elméletek

Az emberi szem 400-700 nm hullámhosszúságú tartományban érzékeli a fényt. Mind a 
természetes (napsugárzás), mind a mesterséges fényforrások kevert fényt bocsátanak ki. Az 
egyes vizuális objektumok ebből a kevert fényből bizonyos hullámhosszú fotonokat 
elnyelnek, másokat visszavernek. A visszavert fény hullámhosszából adódik a látórendszer 
által érzékelt szín.

Látórendszerünk azonban nem egyedül a visszavert fény hullámhossza alapján 
különbözteti meg a színeket, hanem a tárgy és a környezette által visszavert fényhullám 
hosszát viszonyítja egymáshoz, színkontrasztok alapján analizál.

A színlátás feltételei:1./ a
különböző hullámhosszúságú fényekre szelektíven érzékeny csapok jelenléte. (A 

pálcikákachromatikusak.).
2./ A neuronális kapcsolódások során kialakuló kontrasztképzés. Egyetlen csap 

ingerülete nem eredményez színérzetet.
Young és Helmholtz tételezte fel, hogy a színlátás a három elemi szín felismerésére 

vezethető vissza. Az ember retinájában háromféle csap van; a bennük levő fotopigment ill. 
ezek abszorpciós spektruma különböző. Az egyiké a kék színnél a 420nm-nél, a másiké a zöld 
tartományban az 531 nm-nél, a harmadiké a vörös színű 558nm-s hullámhosszú tartományban 
van. A csapok azonban nem külön vonalon továbbítják az egyes színekre vonatkozó 
információt, hanem a ganglionsejtek szintjén a szinkontrasztok adják a továbbítás lehetőségét. 
A Young-Helmholtz féle trikromatikus teória csak a fotoreceptorok szintjén helytálló.

A háromféle csap színszelektivitása azt jelenti, hogy az egyes csapok a nekik 
megfelelő hullámhosszúságú fényből több fotont nyelnek el, továbbá hogy a csapokat ért 
fénymennyiség elérjen egy bizonyos értéket.

6.4.2. A látópálya felépítése

6.4.2.1. A nervus opticus (II. agyideg) lefutása

A retinát a ganglionsejtek axonjai a vakfolton (macula caeca) keresztül hagyják el. A 
látórostok a látóidegbe (nervus opticus) szedődnek össze. Az opticus idegrostokat már a 
retina belső felszínén gliaburok veszi körül, amely itt még a Müller-sejtek nyúlványaiból és 
astrocytákból áll. Később a rostok között megjelennek az oligodendroglia sejtek. A rostok 
izolálódnak a vérerektől, és a látóideg területén már szabályos vér-ideg gát alakul ki.

Az emlősök látóidege nagyrészt myelinhüvelyes, gyors vezetésű rostokat tartalmaz, 
azonban benne, kis számban myelinhüvely nélküli rostok is megfigyelhetők. Az axonok 
mérete fajtól és retina területtől függően 0,1-2pm. Ennek megfelelően a különböző rostok 
vezetési sebessége is erősen különbözik. Leggyorsabban az α (Y) ganglionsejtek rostjai 
vezetnek (akár 200 m/s-ot is elérhetik), míg a leglassabban a vékony (nem-myelinizált) rostok 
szállítják az ingerületeket (l-5m/s).

A látóideg agyhártyák (dura-, és pia mater, arachnoidea) által bontottan a szemizmok 
közötti térben halad, és a szemüregből hátrafelé és mediálisan kilépve az agyalapra jut. Az 
agyalapon a kétoldali nervus opticus egymás felé fut, és a hypothalamus alatt, a hypophysis és 
a tuber cinereum területe előtt létrejön a szemidegek részleges kereszteződése (chiasma 
opticum; 130 ábra, A kép ).

A chiasma területén a látórostok egy része (főemlősöknél 50%-a). átkereszteződik, és 
az agy alapján, mint tractus opticus fut a thalamusba a corpus geniculatum laterale (CGL) 
felé. Főemlősök esetében a rostkereszteződés úgy történik, hogy a mediális (nasális) retina fél 
dúcsejtjeinek axonjai futnak az ellenoldali féltekébe, míg a laterális (temporális) retina félből 
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származó rostok ipsilaterálisan maradnak.
Ezzel a részleges kereszteződéssel magyarázhatók a különböző látótér kiesések. A 

130. ábra A. képén jelöltük a látóideg, ill. a látópálya sérülési helyeit, míg a 130. ábra, B. 
képén ennek következményét.

occipitalis kéreg

130. ábra: Látóideg, látópálya lefutása (A). Látótérkiesések (B).
a. b, c, d: látóideg, látópályai átvágása, ill. az ennek következtében fellépő látótér kiesések.

6.4.2.2. A látópálya első szakasza, a retinális projekciók elsődleges célpontjai

A chiasmán áthaladó axonok megőrzik rendezettségüket. A kereszteződés után a 
tractus opticus az agyalap felől hátra fordulva éri el elsődleges célpontjait. Előbb azonban, 
közvetlenül a kereszteződés után, egyes rostok leválnak a pályáról, és bejutnak a 
hypothalamus alján, közvetlenül a chiasma felett elhelyezkedő páros, kisméretű magba, a 
nucleus suprachiasmaticusba. A látópálya ezen részletét csak mintegy 30 évvel ezelőtt írták 
le először, és retino-hypothalamicus projekció névvel szokták illetni. Szerepe a cirkadian 
ritmusok kialakításában van.

A pálya fő tömege azonban az agyalapról felfelé kanyarodva a thalamus felé veszi az 
útját. A látórostok közül az Y és X sejtek axonjainak teljes tömege bejut a külső kéreg testbe 
(nucleus corporis geniculatum laterale CGI.), amely a látópálya fő átkapcsolodó állomása. A 
W sejtek axonjai és az Y sejtek axonjainak collaterálisai azonban más célpont felé fordulnak. 
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Ezek a rostok a középagyi felső ikertelep (colliculus superior) felé veszik útjukat, annak felső, 
rostos rétegében végződnek.

6.4.2.3. A külső térdestest (corpus geniculatum laterale)

Valamennyi α (Y) és β (X) retinális ganglionsejt axonja eléri a külső kérgestestet 
(corpus geniculatum laterale, CGL), tehát a retinában korábban megkezdett kontraszt- és 
színfeldolgozás folytatódhat. A retinában szegregálódott bekapcsolási (ON) és kikapcsolási 
(OFF) csatornák továbbra is külön úton juttatják tovább információtartalmukat a kéreg felé, és 
a sejtek megőrzik körkörös szerveződésű (központ-környék organizációjú) receptív mezejüket 
is.

Nem tisztázott, hogy az egyéb (W) ganglionsejtek közül melyek, és milyen számban 
vetítenek a CGL-be. Annyi bizonyos, hogy főemlősökben a W sejtek túlnyomó többsége csak 
a colliculus superiorba vetít. Az Y és X ganglionsejtek információi a CGL ún. relésejtjeire 
kerülnek át, és egy viszonylag kismértékű, de fontos feldolgozási lépes után jutnak tovább a 
kéregbe. Mint említettük, a CGL elsősorban reléjellegű funkciót lát el; erre utal mind a 
retinotopicus vetülési topográfia megtartása, mind pedig az a tény, hogy az interneuronok 
csak viszonylag kis számban vannak jelen a magban.

A CGL az emlősökben rétegezett szerkezetet mutat. A főemlősöknél hat réteget lehet 
felismerni, melyeket alulról felfelé számoznak. Az első két sejtréteg magnocelluláris 
(magna=nagy), és a két szemből kapja a bemenetelt, míg a 3-6. rétegek parvocellulárisaik 
(parva=kicsi), és alternálva a két szemből érkező rostok végződnek itt (így tehát az szemből 
érkező rostok a CGL 1, 4. és 6. rétegében végződnek, míg az ellenoldalitól jövők a 2., 3. és 5. 
rétegben).

A vetülés retinotopicus, de kissé torzult abban az értelemben, hogy a centrális retina 
az általa képviselt területnél nagyobb aranyú vetülési felszínnel bír a magban. A vetülés 
egyúttal pontszerűnek is mondható, mert bár az egyes rostok a CGL sejtrétegeinek határait 
nem tartják tiszteletben, mégis egy axonterminális rendszere csak egy helyütt (egy réteg egy 
bizonyos területén) található meg. Érdemes megjegyezni, hogy az Y és X axonok végződési 
területei nem fednek át, külön tartva ezzel a színfeldogozásban és a kontrasztérzékelésben 
résztvevő további pályaelemeket (amelyeket így Y és X relésejteknek nevezhetünk).

A CGL-ből kiinduló rostok túlnyomó többsége az agykéreg occipitális lebenyébe jut.
Más rostkötegek elsősorban az agytörzs különböző részei felé veszik útjukat. A látási 
információ feldolgozása szempontjából az agykéreg felé forduló optikus kisugárzás (radiatio 
optica) bír kiemelt jelentőséggel.

6.42.4. Az opticus rostkisugárzás (radiatio optica )

A CGL-t elhagyó rostkötegek ív alakban előbb a III. agykamra mentén, majd annak 
síkja fölé kerülve a féltekei oldalkamrák centrális részének és hátsó szarvának oldalsó falához 
fekve haladnak a nagyagykéreg nyakszirti lebenye (lobus occipitalis) felé. Ezt a 
legyezőszerűen szétterülő rostköteget radiatio optica-nak nevezik. A radiatio optica 
végállomása a lobus occipitalis középső területét kettéválasztó sulcus calcarinus két (felső és 
alsó) ajka. Ez a terület az occipitális kéreg area striata-ja (Br. 17-es mező).

A CGL közvetítésével érkező látórostok kizárólag a kéreg e területén végződnek, 
mégpedig úgy, hogy az alsó retinafél a sulcus calcarinus alatti területre, a felső retinafél pedig 
az a felettibe vetít; továbbá a bal oldali látómező a jobb agyféltekébe, a jobb oldali pedig a bal 
félteke megfelelő területeire kerül, a CGL-ben kialakult retinotopicus rendnek megfelelően. 
Érvényes továbbá az a szabály is, hogy a centrális retina vetülete lényegesen nagyobb, mint az 
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általa képviselt retinaterület aránya (főemlősök esetében a fovea centralis vetülete a primer 
látókéreg mintegy 40-50%-át foglalja el). Ugyancsak a főemlősöknél figyelhető meg, ahol a 
fovea centralis szerepe az éleslátásban kiemelkedő, hogy annak teljes vetülete mindkét 
agyféltekében leképeződik.

6.4.3. A látási információt feldolgozó kérgi területek

6.4.3.1. A látási információt feldolgozó kérgi területek áttekintése

Mint az a fent említettekből is világos, a látás elsődleges kérgi központja az occipitális 
lebeny (lobus occipitalis) területén található. Itt közvetlenül egymás mellett (vagy még inkább 
koncentrikusan egymás köré rendeződve) három, egymástól cytoarchitektonikai szempontból 
is kissé eltérő kéregterület (Br. 17, 18 és 19; area striata, extrastriata és peristriata) képviseli 
az elsődleges, másodlagos és harmadlagos látókérget (a V1 az area 17-ben található, és a 
retina egyszeres leképezesét adja, míg V2, V3 és V4 az area 18-ban a retinát háromszor, a V5 
pedig az area 19-ben a retinát újabb égy alkalommal képezi le). A látókéreg szerkezetét és 
működését a későbbiekben részletesebben is ismertetni fogjuk. Ezektől kissé távolabb 
helyezkedik el a parietális kéreg hátsó részében a komplex látásérzetek kialakításáért felelős 
területek. A mediális temporális kéregben találjuk a mozgásfelismerésért, az inferotemporális 
kéregben pedig az alakfelismerésért felelős terület.

Az utóbbi néhány évben számos további, a képfeldolgozás egyes speciális 
aspektusaiban szerepet játszó kéregterületet azonosítottak főemlősökben, elsősorban a 
parietális és temporális kéreg területén és a praefrontális asszociációs arákban in vivo
képalkotó eljárások (positron-emissios tomographia [PET] funkcionális mágneses 
magrezonancia [fMRI]) segítségével. Ezek a módszereit azon alapulnak, hogy a lokális 
vérátáramlás megnő azon területeken, ahol intenzív ingerületi folyamatok zajlanak. Így tehát a 
véráramlás leképezésével, invazív beavatkozás nélkül tanulmányozhatóaz agykéreg egésze. 
Bár elektrophysiológiai módszerekkel sokkal finomabb térbeli felbontás érhető el, mint a fent 
említett technikákkal, mégis jelenleg a fenti módszerek adják az irodalomban közölt 
eredmények többségét, mert az agykéreg egészének szimultán monitorozása finom felbontású 
elektrophysiologiai módszerekkel jelenleg még nem oldható meg. A látás alapvető és kognitív 
vonzatú folyamatainak végrehajtásával (is) foglalkozó kéregterületek számát, így az újabb 
becslések szerint főemlősökben ma mintegy 50-re teszik, ezek ismertetésével a jelenlegi 
keretek között természetesen nem foglalkozhatunk. A mostani rövid összefoglaló elsősorban a 
V1, V2 és V3 területek működését van hivatva tárgyalni, de a V4 és V5 területek egyes 
fontosabb működési sajátosságait is meg fogjuk említeni. Itt, elöljáróban, csak annyit 
szeretnénk megemlíteni, hogy a látórendszer e szinteken hierarchikusan épül fel.

Valamennyi látókérgi területre általánosan jellemző, hogy cytoarchitektonikai 
szempontból az ún. agranuláris kéregterületek közé tartoznak, ami annyit jelent, hogy a 
rostokat fogadó, interneuronokban gazdag retegek (elsősorban a 4-es, kisebb mértékben a 6- 
os és 2-es)  vastagabbak a szokásosnál, míg a kimeneti elemek rétegei (a 3-as és 5-ös piramis 
sejtekben gazdag rétegek) vékonyabbak, sőt egyes területeken csaknem eltűnnek. E 
tekintetben a látókéreg általános szerkezete megegyezik az egyéb érzőkérgi (somato-sensoros 
és halló) területekkel. A látókéreg neuronjai az egyéb kéregrészletekhez hasonlóan itt is a 
szövettani rétegekre merőlegesen összeszerveződő funkcionális oszlopokat alakítanak ki. Az 
egyes oszlopok mintegy 9 ezer neuront foglalnak magukba. A neuronok közel fele 
interneuron, a többi axonját rövidebb vagy hosszabb távolságra küldő projekciós neuron. Az 
oszlopok funkcionális szerveződésének egyes részleteiről később ejtünk szót.

Figyelemre méltó, hogy az elsődleges látókéregben, magán a szürkeállományon belül, 
annak 4. rétegében fehérállomány alkotta csíkok húzódnak a szomszédos kéregterületek felé 
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(striae medullares corticis vagy Gennari-féle csíkok; innen a látókéreg alternatív elnevezése: 
area striata). Ezek a rostkötegek az elsődleges látókéreg szomszédos kéregterületekkel 
kialakított szoros asszociációs kapcsolatrendszerét biztosítják, tömegük elsősorban a kéreg 2. 
és 3. rétegében fellelhető kis piramissejtek axonjaiból áll össze, amelyekhez bizonyos 
esetekben nagy kosársejtek axonjai csatlakoznak.

6.4.3.2. A primer látókéreg microanatómiai és sejtphysiologiai szerveződése

A kéreg oszlopos szerveződése, és az oszlopokra merőlegesen elhelyezkedő, a 
különböző szövettani rétegekben található, eltérő morphologiájú és működésű neuronok 
összessége adja meg a látókéreg speciális jellegét.

A látókéreg fő projekciós elemei a piramissejtek, amelyek közül a kis piramissejtek 
főleg a 3. míg a nagy piramissejtek az 5. rétegben találhatók meg. A Gennari csíkok 
létrehozásához hozzájárulnak a 2. réteg kis piramissejtjei és a 4. réteg nagy kosársejtjei, míg a
6. réteg számos, morphologiailag heterogén neuronja is lehet projekciós neuron. A kis 
piramissejtek és a nagy kosársejtek axonjai a Gennari-féle csíkokon keresztül jutnak el a 
szomszédos (Br. 18 és 19) kéregterületekre, míg az 5. rétegi piramissejtek (Br. 8) más távoli 
kéregterületekre (pl. frontális szemmozgató mező) ill. az agytörzs (colliculus superior) felé 
küldik rostjaikat. A 6. rétegi projectios sejtek visszafelé, a CGL-be vetítenek. Valamennyi 
projekciós neuron transmittere, a nagy kosársejt kivételével, a glutamát. A nagy kosársejtek 
GABAergek, szerepük a célterületeken más gátlósejtek gátlása, tehát összességében a 
gátlástalanítás (disinhibitio).

Az interneuronok mintegy 10 fajtáját lehet megtalálni a különböző emlős fajok 
látókérgében. Ezek, a tövises közti neuronok kivételével, gátló működésűek, transmitterük a 
GABA. A gátlósejtek egy része a pyramissejtek sejttesttől távoli dendritjeit célozza meg 
(dendritikus gátlást idézve elő), míg egy másik csoport elsősorban a soma és az axon iniciális 
segmens területein synaptizál (perisomaticus gátlás). A CGL-ből érkező rostok elsősorban a 4.- 
es rétegben, annak is leginkább a „c” alrétegében végződnek az interneuronok dendritjein. A 
serkentő közti neuronok a piramissejtek fődendritjének soma közeli területeire adnak sorozat- 
synapsisokat. Ugyanitt végződnek a piramissejtek rekurrens axon collateralisai is. A serkentett 
és gátolt területek szisztematikus váltakozását a kosársejtek működése hozza létre. E sejtek 
axonjai hosszan húzódnak a kéregben, és a sejttestől távoli területek piramissejtjeinek Somáján 
és axon iniciális segmensein hoznak létre kosársynapsisokat. Így a kosársejt ingerületbe 
kerülése esetén annak sejttestje közelében serkentett mező, attól távolabb, a kosársejt-axon 
terminációs zónájában pedig gátolt mező jön létre.

Az anatómiai huzalozás által megrajzolt moduláris oszloprendszer jelenléte élettani 
kísérletekkel is alátámasztható. Az aktívan működő oszlopok radioaktív 2-dezoxiglükóz 
vérpályába adagolásával szelektíven megjelölhetők. Egy adott kéregterületbe mikroelektródot 
vezetve megfigyelhető, hogy a kérgi neuronok legjobb ingere - szemben a retina és a CGL 
sejtjeinél kimutatható körkörös receptív mezővel - egy egyenes fény- vagy árnyékcsík. Egy 
adott kérgi oszlopban fellehető neuronok azonban nem egyforma intenzitással reagálnak a 
különböző irányultságú vonalakra. Minden oszlopnak van tehát egy preferált és egy null 
iránya. A szomszédos oszlopok preferált iránya egymástól kb. 10 fokkal tér el. Mindemellett 
az is megfigyelhető, hogy az oszlopok felváltva reagálnak az egyik szemből, ill. a másik 
szemből érkező ingerekre, ahogy ez a látórendszer szerkezetéből előre megjósolható (oculáris 
dominancia oszlopok).

Röviden összefoglalva tehát, a primer látókéreg egy kis darabját mikroelektróddal 
„letapogatva” olyan supercolumnákra bukkanunk, amelyek szomszédos elemei a két szemből, 
de azonos látótérszegmensből érkező információ által vezéreltek, egyszerű (linearis) receptív 
mezejű sejteket tartalmaznak, de a supercolumna szomszédos egyszerű elemei más-más 
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irányultságot preferálnak. A primer látókéreg alapvetően ilyen supercolumnák összességéből 
épül fel.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a supercolumnák belsejében találhatók olyan, 
nagyjából henger alakú területek, melyeknek sejtjei fehér vagy fekete vonalakra semmiféle 
választ sem adnak, viszont erőteljesen tüzelnek akkor, ha a retinára bizonyos koncentrikusan 
elhelyezett színkombinációkat vetítünk (zöld gyűrű - piros folt vagy fordítva; ill. kék gyűrű - 
sárga folt vagy fordítva). Ezek a sejtek színkódoltak, és lehetnek egyszeresen opponens (egyik 
ingerre tüzelés csökkenéssel, a másikra tüzelés-növekedéssel reagáló) vagy kétszeresen 
opponens (mindkét inger szimultán prezentációja esetén fokozott tüzelési aktivitást mutató) 
sejtek. Ezek a területek citokróm-oxidáz hisztokémiai reakcióval szelektíven feltüntethetők. 
Így tehát a supercolumnak a kontrasztfeldolgozó rendszer mellett már a színfeldolgozó 
apparátus alapelemeit is tartalmazzák.

6.4.3.3. Magasabbrendű látókérgi működések

a./  A látott kép neuronális kódjának szerveződése

Mint az a fentiekből kitűnik, a primer látókéregben zömében egyszerű receptív mezejű
sejtek találhatók. Azonban itt is, és még inkább a magasabbrendű látókérgi területeken, az 
egyszerű receptív mezejü sejtek mellett egyre nagyobb számban jelennek meg az ún. komplex 
sejtek. A komplex sejtek bemeneteiket az egyszerű sejtektől kapják. Éppen ezért válaszaikat 
is az határozza meg, hogy milyen tulajdonságú egyszerű sejtek konvergálnak rájuk. A 
komplex sejtek így tehát vagy mintázatokat és orientációkat ismernek fel, ill. ha bemeneteiket 
színérzékeny neuronoktól kapják, akkor komplex színfelismerésben vehetnek részt. Meg kell 
jegyezni, hogy a kérgi komplexitás ezen szintjén a színfeldolgozó és a kontrasztfeldolgozó 
apparátus még nem talál egymásra, azaz a komplex mintázatokat felismerő sejtek színeket 
nem ismernek fel és fordítva. Ez a feladat a következő komplexitási szinten álló neuronokra 
vár. A hyperkomplex sejtek ugyanis a komplex sejtektől kapják a bemeneteiket. Receptív 
mezejük bonyolult, a legtöbb hyperkomplex sejt mind bizonyos színkomponensekre, mind 
mintázatokra és mozgásokra érzékeny. A hyperkomplex sejtek szimultán aktivitása a látott 
kép legmagasabbrendű physiologiai manifesztációja.

Hogyan áll össze tehát agyunkban a látott kép? Mi szinkronizálja az egyes különböző 
komplexitású kéregterületek összességét? A válasz a látórendszeri hierarchia különböző 
fokain álló supercolumnák közötti serkentő és gátló összeköttetések szinkronizált 
működésében keresendő. Mint láttuk a kis pyramissejtek és a nagy kosársejtek párhuzamos 
úton az egyes kéregterületekről más területek felé projiciálnak. A kosársejtek gátlástalanító 
működése kapcsán a serkentő projekciók hatása annyira erős lehet, hogy egyes 
magasabbrendű látókérgi területek szimultán aktivációjához vezethet. Minden egyes látott 
képnek más-más magasabbrendű látókérgi aktivitásmintázat felel meg. Az aktivitásmintázat 
térbeli és időbeli eloszlása adja meg a látott kép neuronális kódját. Megdőlt tehát a magát 
hosszú időn keresztül (a hyperkomplex sejtek felfedezése óta) makacsul tartó hipotézis, hogy 
minden tárgy és személy felismerését végső fokon egy vagy néhány hyperkomplex sejtnek 
köszönhetjük (ezt az elméletet humorosan a nagymama-sejt elméletként tartottak számon 
szakmai körökben).

A kérgi neuronális aktivitás-mintázat térbeli és időbeli eloszlása tehát alapvetően a 
látott kép agykérgi visszatükröződése. A következő sorokban megpróbálunk néhány a látással 
kapcsolatos tapasztalati jelenséget a kérgi működések szintjén elemezni. A kérgi tevékenység 
három aspektusát emeljük ki: a látórendszer időbeli és térbeli feloldóképességet, valamint a 
kontrasztok észlelése kapcsán felmerülő jelenségeket.
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b. / Időbeli felbontóképesség

Mindenki számára ismeretes, hogy a mozifilmeket állóképek sorozatának formájában 
veszik fel, mégis, amikor a kockákat megfelelő sebességgel elénk vetítik, akkor a kép 
egységes, folyamatos élményként jelenik meg agyunkban. Miért van ez, és mi az egyes 
képminták időbeli szeparált feloldásának minimális ideje? Ha egy állóképet a retinára 
vetítünk, annak teljes feldolgozásához és az agyi központokba juttatásához szükséges 
minimális idő mintegy 50-60 ms. A retinális folyamatok mintegy 20 ms-ot vesznek igénybe, 
az információtranszfer a kérgi központokba újabb 10 ms, majd a kéreg, a kép 
bonyolultságától függően, újabb 20-30 ms-ot tölt az immáron neuronális kód megfejtésével. 
A kéreg azonban nem csak megfejti az egyes látott képek neuronális kódját, hanem a rövid 
időtartamú vizuális memóriában tárolja is azt. Amikor a következő képkocka vetítésre kerül, 
és a szemünkbe, majd a kép neuronális kódja az agyunkba érkezik, akkor az előzőleg vetített 
képet (ill. ezen a szinten a neuronális aktivításmintázatot) az agy összeveti az új képpel 
(aktivitásmintázattal) és megállapítja a különbségeket. Azonban, ha az előző kép teljes 
feldolgozása még nem fejeződött be a következő képkocka megérkezésénél, akkor az 
összevetés során a két képet nem látjuk diszkréten különbözőnek, hanem a két kép közötti 
változások (mozgások) folyamatosként tűnnek fel a magasabbrendű vizuális központok 
számára. Nem véletlen, hogy a mozifilmek általában 24 kockát tartalmaznak 
másodpercenként. Így az egyes kockák bemutatása közötti idő nem elegendő az agy számára 
a két egymás utáni kép diszkrét képként való felismeréséhez, tehát a filmen látható 
változások, mozgások folyamatosnak tűnnek. Ehhez a történethez tartozik egy másik, inkább 
csak a kutatók számára közismert látás jelenség, az ún. "backward masking” (visszatakarás). 
Ha két képet gyors egymásutánban (< 60 ms különbséggel) mutatunk be egy képernyőn a 
kísérleti személy számára, a kísérlet alanya csak a másodszor vetített képre emlékszik. 
Azonban, ha felvetítünk öt ábrát, és megkérdezzük, mit gondol, melyiket látta az ernyőre 
vetítve a másodszor vetített kép előtt, a kísérleti alany az esetek 60-70%-ában helyesen 
választja ki az első felvetített képet (a statisztikai valószínűség 20% lenne). Az első ábra 
visszaidézésének sikeressége a statisztikai valószínűség szintjére esik vissza, ha a két ábra 30 
ms-nál rövidebb idő alatt követi egymást. A másodikként vetített kép tehát kioltja az első kép 
emléknyomait (neuronális aktivitásmintázatát), amennyiben annak feldolgozása nem teljes.

c. / Térbeli feloldóképesség

A térbeli feloldóképességet általában szorosan egymás mellé festett fekete-fehér 
csíkozott mintázaton vizsgálják. A retina elvi feloldóképessége megegyezik a benne levő 
legnagyobb dendritfájú dúcsejtek mozaikjának sűrűségével. Ha ez a látópálya későbbi 
részében nem kompromittálódik, akkor az emberi retina felbontóképességének elvi alsó határa 
- megfelelő fény- és kontrasztviszonyok esetében - mintegy 0,1 mm. Nos, ezt a határértéket a 
legjobb látású emberek is csak megközelíteni tudják (az átlagember általában 0,2-0,3 mm 
távolságú pontokat, vagy vonalakat ismer fel különállókként). Mit jelent mindez a látótér 
geometriájára lefordítva? Mi van akkor, ha az elkülönítendő objektumok nem a szemünk 1-3 
m-es optimális felbontást biztosító környezetében, hanem attól távolabb helyezkednek el? A 
psychophysiologusok ilyenkor arra keresik a választ, hogy a látótér 1 fokán belül fellelhető 
ismétlődő mintázatok (térbeli frekvenciák, mérőszáma: ismétlődés/fok látótér) milyen 
mértékben oldhatók fel az emberi szem számára. Ez a mérték ugyanis független a szemtől 
való távolságtól. Az emberi szem kifogástalanul látja a 4-6 ismetlődés/fok-os térbeli 
frekvenciákat. A 8 ismétlödés/fok fölötti mintázatokat azonban még a legjobb szemű emberek 
sem képesek felismerni. Talán nem kell hosszasan magyarázni, hogy a mindennapi élet hány 
területén van e paraméternek kiemelt jelentősége. Csak néhány példa, magyarázatok nélkül: 
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közlekedés, reklámok, építészeti és egyéb művészeti alkotások.
Mint azt fentebb is említettük, a kontrasztviszonyok kiemelkedően fontosak a látási 

információ feldolgozása szempontjából. Az abszolút kontrasztot a fekete és a fehér "színek" 
biztosítják a látórendszer számára. Minden egyéb színpárosítás kisebb, mint 100% kontrasztot 
ad, de ilyenkor is mindig meghatározható az egyes színek egymáshoz, ill. az abszolút 
kontrasztskálához viszonyított relatív kontrasztja. Ezt a jelenséget két egyszerű, a napi 
gyakorlatban is használt psychophysiologiai kísérlet leírásával szeretném alátámasztani.

Vegyünk két egyenlően szürke (azonos fényelnyelésű és azonos méretű) négyzetet, és 
vegyük körül azokat egyenlő nagyságú szegélyekkel, az egyiket feketével, a másikat fehérrel. 
A két ábrát helyezzük egymás mellé, és kérdezzünk meg egy kísérleti személyt (vagy akár 
magunk is ellenőrizhetjük), hogy melyik szürke négyzet a sötétebb. A megfelelő 
kontrasztlátással rendelkező személyek mindegyike úgy fogja találni, hogy a fehér alapra 
rajzolt szürke négyzet a sötétebb. Az érzékcsalódás magyarázata abban keresendő, hogy bár a 
két szürke négyzet abszolút kontrasztja (fényelnyelése) egyforma, a háttérhez viszonyított 
relatív kontrasztja nem. Hasonló jelenségeket figyelhetünk meg akkor is, ha különböző színű 
pontokat vegyítünk el egymással (mint ahogy például a szemorvosnál a színtévesztést 
vizsgáló kis ábráskönyvben teszik: számokat rejtenek el pontok formájában, és azokat kell 
"kiválogatni" a háttérből). A nagy abszolút kontrasztkülönbségű, de kis relatív kontrasztú 
színek (pl. világos lila a sötét rózsaszín háttéren vagy almazöld a tengerkék háttéren) által 
létrehozott ábrák nehezen ismerhetők fel. Azonban, ha az abszolút kontraszt kicsi, de a relatív 
kontraszt nagy (pl. halványsárga ábra halványkék hátterén vagy sötétpiros ábra sötétzöld 
háttéren), a minták könnyen felismerhetők. A felsorolt példák is világosan mutatják, hogy az 
emberi látórendszer három színtengely mentén rendeződik: fekete-fehér, zöld-piros és kék-
sárga. A minket körülvevő tárgyak, műalkotások, reklámok, ruhaanyagok stb. a 
psychophysiolgogia ezen alapvető felismeréseit messzemenőkig kiaknázzák.

6.4.4. A látáshoz kapcsolódó (reflexes) motoros funkciók

6.4.4.1. Tekintetfixálás, követő szemmozgások

A látás során arra törekszünk, hogy a megfigyelt tárgy képét a szem optikai rendszerén 
át az éleslátás helyére (fovea centralis) vetüljön, és ott is maradjon {tekintetfixálás). Ennek 
akkor is teljesülnie kell, ha mi, vagy a tárgy mozog. Ugyanakkor a mozgó tárgyat néha 
követnünk is kell. Ez utóbbi jelenséget követő szemmozgásnak, vagy tekintetáthelyezésnek 
hívják. Ennek során a szemmozgások a foveán tartják a mozgó tárgy képét.

Az említett célokat reflexek segítségével érhetjük el, melyek részben a vestibuláris 
rendszerből, részben a retinából indulnak. Magát a szemmozgást a külső (harántcsíkolt) 
szemizmok hajtják végre.

6.4.4.2. A vestibulooculáris és optokinetikus reflexek

A tekintet fixálása a látásban alapvető fontosságú, amit két különböző eredetű reflex 
segít. Az egyik reflex esetében a receptorok a félkörös ívjáratokban vannak. Az innen induló 
reflex a vestibulooculáris reflex, amit VOR néven szoktunk említeni. A félkörös ívjáratok 
ingere a vestibuláris magokon keresztül a fasciculus longitudinalis mediálison át a 
szemmozgató agyidegi magvakra tevődik át. Ennek a reflexnek a hatására a kép csak rövid 
ideig mozdul el a retinán. Nagyon nagy jelentősége van itt annak, hogy a látórendszer 
megtanulja, hogy egy adott vestibuláris ingerületkor mekkora szemmozgás képes a fixált 
pontot egy ponton tartani. Ebben a tanulási folyamatban a kisagy játszik fontos szerepet.
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A vestibulooculáris reflexekkel kiváltott szemmozgások esetében a két szemgolyó 
mindig azonos irányban és mértékben tér ki (konjugált szemmozgások).

Az optokinetikus válasz visszacsatolt, lassabban létrejövő válasz. A hibajelet a kép 
elmozdulása jelenti. A reakciót azok a retinarostok közvetítik, melyek a colliculus superiorba 
mennek. Ez utóbbi magból átkapcsoló rostok a szemmozgató agyidegi magvakhoz mennek. A 
válasz konjugált szemmozgás.

A colliculus superiorba hang- és somatosensoros bemenetek is érkeznek. Ez lehetővé 
teszi, hogy a retinából és/vagy, a hallópályán érkező ingerületeket követően a tekintet azonnal 
a hang, vagy az érintés irányába forduljon.

6.4.4.3. A pupillareflex

Amikor az egyik szemet megvilágítjuk az adott oldali pupilla összeszűkül (pupilla 
fényreflex). Ilyenkor azonban a másik szem pupillája is összeszűkül (konszenzuális 
fényreflex). Azok a látóidegrostok, amelyek a pupillareflexet kiváltó impulzusokat szállítják, 
a praetectális régióban és a két colliculus superiorban végződnek. A fényreflex pályája, amely 
valószínűleg a praetectális régióból vezet a kétoldali oculomotorius magokhoz (Edinger- 
Westphal magokhoz), nem azonos az accomodációt közvetítő pályával. Egyes kóros 
állapotokban a fényre adott pupilla reflex hiányozhat ugyanakkor, amikor az accomodációval 
járó pupillaválasz érintetlen. Ezt a jelenséget, az Argyll-Robertson-pupillát, a tectális régió 
destruktív károsodásának tulajdonítják.

6.4.5. A szemgolyó segédszervei

Ezeknek a segédszerveknek egy része a szemet védi, más része mozgatását végzi. 
Sérülések ellen a szemet jól védik a szemüreg falai.

6.4.5.1. Szemizmok (musculi bulbi)

A szemgolyók mozgását a szemüreg hátsó csontos falán eredő, és a szemgolyón 
tapadó ún. külső szemizmok biztosítják. Négy egyenes (musculi recti) és két ferde (musculus 
obliquus) külső harátcsíkolt szemizmunk van (131. ábra). Az egyenes szemizmok 
elhelyezkedés szerint lehetnek felső (musculus rectus superior), alsó (musculus rectus 
inferior), belső (musculus rectus medialis) és külső (musculus rectus lateralis) 
elhelyezkedésűek. A ferde szemizmok: a felső és alsó ferdeizmok (musculus obliquus superior 
és inferior). Beidegzésüket agyidegek látják el. A musculus rectus superiort, inferiort és 

medialist, valamint a musculus obliquus inferiort a nervus oculomotorius (III. 
agyideg), a felső ferde szemizmot a nervus trochlearis (IV. agyideg), a musculus rectus 
lateralist a nervus abducens (VI: agyideg) innerválja.

A két szemgolyó mozgása egymástól elválaszthatatlan. Ennek az összerendezett 
mozgásnak a hatása az, hogy a két szem látótengelye mindig egy közös pont, a tér binoculáris 
fixált pontja felé irányul. A végtelenbe néző szemek látótengelyei egymással párhuzamosak. 
A látótengelyek divergenciája normális körülmények között nem fordul elő.

A szemizmok működése csak akkor érthető, ha figyelembe vesszük a szem optikai 
tengelyét és az egyenes szemizmok által alkotott kúp 23 fokos eltérését a vízszintes síkban. 
Ennek következtében csak a vízszintes síkban fekvő musculus rectus medialisnak és 
lateralisnak van befelé ill. kifelé térítő hatása a szemre.
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131. ábra: Külső szemizmok.

6.4.5.2. Szemhéjak (palpebrae)

A szem védelmét, tisztántartását végző mozgékony bőrredő, ami a szemgolyóhoz 
simul. A szemhéjak közötti szabad rés a szemrés, ami feltűnően hosszú. A két szemhéj a 
szemzugban találkozik

A szemhéj kívül bőrrel, belül kötőhártyával borított. Benne harántcsíkolt izom és az 
ún. pillaporc található. Ez utóbbi kollagén és rugalmas rostokból áll. A szemhéjak szélén 
pillaszőrők vannak, közöttük nyílik a Moll-féle mirigy (módosult verejtékmirigy). A 
szemhéjak külső peremén nyílik a meibon-féle mirigy, ami a szemhéjak szélének bezsírozását 
biztosítja.

6.4.5.3. Kötőhártya (conjuctiva)

Ez a vékony hártya köti össze a szemgolyót a szemhéjjal Anatómiailag három részre 
különül, nevezetesen a szemhéj-kötőhártyára (conjuctiva palpebralis), az áthajtási redő 
kötőhártyájáraa (conjuctiva fornicis) és a szemgolyó kötőhártyára (conjuctiva bulbi). A 
kötőhártya vérerekkel gazdagon átszőtt.

6.4.5.4. Könnykészülék (apparatus lacrimalis)

A készülék mirigye termeli a könnyet, aminek fő feladata a szaruhártya nedvesen 
tartása. A szaruhártya előtt egy folyadék filmréteg van, amit pislogással újítunk meg. A 
corneát a könny nedvesen, és tisztán tartja.

A könnykészülék két fő részre, a könnymirigyre és a könnyelvezető 
csatornarendszerre különíthető. A könny a szemüreg felső részén található könnymirigyben 
(glandula lacrimalis) termelődik.

A könnyelvezető csatornarendszer a szemhéjszél mediális végén kezdődik a 
könnytavacskával (lacus lacrimalis). Itt figyelhetők meg a könnypontok (puncta lacrimalis), 
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ahova a könnycsatornácskák nyílnak. A könnycsatornácskák a könnyzacskóban egyesülnek 
(saccus lacrimalis). Az innen induló járat (ductus naso-lacrimalis) az orrüregbe vezet.

6.5. A vegyi érzékszervek

A kémiai érzékelésnek az élőlények táplálkozásában és táplálékválogatásában, ezáltal 
a szervezet belső és külső (környezeti) állandóságának (homeostásis, adaptáció) 
fenntartásában elengedhetetlen szerepe van.

Mind a szaglás, mind az ízérzés receptorai ún. kemoreceptorok, amiket az 
orrváladékban, ill. a nyálban oldott molekulák hoznak ingerületbe. A két receptorféleség 
azonban különböző halmazállapotú kémiai anyagok érzékelésére szolgál. A gáz 
halmazállapotú anyagokat a szaglószervünkkel, míg a szájüregben oldott formában levő 
anyagokat ízlelőszervünkkel érzékeljük. A kemoceptorok ún. kontakt receptorok, 
ingerületükhöz a megfelelő kémiai anyagoknak a receptorstruktúrákkal való közvetlen 
érintkezése szükséges.

A kemoreceptorok, más receptorokhoz hasonlóan elektromos potenciálváltozással 
reagálnak a kémiaiingerekre. Az ingerlés amplitúdójától fűggően, az erősebb inger több
receptorsejtet hoz ingerületbe A folyamatos ingerlés azonban ezen sejtek adaptációjához 
vezethet.

Ugyan a két érzésmodalitás anatómiailag lényegesen különbözik egymástól, magasabb 
szintű együttes feldolgozásuk azonban élettani szempotból szoros összefüggésben történik.

6.5.1. Szaglószerv (orgánum olfactus)

6.5.1.1. A szaglóműkődések összefoglalása

Az ember gyenge szaglású (mikrozmiás), mivel a felső orrkagyló (concha nasaiis 
superior) mediális felszínének nyálkahártyája, ami érzéksejteket tartalmaz, viszonylag kis 
kiteriedésű. Ez aterület a regio olfactoria (132 ábra, A. kép). A nyálkahártya támasztósejtjei 
között elszórtan, 10-20 millio sensoros sejt található. A szaglóreceptorok sejtek primér 
érzékhámsejteknek (ld. Hámszövetek), és neuronális eredetűek. Ezért mondhatjuk, hogy a 
szaglóhám nyálkahártyája területén kerül az idegrendszer a legközvetlenebb kapcsolatba a 
külvilággal.

A szaglóhámsejtek teloreceptorok, azaz távolról ható inger érzékelésére szolgálnak. 
Valójában csak azokat az anyagokat érzékeljük, melyek ebben a nyákban oldódnak, s oldott 
állapotban közvetlenül érintkeznek a primér érzékhámsejt perifériás nyúlványaival. A 
receptorsejtek perifériás nyúlványa a felső orrkagyló nyálkahártyáját borító nyákba nyúlik. Ez 
a nyúlvány képes a szaganyag molekuláinak érzékelésére, valamint az ingerek ingerületté 
alakítására (132. ábra, B. kép). Az ingerületet a receptorsejtek centrális nyúlványai, mint fila
olfactoriák továbbítják. Ezek együttesen alkotják az I. agyideget, a nervus olfactoriust.

A fila olfactoriák a rostacsont lamina cribrosa lemezén át a koponya üregébe lépnek, s 
az agy alapján haladnak a szaglóhagyma felé. A szaglóhagymáha (bulbus olfactorius) belépve 
az ott levő ún. mitrális és ecsetsejtekkel komplex synapsisokban a glomeruli olfactoriiben
kapcsolódnak össze. Egy glomerulusban átlagosan 100-100 primér afferens neuron tart 
kapcsolatot a mitrális sejt dendritjével. A bulbus olfactorius harmadik sejttípusa a 
szemcsesejt, ami gátló jellegű és horizontális kapcsolatot létesít a mitrális sejtek
főrendszerével. 
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132. ábra: A szaglórendszer felépítése.
A: A bulbus olfactorius nagyított képe. B: Az agykoponya sagittális metszete. C: A 

szaglópálya sémás rajza.
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A bulbus olfactorius idegsejtjeinek axonjai a szaglópályán (tractus olfactorius) 
közvetítik tovább az ingerületet. A mitrális sejtek axonjai adják a tulajdonképpeni 
szaglópályát, ami az agy alapján halad rostrális irányban. A szaglópálya végül kiszélesedik, s 
formálja a trigonuin olfactoriumot. A szaglópálya a továbbiakban boncolással nem követhető.

Az ecsetsejtek (pamacsos sejtek) axonjai a commissura anterioron át az ellenkező 
oldali bulbus olfactoriusban végződnek. A központi szaglópálya thalamicus képviselet nélkül, 
az agykéreg ősi területein (az area praepiriformisban, az amygdala-komplexumban, a 
tuberculum olfactoriumban, az entorhinális kéreg, a hippocampus) végződik. A mitrális sejtek 
axonjai a szaglókérgi áreában, a pyramissejtek apikális dendritjein végződnek (132. ábra, C. 
kép).

Megjegyzendő, hogy korábban az agykéreg alsó frontális (fronto-basális) és 
perirhinális részeit, valamint az ezekben a régiókban hozzájuk csatlakozó mély magvakat 
rhinencepkalonnan nevezték el, mivel az agy ezen részének csak szaglási funkciót 
tulajdonítottak, Emlősök, így ember esetében is a rhinencephalon csak kis részének van 
közvetlen kapcsolata a szaglással. A rhinencephalon többi részének az emocionális 
válaszokban, ösztönökben és komplex neuroendocrin szabályozó mechanizmusokban van 
szerepe. Ezért a rhinencephalon elnevezést elvetve ezt az agyrészletet limbicus rendszernek 
vagy limbicus lebenynek is nevezik (ld. Limbicus rendszer).

6.5.1.2. A szaglóreceptorok működése

A szaganyag molekulái a szaglóreceptorsejt apikális felszínén, a dendriteken található 
receptorokhoz szállítódnak fehérjemolekulák segítségével (olfactory binding protein, OBP). 
Itt az illatanyagok aktív molekularészletei (epitopok) specifikus metabotrop receptorokhoz 
kötődnek, és megindítják az intracelluláris jelátviteli folyamatot. Először a receptorhoz 
kapcsolt specifikus G-fehérjék (Go) aktiválódnak, majd a sejten belüli cAMP szint növekszik. 
Ez cAMP-sensitív kationcsatornákat aktivál,NA+ és Ca2+ ionok áramlanak a receptorsejtek 
belsejébe. A szaglószőrök (ciliumok) membránjai depolarizálódnak, és ennek következtében a 
sejt centrális nyúlványán is elektromos impulzus jön létre.

A receptorpotenciál a küszöbszintig depolarizálja a centrális axon kezdeti szakaszát, 
megnyitva az itt található feszültségfüggő csatornákat, és tovaterjedő akcióspotenciált indít el.

A szagérzetet keltő molekulák általában 18-20 szénatomot tartalmaznak, az azonos 
szénatom számú, de eltérő szerkezetű molekulák különböző szagúak lehetnek. Az erős szagú 
anyagokra nagy víz- vagy zsíroldékonyság jellemző.

A szaglórendszeren belül jelentős mértékű a gátló szabályozás, és ennek 
következtében kifejezett adaptációs hatás évényesül. A mitrális és szemcsesejtek dendritjén 
működő reciprok synapticus kapcsolatok közvetítik a mitrális sejtek akcióspotenciál-
leadásának gátlását. A szaglókéregben a szaginger a pyramis sejtek ingerületét hozza létre. A 
pyramis sejteken a hosszú axon-collaterálisokon keresztül öngerjesztés jöhet létre, ez 
magyarázhatja a szaglókéreg ritmikus aktivitásra való hajlamát, és görcskészségét (pl. 
epilepsziás rohamok során).

6.5.1.3. A szaganyagok megkülönböztetése

Az ember 2000-4000 szagot tud megkülönböztetni. A szagok megkülönböztetésének 
élettani alapját nem ismerjük. Számos kísérlet történt a szaglóreceptorok alaptípusokba 
sorolására, de nem sok sikerrel. Az ún. sztereokémiai modell alapján feltételezhető, hogy hét 
alapszagot tudunk megkülönböztetni, ami a receptorok és a szaganyag-molekulák 
receptorkötő részleteinek (epitopjainak) lehetséges kapcsolataiból vezethető le. Más 
vizsgálatok ezres nagyságrendűnek tekintik a diszkriminálható szaginger-kvalitások számát. 
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Mindenesetre tény, hogy a különböző szagok a bulbus olfactoriusban a fokozott metabolikus 
aktivitás más-más térbeli mintázatait hozzák létre (topikus leképezés). Emellett kimutatták, 
hogy az egyes szagok a szaglókéreg bizonyos részein hoznak létre helyi anyagcsere 
fokozódást. A szaginger irányát valószínűsíthetően úgy érzékeljük, hogy a szagérzetet keltő 
molekulák kis időkülönbséggel jutnak el a két orrlyukban levő szaglóhám területére.

Általánosan ismert, hogy a folyamatosan ható, még akár nagyon kellemetlen szaginger 
által keltett szagérzet is idővel csökken, majd megszűnik. Ez a jelenség a szaglórendszer 
meglehetősen gyors adaptációjának köszönhető. Az adaptáció mindig csak az éppen ható 
szagingerre vonatkozik, egyéb szagok ingerküszöbe változatlan marad. A szaglási adaptáció 
részben a központi idegrendszeri feldolgozás jellemzője, többnyire azonban a receptorokban 
létrejövő változásoknak tulajdonítható.

6.5.2. Az ízérzékelés

6.5.2.1. Az ízlelőszerv (organum gustus) bonctana

Az ízlelőszerv az emésztőkészülék kezdeti szakaszában, a szájüregben szétszórtan 
elhelyezkedő ízlelőbimbókból áll. Az ízlelőbimbók legnagyobb mennyiségben a nyelv háti 
felszínén találhatók.

Az ízlelőbimbók különböző formájúak lehetnek:
levél alakú szemölcs (papillae foliatae),
gombaképű szemölcs (papillae fungiformis), 
körülárkolt szemölcsök (papillae circumvallatae).
Ezek nevüket a nyelv felszínéről kitüremkedő részük formájáról kapták, bennük 

secunder érzéksejtek találhatók A nyelven ismerünk még egy szemölcsféleséget, ezek az ún. 
fonál alakú szemölcsök (papilla filiformes). A fonál alakú szemölcsök tapintásra szolgálnak.

6.5.2.2. Egy ízlelőszemölcs (ízlelő papilla) szerkezete

Az ízlelőbimbókat kétféle sejttípus építi fel. Nevezetesen az érzékhámsejtek és a 
támasztósejtek. A sensoros sejtek secunder érzékhámsejtek, melyek megnyúlt pálca- 
formajúak (133. ábra).

A támasztósejtek, melyek a sensoros sejtek közé ékelődnek, donga formájúak. A két 
sejtféleség egy serlegformába rendeződik, de a sejtek csúcsi részei egy kis üreget hagynak 
szabadon, melybe egy parányi nyílás a porus gustatorius vezet. Ezen a lyukon át jut el az 
ízanyag az érzéksejtekhez.
A receptorsejtek számos nyúlványt bocsájtanak az ízlelőpórusba. Az érző idegrostok 
velőshüvely nélküli végződései körülveszik a receptorsejteket. Minden egyes ízlelőbimbót 
mintegy 50 idegrost innervál, ugyanakkor minden idegrost átlagosan 5 ízlelőbimbóból 
származó ingerületet képes továbbítani.

Emberben az ízlelőbimbók a gégefedő (az epiglottis, a lágyszájpad és a garat 
nyálkahártyájában, valamint a nyelven elhelyezkedő papillae fungiformes és circumvallatae 
falában találhatók. A papillae fungiformes többsége a nyelvcsúcs közelében található kerek 
képlet; a papillae circumvallatae a nyelvgyökön V alakban elhelyezkedő kiemelkedő képletek. 
A fungiformis papillákon, rendszerint a papilla csúcsán mintegy 5 ízlelőbimbó helyezkedik el. 
A nagyobb papillae circumvallatae-n, többnyire a papillák oldalán mintegy 100 ízlelőbimbó 
található. A kicsiny, kúp alakú papillae filiformes a nyelvháton helyezkednek el, általában 
nem tartalmaznak ízlelőbimbókat. Az embernek összesen mintegy 10 000 ízlelőbimbója van.
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133. ábra: Az ízérzőszemölcs felépítése.

6.5.2.3. Az ízérzékelés élettana

a./  Az alapízek

Az ízérzékelésben négy, plusz egy alapízt tudunk elkülöníteni. Ezek az édes, a sós, a 
savanyú és a keserű, valamint a nemrégiben azonosított ún. „hús-íz” (umami). A nyelv 
különböző területein levő ízlelőbimbók nem egyformán érzékenyek az egyes alapízekre. A 
nyelv hegyén az édes, oldalt elől a sós, a nyelv szélén oldalt hátul a savanyú és az umami, 
valamint a nyelv gyökén a keserű ízt érzékeljük (134. ábra).

Az ízérző receptorok kemoreceptorok, amelyeket a nyálban oldott anyagok hoznak 
ingerületbe. Úgy tűnik, hogy ezek az anyagok generátorpotenciált hoznak létre a 
receptorsejtekben, amelyek valószínűleg akcióspotenciálokat idéznek elő az érző 
neuronokban. A természetes ízanyagok receptorokhoz való kötődése reverzibilis, mivel kevés 
vízzel történő leöblítéssel rendszerint megszüntethető az ízérzés.

Izérzésküszöb és az ízérzet-intenzitás megkülönböztetése: az embernek az a 
képessége, hogy az ízérzet intenzitásában különbségeket észleljen, viszonylag csekély, 
hasonlóan a szagintenzitás megkülönböztetéséhez. Az ízanyag koncentrációjának viszonylag 
nagy, 30%-os változása szükséges ahhoz, hogy az intenzitásbeli különbséget érzékeljük.

131. ábra: A nyelv ízérző területei.
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b. / A legfontosabb kémiai anyagok szerepe az ízérzékelésben

Az alapízek azonosításában a következő vegyületek töltenek be fontos szerepet.
A sós ízt a Na+ ionok jelenléte okozza. Ezen kívül egyes szerves vegyületek 

(dipeptidek) szintén sós ízűek.
A savak savanyú ízűek. A savanyú ízérzet általában arányos a H+ ion 

koncentrációjával, de a szerves savak gyakran savanyúbb érzetet keltenek, mint a szervetlenek 
azonos H ion koncentráció esetén.

A keserű ízérzetet szerkezetileg heterogén, azonban potenciálisan mérgező (toxikus) 
anyagok okoznak. Különösen keserűek a növényi alkaloidok: a morfin, a nikotin, a koffein, a 
kinin. A kinint a keserű ízérzet kísérletes vizsgálatára használják. A szerves vegyületek közül 
jellemzően keserű még a karbamid. A szervetlen magnézium-, ammonium- és kalciumsók 
szintén keserűek.

A legtöbb édes ízű anyag szerves vegyület. Legismertebb példák a glükóz, a 
szacharóz, a maltóz, a laktóz (diszacharidok) a glicerin (többértékű alkoholok), egyes 
ketonok, aminosavak (pl. az aszparaginsav) és amidok, fehérjék (taumatin). A mesterséges 
édesítőszerek, mint a szacharin és az aszpartám (ciklamát) alkalmas édesítőanyagok 
fogyókúrában is (kiterjedt alkalmazásuk káros mellékhatásairól folynak a vizsgálatok), mivel 
az energiagazdag szacharóz tört részének megfelelő mennyiségben már kielégítő édesítő 
hatása van.

Az ún. hús-íz, az umami modell-vegyülete a Na-L-glutamát (monosodium glutamate, 
MSG). Az MSG mesterséges ízanyag, amit a gyorsétkezésben a fehérjedús tápanyagok 
keltette ízérzet kiváltására használnak.

c./ Az alapízek azonosítása a receptorok szintjén

A sós íz azonosítására speciális ioncsatornák szolgálnak, amik az extracelluláris Na+
koncentráció növekedésére nyílnak, Na+-ionra permeábilisak. A Na+ ionok a receptor 
depolarisatioját váltják ki.

A savanyú íz detektálására speciális K+ csatornák szolgálnak, amiket a H+ ionok 
blokkolni képesek. Így a receptorsejtekből a K+ kiáramlása H+ ionok hatására csökken, ami a 
receptorok depolarizációjához vezet.

Az édes, keserű és—umami ízek detektálása a fentieknél komplexebb módon, 
metabotróp receptorok közvetítésével történik, amik speciális alfa alegységet tartalmazó G- 
proteinhez (gustducin) kapcsoltak. A G-fehérjék aktiválására a sejten belüli cAMP-szint 
megnövekedése és a membrán depolarisatioja, vagy a sejten belüli IP3 szint növekedése, az 
intracelluláris Ca2+ raktárak kiürülése a következménye,Ami végül mindkét esetben 
transmitter-ürülést okoz.

Két ilyen típusú, másodlagos messenger-rendszerrel működő receptorcsaládot 
azonosítottak, amiket T1R és T2R néven ismerünk. A T1R család egyes altípusainak 
heterodimerjei (T1R2+T1R3) az édes íz közvetítésében, míg a T2R receptorcsalád 
változatosan megjelenő altípusai a keserű íz közvetítésében vesznek részt.

Az Umami íz kódolásáért egyrészt az ízlelőbimbókban található, MSG-re érzékeny 
metabotrop glutamát receptorok felelősek, másrészt kimutatták, hogy az édes íz kódolásában 
megismert TR1 receptorcsalád egy heterodimerje (T1R1+T1R3) is specifikus választ ad az 
aminosavakra. Genetikailag módosított egerekben, ahol nem található meg a T1R3 
receptorcsalád, csökken az érzékenység az édes, és az umami ízekre, de nem szűnik meg 
teljesen. Ez a jelenség feltételezi más, még nem ismert folyamatok jelenlétét is az ízanyagok 
receptorszintű kódolásában.
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d./  Az ízpálya felépítése

A nyelv elülső kétharmadán levő ízlelőbimbókból az ízérző afferens rostok a nervus 
facialishoz (VII agyideg) tartozó chorda tympaniban futnak, a nyelv hátsó egyharmadán 
levőkből pedig a nervus glossopharyngeusszal (IX, agyideg) jutnak az agytörzsbe. A nyelven 
kívüli területről származó rostok a nervus vagus (X, agyideg) közvetítésével érik el az 
agytörzset.

Az elsődleges érző neuronok az említett agyidegek érző dúcaiban található 
pseudounipoláris idegsejtek. Mindhárom agyidegből az álegynyúlványú idegsejtek centrális 
nyúlványai vedőshüvellyel rendelkező, de viszonylag alacsony vezetési sebességű, felszálló 
idegrostokat adnak. A felszálló rostok minkét oldalon a nyúltvelőben egyesülnek, és a nucleus 
tractus solitarii-ban végződnek. A nyúltvelői nucleus tractus solitarii-ben az ízpálya elágazást 
mutat. Egyrészt az innen induló másodrendű neuronok axonjai kereszteződve a lemniscus 
mediálishoz csatlakoznak és a tapintási, fájdalmi és hőérzés rostjaival együtt, a thalamus 
ventro-postero-mediális (VPM) területének specifikus átkapcsoló (relay) magvain végződnek. 
Az impulzusok innen főként a fali lebenyben található somatosensoros kéreg ventrális, íz
reprezentációs területére, valamint a gyrus postcentralis alsó, szigetszerűen betüremkedő 
részébe az insuláris lebenybe jutnak (135. ábra).

A másik, a nucleus tractus solitariiből kiinduló ízpálya a hídbeli parabrachiális 
magvakon (NPB, pontine taste area, PTA) synaptizál, majd innen a hypothalamusba és a 
limbicus rendszerbe jut az információ. Ezen az úton feltehetően az ízekkel kapcsolatos 
affektív (érzelmi) információ továbbítása történik.

6.5.3. A szag — és ízérzékeléssel kapcsolatos integratív folyamatok

6.5.3.1. Az íz és szag közös modalitásként való érzékelése

Az orr- és szájüreg receptorainak modalitásait (hő-, fájdalom- és tapintás-érzékelés) 
könnyen megkülönböztetjük egymástól. Nem ez a helyzet azonban az ízlelés és a szaglás 
esetében.

Szaglási ingerek az orrjáraton és a szájon át egyaránt eljuthatnak az orrüregbe. 
Mindkét esetben szagot fogunk érezni. Ha szájüregünkben érzékeljük az étel jelenlétét, akkor 
az ingert ízként érzékeljük. A szag és ízinformáció együttesét azonban zamatnak (flavour) 
nevezzük, és feltételezhető, hogy e két információ közös modalitásként jelentkezik a központi 
idegrendszer magasabb szintű feldolgozó területein (pl. orbitofrontális kéreg).

6.5.3.2. Táplálékszelekció és tanulás íz-információk alapján

Az élőlények túlélésének alapja a megfelelő összetételű és kielégítő mennyiségű 
táplálék rendszeres felvétele. E követelmény teljesülését a magasabb rendű szervezetekben 
több veleszületett és szerzett viselkedésminta segíti elő, amelyek lehetővé teszik az állat 
számára, hogy a táplálékot felismerje, megszerezze, és a bevitelt úgy szabályozza, hogy a 
belső környezeti optimumot elérje.

Az averzív ill. ingesztív viselkedés kialakulása az egyed számára új, még nem próbált 
ízek hatására kialakuló kétféle lehetséges válaszreakció. Létrejöttüket, és ezzel annak 
eldöntését, hogy az adott táplálék fogyasztható-e vagy sem, a potenciális táplálékkal való első 
találkozások eredménye is befolyásolja.

A legtöbb emlős a táplálék felismerésére az ételhez társuló sajátosságokat (íz, illat, 
külső megjelenés, környezet) használja fel, bizonyos ízekre adott válaszreakciók azonban 
veleszületettek. Újszülötteket vizsgálva megfigyelték, hogy édes ízre nyelési választ adnak,
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135. ábra. Az ember ízérző pályarendszerének vázlatos felépítése.

míg keserűre undorodó arckifejezést mutatnak, noha korábban soha nem tapasztalták az adott 
ízeket.

A táplálék szelektálásában azonban a veleszületett válaszreakciókon kívül fontos 
szerepet játszik a tapasztalat is. Az állatok azon ízek előnyben részesítését tanulják meg, 
melyek gazdag szénhidrát- és/vagy protein tartalommal társulnak (palatabilitás, hedonikus 
érték). A patkányok azokat az édes ízű táplálékokat is fokozott mennyiségben fogyasztják, 
melyek nem rendelkeznek tápanyag- és energiatartalommal, de édes ízűek (pl. szacharin).

Tapasztalataik során tehát megtanulják, hogy azok a táplálékok, amelyek energiát és 
tápanyagokat tartalmaznak általában édes ízűek, míg a mérgező anyagok rendszerint 
keserűek. A veleszületett preferencia vagy az averzió a tapasztalatok által megerősíthető vagy 
gyengíthető (pl. kondicionálás eredményeképpen erős averzió alakulhat ki a korábban esetleg 
előnyben részesített ízzel szemben).
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A kondicionált íz-averzió mint új tanulási paradigma

Rágcsálóknál egy új ízű táplálékra adott első reakció a neofóbia: az új, ismeretlen 
ízektől való "tartózkodás" miatti csökkent fogyasztás. A neofóbiát így elősegíti az új táplálék 
elfogyasztására bekövetkező (pozitív ill. negatív) hatások értékelését, és csökkenti az akár 
végzetes kimenetelű mérgezés kockázatát. Ha a fogyasztást követő néhány órán belül a 
gyomor/béltractusból a központi idegrendszerbe vetülő (viscerális) efferens idedgek normális 
emésztőműködést jeleznek, az étel elfogadható, ha viszont mérgezési tünetek mutatkoznak 
(nauzea, gastro-intestinális diszkomfort - GI, diarrhoea, stb.), akkor a táplálék a továbbiakban 
potenciálisan veszélyesnek (elkerülendőnek) minősül.

A minősítésnek addig kell megtörténnie, amíg az íz-információk a rövidtávú 
memóriában tárolódnak. Ez a minősítési folyamat a következő táplálkozáskor vagy a neofóbia 
enyhülését, azaz fokozott bevitelt, vagy az adott íztől való undorodást és csökkent 
táplálékfelvételt eredményez.

Kondicionált íz-averzióról (KIA) beszélünk, ha valamely táplálék fogyasztását 
követően jelentkező viscerális (GI) diszkomfort hatására az egyed ugyanazt a 
táplálékot/folyadékot többé nem, vagy csak jelentősen csökkent mennyiségben fogyasztja el. 
Ez a folyamat kísérletesen is kivitelezhető.

Garcia és mtsai. kísérleteiben (1955) a laboratóriumi patkányokat addig ismeretlen ízű 
szacharin-oldattal itatták, majd az oldat elfogyasztása után az állatokat szubletális RTG- 
sugárzásnak vetették alá. Ezt az egyszeri kondicionálást követő, heteken át tartó tesztelések 
során a patkányok következetesen kerülték a szacharinos ízt. A klasszikus kondicionálás 
terminológiáját alkalmazva az íz, mint feltételes inger párosult a toxikus ágens hatására 
néhány órával később kialakult, feltétlen ingert jelentő betegséggel.

Más adatok egybehangzóan azt mutatják, hogy míg a RTG-sugárzással kezelt kísérleti 
állatok könnyen megszerzik a KIA-t, sokkal nehezebben tanulják meg kerülni a kellemetlen 
ingerrel asszociálható helyeket (Garcia, 1957).

Garcia és Koelling (1966) szacharin-oldatot, ill. vizuális és hang-ingerrel együtt, vizet 
prezentáltak az állatoknak, amit aztán fájdalmas elektromos sokk-kai, vagy LiCl-oldattal
előidézett, átmeneti megbetegítéssel próbáltak társítani. Az elektrosokknak alávetett állatok 
hamar megtanulták, hogy kerüljék a víz ivását, de nem a szacharin-oldatét. A LiCl-dal kezelt 
állatok azonban következetesen kerülték a szacharin-oldatot, de nem a vizet.

A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a KIA több jellegzetességében eltér a 
klasszikus kondicionálástól. Ezek a sajátos jegyek az:

1. / egyszeri társítás: egy alkalom elég lehet az egész életre szóló tanuláshoz (ez a 
tanulás gyors és tartós), míg a klasszikus kondicionált válaszok rendszerint többszöri 
társítás után, fokozatosan alakulnak ki, valamint ismételt társításokkal tarthatók fent;

2. / a "feltételes" és a "feltétlen" inger között eltelt késési idő akár több óra is lehet,
3. / az íz-ingerekre mutatott specifítás (ezzel szemben a klasszikus kondicionálás során 
bármilyen semleges feltételes inger társítható egy feltétlen ingerrel).

6.5.3.3. Azíz-és szagérzékelés rendellenességei

a./  Szaglási rendellenességek

A szaglás gyengüléséhez vezet bármely olyan behatás, amely elzárja az orrüreget, 
vagy károsítja a szaglással kapcsolatos idegrendszeri struktúrákat. A szaglás rendellenességei 
leggyakrabban légúti megbetegedések, fejsérülés, az orr betegségei, vagy vírusos szaglóideg- 
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fertőzés következményeként jelentkeznek Ezen kívül a szaglás ingerküszöbe az életkor 
előrehaladtával nő, így a szagfelismerő képesség csökken.

Anosmia vagy teljes szaglás-képtelenség esetén a beteg egyáltalán nem tud szagokat 
érzékelni és azonosítani (részleges vagy teljes anosmia).

Hyposmia, vagy csökkent szagérzékenység esetén a beteg érzékeli a szagokat, de csak 
nagyobb intenzitású ingerekre ad felismerő választ.

Dysosmia esetén az érzéklet jellege nincsen összhangban az inger típusával, vagy az 
inger hiányában is jelentkezik érzéklet.

A specifikus anosmiát úgy határozhatjuk meg, hogy a beteg, akinek egyébként 
normális a szaglása, képtelen bizonyos molekulák szagát érzékelni. Ennek oka olyan 
genetikai elváltozás lehet, amely meghiúsítja, hogy a beteg specifikus receptor-feherjéket 
állítson elő. Az sem kizárt, hogy a hiányosság magyarázatát a receptoroknál magasabb szinten 
kell keresnünk. Egyes kutatók azt is feltételezik, hogy a specifikus anosmia különböző fajtái 
megmutatják számunkra, hogy hányféle szaglási receptor létezik.

Talán legalaposabb vizsgálat alá az androsztenon esett. Az emberek 50%-a képtelen 
érzékelni ezt a molekulát, s akik képesek rá, azok is igen eltérő élményekről számolnak be. 
Az ikerkutatások azt bizonyítják, hogy az androsztenon iránti érzékenység genetikailag 
meghatározott.

Ugyanakkor azonban még nem egyértelmű, hogy miért érzékeli minden gyermek az 
androsztenont, miközben a serdülőkor után ez a képesség az emberek 50%-ából kiveszik. 
Még különösebb az a tapasztalati tény, hogy a szag iránt érzéketlen személyek 50%-a 
ugyancsak képes lesz azt érzékelni, miután már szembesítették azzal. Egyik feltételezés 
szerint az érzéketlen személyek egy része rendelkezik a megfelelő receptorokkal és a szaggal 
való találkozás következtében ezek a receptorok felszaporodnak, vagy kiválogatódnak, az 
immunrendszer működéséhez hasonlóan. Ez az elmélet tehát perifériális változásokat tételez 
fel, mások centrális változásokat tartanak valószínűnek.

Nemcsak a szagérzékenységnek, hanem a szervezet által kibocsátott szagoknak is 
genetikai háttere van. Közismert, hogy bizonyos betegségek olyan anyagcsere problémákat 
okoznak, melyek jól felismerhető szagot kölcsönöznek a beteg különböző testváladékainak.

Ferstl és mtsai. (1992) állítása szerint a szervezetre jellemző illatért ugyanaz a gén 
felelős, amely a gerincesek immunrendszerét, és a saját-idegen anyag felismerését is 
szabályozza. Ezen gének kombinációja minden szervezetben különbözik, ilyen módon 
lehetséges például az, hogy a kutyák szagról képesek az embereket megkülönböztetni.

A közelebbi rokonságban álló egyedek genetikai összetétele, így szaga is hasonló, az 
egerek ezért olyan módon képesek a lehető legnagyobb genetikai variabilitást biztosítani, 
hogy minél idegenebb szagú párt választanak.

b./  Ízérzékelési rendellenességek

Ízérzékelési képtelenséget felsőlégúti megbetegedések és fejsérülések egyaránt 
okozhatnak. A fejsérülés a környéki idegrendszer, vagy a központi idegrendszer struktúráinak 
károsodásán keresztül vezet az ízlelő rendszer teljesítményének csökkenéséhez

Az ízérzékelés teljes képtelensége az ageusia (részleges ageusia bizonyos ízek 
érzékelésének elégtelensége). A hypogeusia csökkent ízérzékelési képességet jelent.

Dysgeusia esetén az érzéklet jellege nincsen összhangban az ingerrel, vagy annak 
hiányában is jelentkezik

Az állat- és emberkísérletek egyértelműen bebizonyították, hogy az ízérzékelés 
genetikailag meghatározott. A különböző keserű anyagok érzékelését például legalább négy 
különböző gén befolyásolja. Pl. a keserű íz érzékelésének elsődleges funkciója az, hogy a 
szervezet elkerülje a mérgező anyagokat. Mivel a növények és bogarak különböző összetételű 
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mérgeket választanak ki védekezésül, különböző ízérzékelő rendszerek alakultak ki a 
törzsfejlődés során. Ezek a teljesen különböző kémiai összetételű mérgeket egyaránt 
kellemetlennek ítélik meg, s keserűnek minősítik. A különböző anyagok tehát hasonló 
élményt váltanak ki, ezért nem ismerjük még a keserű íz kémiai hátterét.

Az USA lakosságának 25%-a képtelen a feniltriokarbamid (PTC), vagy a 
propiltiouracil (PROP) keserű ízét érzékelni, viszont más összetételű keserű ízt képesek érezni 
(specifikus ageusia). Ez arra utalhat, hogy keserű ízlelésében többféle receptor is szerepet 
játszik. A PTC vagy a PROP vegyületek érzékelésére való képesség domináns módon 
öröklődik. A homozygóta domináns allélpárral rendelkező egyedek fokozottan érzik 
(supertasters), a homozygóta recesszív egyedek pedig egyáltalán nem érzékelik ezeket a 
keserű ízeket (nontasters).
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7. MOZGÁSRENDSZEREK

A test hely- és helyzetváltoztató mozgását biztosítják. A mozgásrendszerek a passzív 
és az aktív rendszerből állnak.

A MOZGÁS PASSZÍV RENDSZERE - A VÁZRENDSZER

7.1. Az ember vázrendszere

A vázrendszer elemei porcok, csontok, kötőszövetes szalagok. Ezek az elemek az 
ontogenesis folyamán alakulnak ki, tehát vázrendszerünk ún. magatermelte váz, azaz 
autoskeleton.

A vázelemek összefüggő rendszert alkotnak, és ez a rendszer a bőr (köztakaró) alatt 
található, tehát vázunk belső váz (endoskeleton).

7.1.1. Az emberi belső váz fő funkciói

a. / Szilárd vázat szolgáltat a testnek.
b. / Védi az agyvelőt, a gerincvelőt, a hasi és a medencei szerveket.
c. / A mozgás passzív rendszere. Izmok számára eredési és tapadási

felületet biztosít.
d. / A csont szivacsos állományának üregeiben vöröscsontvelő (medulla

ossium rubra) található. Itt történik születés után vörösvérsejtek 
képződése.

7.1.2. Csonttípusok

A csontok kemény, de ugyanakkor rugalmas testek. Nyomási és húzási szilárdságuk 
nagy. Az emberi csontváz 206 darab, egymástól elütő alakú csontból épül fel. A csontok alak 
szerint lehetnek:

a. / hosszú,
b. / rövid,
c. / lapos,
d. / szabálytalan (vegyes),
e. / levegővel telt csontok.

.4 hosszú csontok (ossa longa). Ilyen csont pl. a combcsont (femur). A combcsont 
megnyúlt, hengeres alakú. Minden csöves csonton (136. ábra) két izületi véget (epiphysis) és 
egy középdarabot (diaphysis) különböztetünk meg. Az epiphysisek közül az, amelyik a test 
tengelyéhez van közelebb az a proximális epiphysis, míg a másik a distális epiphysis.

A diaphysisben közepén egy üreg van, ez a csontvelő üreg (cavum medullare), az 
üreget a sárgacsontvelő (medulla ossium flava) tölti ki. Az üreg határán húzódik a belső 
csonthártya vagy endosteum. A csontot kívülről csonthártya (periosteum) borítja. Rövid 
csontok (ossa brevia). A tér három irányában nagyjából azonos kiterjedésüek. Ilyen rövid 
csontok pl. a csigolyák. A csont térfogatának jelentős részében szivacsos állomány található, 
melyet a tömött állomány vékony rétegben vesz körül.
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136. ábra: Egy hosszú csöves csont részei és felépítése.

Lapos csontok (ossa plana). A csontok hossza és szélessége nagyobb, mint vastagságuk. 
Ilyen csontok pl. a koponyatető csontjai, a csípölapát. Lapos csontoknál, a csont külső és 
belső felszínén a csonthártya alatt a tömött, középen a szivacsos állomány található.

Vegyes csontok (ossa mixta). A fent említett típusok egyikébe se sorolhatók az ide 
tartozó csontok. Ilyen pl. az ékcsont (os sphenoidale).

Levegővel telt csontok. Belsejükben nagyon finom, lemezes szerkezet található, 
üregrendszerüket levegő tölti ki. A hangképzés során rezonátorként működnek.

A csontok felülete nem sima, rajta kiemelkedések és mélyedések találhatók, melyek 
nagyobb tapadási felületet biztosítanak az izmoknak, szalagoknak.

Minden csont felépítésében két állomány vesz részt, nevezetesen a tömött állomány 
(substantia corticalis) és a szivacsos állomány (substantia spongiosa). Hosszú csöves csontok 
esetében a tömött csontállomány a csontok diaphysisében, a csontvelő üreg körül található 
(136. ábra), míg a szivacsos állomány az epiphysisekben figyelhető meg. A szivacsos 
állomány üregeiben a vöröscsontvelö (medulla ossium rubra) található.

A vázrendszer alkotásában részvevő porcok főleg hyalin porcból állnak (pl. 
ízfelszíneken), de pl. a csigolyatestek között rostos porcból felépülő csigolyaközti 
porckorongok (discus intervertebralis) biztosítják a folytonos csontösszeköttetést.

A szalagok tömöttrostos kötőszövetből álló kemény képződmények, amelyek 
vázrészeket kapcsolnak össze. Ilyen kötőszövetes szalag pl. a ligamentum teres femoris, ami a 
csipőízületben található, a combcsont feje és a medencecsont által képzett ízvápa között 
található.

7.1.3. A csontok összeköttetései

A csontok összeköttetésének két fő formáját ismerjük:
- Folytonos összeköttetés (synarthrosis)
- Megszakított összeköttetés (articulatio)
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A folytonos csontösszeköttetések a kapcsolódó két csontvég közötti szövet milyensége 
alapján lehetnek:

a. / Kötőszövetes összeköttetések (syndesmosis). Ilyen kapcsolat található pl. a 
gyermekkoponya csontjai közötti varratoknál.

b. / Porcos összeköttetés (synchondrosis), ahol a kapcsolódó csontok között porcszövet 
fordul elő. Pl. a csigolyatestek között porckorongok találhatók.

c. / Csontos összeköttetés (synostosis). Az eredetileg különálló csontok az élet során 
összecsontosodnak. Pl. a nyakszirtcsont és az ékcsont alapi részei csontosodnak össze.

Megszakított csontösszeköttetésekné\ a csontvégek között rés (ízületi üreg) található. 
Az ízületekben az üvegporccal borított csontvégeket, - a domború fejet és a homorú vápát- 
egy tok kapcsolja össze. A tok külső része kötőszövetes (capsula fibrosa), míg belső részét az 
ún. synoviális hártya burkolja. Ez utóbbi termeli az izületi nedvet, aminek surlódáscsökkentő 
szerepe van.

Ha egy ízületben két csontvég találkozik, akkor egyszerű-, míg ha több csontvég 
kapcsolódik össze, akkor összetett ízületről beszélünk.

Az egyszerű ízületek felosztása mozgástengelyeik szerint:

Egytengelyű ízületek lehetnek: henger ízület, pl. az ujjperccsontok közötti ízület.
forgó ízület, pl. az atlas és az axis (epistropheus) közti 
ízület.

Kéttengelyű ízületek: ide tartoznak a tojás ízület, pl. az atlas és a nyakszirtcsonti 
bütyök közötti ízület és a.
nyeregízület, pl. a hüvelykujj ízülete.

Három (soktengelyű) ízületek: ide soroljuk a gömb ízületet (pl. a vállízület), ennek 
speciális formáját a dióízületet (combízület).

Feszes ízületek: olyan ízületek, ahol a mozgás kicsi, vagy nem is lehetséges. Pl. a 
medencecsontok kapcsolata a keresztcsonttal.

7.1.4. A vázrendszer részei

Csontvázunk három, szorosan összetartó, de egymástól alak és működés tekintetében 
jól elhatárolható részből áll.

A váz részei:
A koponya
Törzsváz
Végtagváz (felső és alsó végtagváz).

7.1.4.1. A koponya (cranium)

Koponya (cranium) porcos ill. csontos tok, ami védi az agyvelőt, a látás, a hallás, a 
szaglás és az ízlelés szervét, továbbá szilárd keretet (támasztást) biztosít a légző és az 
emésztőkészülék kezdeti szakaszának.
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A koponya általános jellemzése :
Koponyánk tropibázikus (keskenyalapú) típusú, ami azt jelenti, hogy a két szemgödör 

közé az agy nem tud benyomulni.
Koponyánk dichondyliás, ami azt jelenti, hogy a koponya alapján két, az öreglyuk 

(foramen occipitale magnum) két oldalán tojás alakú kidudorosás (condylus occipitalis) 
található, ami az első csigolyához (fejgyám, vagy atlas) egy kéttengelyű ízülettel kapcsolódik

Koponyánk agy- és arckoponyára tagolható.

Az agykoponya (neurocranium). A koponya nagyobb térfogatú része. Fontosabb 
csontjai (137. ábra):

137. ábra: Az ember koponyája (oldalnézet).

A nyakszirtcsont (os occipitale). A koponyaüreget hátul és alul határolja. Részei az 
öreglyuk (foramen occipitale magnum) köré rendeződnek.

Az ékcsont (os sphenoidale). A többi koponyacsont közé ékelődő páratlan csont. 
Nemcsak az agykoponya, de egyes részei az arckoponya felépítésében is résztvesznek.

Halántékcsont (os temporale). A koponyát oldalt határolja, melynek részei a koponya 
alapjára is lenyúlnak. Pikkelyrésze az agykoponyát magasítja. Egy másik része a sziklacsont, 
melynek üregében a közép és a belső fül található.

Falcsont (os parietale). A koponyatető páros csontja. A csont külső felszíne domború.
Homlokcsont (os frontale). Az agykoponya elülső részét adja. Nagyobb része a 

koponya tető, kisebb része a koponyaalap alkotásában vesz részt.

Az arckoponya (cranium viscerate, 137. ábra). Vázát 15 csont alkotja, melyek a 
következők:

Rostacsont (os ethmoidale). A két szemgödör közti területen található. Egy 
függőleges, egy vízszintes (vagy lyuggatott lemez=lamina cribrosa), és két oldalt lenyúló, és 
róluk lelógó két labyrinthitis részből áll. A függőleges lemez a csontos orrsövény elülső részét 
adja. A lyuggatott lemez az orrüreg tetejét képezi résein a szaglórostok (fila olfactoria) jutnak 
a felső orrkagylóból a koponya üregébe. A rostacsont lelógó lemezei a középső és a felső 
orrkagylók alkotásában vesznek részt.
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Ekecsont (os vomer). Alakja az ekevashoz hasonló. A csontos orrsövény (septum nasi 
osseum) hátsó részét adja.

Állkapocs (mandibula). Patkóalakú csont. Elülső része az állkapocs teste, melynek 
felső élén (pars alveolaris) találjuk azokat a mélyedéseket (alveolusokat, melyekbe a 
foggyökerek illeszkednek. A mandibula teste szöglettel megy át nyúlványaiba. Ízületi 
nyúlványa a koponya egyetlen mozgatható ízületéhez tartozik.

Felső állcsont (maxilla). Kis testű, de több nyúlványból álló csont. Nyúlványai közül az 
alveolaris (fogmedri nyúlvány), a járomcsont felé haladó, és a szájpadi nyúlványt kell 
megemlítenünk. A fogmedri nyúlvány (a maxillare felső része) alveolusokat (mélyedéseket) 
tartalmaz, amelyben fogak ülnek. A járomcsonti nyúlvány a járomcsonttal (os zygomaticum) 
együtt részt vesz a járomív kialakításában. A járomív (arcus zygomaticus) az arc 
jellegzetességét (széles arc, keskenyarc) adja, ami rasszjelleg is. A maxilla szájpadi 
nyúlványa a szájpadcsonttal (os palatinum) együtt alkotja a kemény szájpadot (palatum 
durum).

Könnycsont (os lacrimale). A szemüreg mediális oldalán látható.
Orrcsont (os nasale). Páros csont, az orrhát orrgyök alkotásában vesznek részt.
A koponya csontjai - a madibula kivételével - varratosan kapcsolódnak egymáshoz. 

Az arckoponya varratai főleg simák, míg az agykoponya varratai főleg fogazott varratok. A 
halántékcsont és a falcsont pikkelyvarrattal kapcsolódik.

7.1.4.2. A törzs és részei

A törzs csontjaihoz a gerinc, a bordák és a mellcsont tartozik (138. és 139. ábrák).

a. / A gerinc (columna vertebralis)

A gerinc csigolyákból (vertebrae) épül fel. A csigolyák nyaki (cervicális, 7 db 
csigolya), háti (thoracális, 12 db csigolya), ágyéki (lumbális 5 db csigolya), kereszt (sacrális, 
5db összenőtt csigolya), és farki (coccygealis, 3-5 csökevényes csigolya) szakaszokba 
sorolhatók.

A gerinc sagittális síkban „S” alakú görbületet mutat, a nyaki és ágyéki szakaszon 
előre domborodik (lordosis), a thoracális és sacrális szakaszon hátra hajlik (kyphosis). Ezek a 
görbületek a születés után a fej emelésével és az állással ill. a járással összefüggésben 
alakulnak ki. A gerincnek a frontális síkban is van egy kis elhajlása, ez a scoliosis.

A gerincet felépítő csigolyák a gerincvelőt védik, biztosítják a testtartást, 
vérsejtképzésben van szerepük, valamint az izmoknak tapadási felületet biztosítanak.

Az első nyakcsigolya (atlas) ízesül a koponyalapi bütyökkel. Az atlas gyűrű-formájú, 
hiányzik a teste, ami az embrionális fejlődés folyamán a 2. csigolya (axis=epistropheus) 
testéhez csontosodik, annak fognyújtványát (processus odontoideus) adja. Így lehetséges a fej 
forgatása.

b. / Bordák (costae)

Abroncs alakú, hajlított csontok. 12 pár bordánk van. Minden borda hátul a 
hátcsigolyákhoz két helyen is ízületesen kapcsolódik. Így a borda feje a csigolya testével, míg 
a borda bütyke a csigolya harántnyúlványával ízesül.

A bordák elülső végei hyalin porcban végződnek. Annak alapján, hogy a borda porca 
kapcsolódik-e vagy sem a mellcsonthoz, három bordatípust, nevezetesen valódi-, ál- és lengő 
(vagy repülő) bordákat különíthetünk el.
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138. ábra: Az ember csontváza (elülső felszín).
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139. ábra: Az ember csontváza (hátsó felszín).

Valódi bordák hyalin porcaikkal külön - külön kapcsolódnak a mellcsonthoz. Ez 6 pár 
bordát jelent. Ha a borda porca az előző borda porcán keresztül kapcsolódik a mellcsonthoz, 
akkor álbordáról beszélünk. Számuk 4 pár. Ha a borda porca nem éri el a mellcsontot, akkor 
lengőbordákról beszélünk. Számuk 2 pár.
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c./  Mellcsont (szegycsont, sternum)

A mellcsont lapos csont. Szerkezeti felépítését Id. a lapos csontoknál. A mellcsont, a 
bordák és a gerinc thoracalis szakasza együtt alja a mellkast (138 és 139. ábrák). A mellkas 
ürege nem azonos a mellüreggel. A mellüreg a mellkas felső, rekeszizom feletti része. A férfi 
és női mellkas között eltérés van, a női mellkas kisebb, rövidebb, mint a férfiaké.

7.1.4.3. A végtagok csontjai

A végtagok csontjai a felső és az alsó végtag csontjaira oszthatók.

a. / A felső végtag csontjai

A felső végtagoknál megkülönböztetünk végtagfüggesztő és szabad végtagi csontokat. 
A felső végtag függesztőöve a vállöv. A vállöv két csontból, a kulcscsontból (clavicula) és a 
lapockából (scapula) áll.

A felső szabad végtag három részre osztható, melyek a következők: 
kar (brachium), melynek váza a felkarcsont (humerus). 
alkar (antebrachium) váza a singcsont (ulna) és az orsócsont (radius). 
kéz (manus). Itt is három részt, a kéztő vázát adó 8 db kéztőcsontot (carpalia). 

5db kézközép csontot (metacarpalia) és 14 ujjpercet (phalanges digiti) különíthetünk el. Ez 
utóbbia adják az ujjak vázát. Négy ujjunk három, egy ujjunk pedig két ujjpercből épül fel.

b. / Az alsó végtag csontjai

Az alsó végtagoknál is megkülönböztetjük a függesztőöv, és a szabad végtag csontjait.
Az alsó végtag függesztőöve a medenceöv, ami a páros csípőcsontból (os ilium), az 

ülőcsontból (os ischi) és a szeméremcsontból (os pubis) alakul úgy, hogy ezek a csontok 
először összecsontosodnak, és létrehozzák a kétoldali medencecsontot. A medencecsontok a 
keresztcsonttal együtt adják a medencét (pelvis).

A medencét nagy- (pelvis major) és kismedencére (pelvis minor) oszthatjuk. A 
nagymedencét hátul a gerinc, két oldalt a csípőcsont lapátszerü tágulata határolja. A 
medencének elől nincs csontos fala. A kismedence csontos és kötőszövetes szalagok által 
határolt üreg.

A férfi és a női medence különbségeket mutat. A férfi medence kártyaszív alakú. 
Ürege hosszú és lefelé szűkül. A női medence ovális alakú. Ürege rövidebb, alacsonyabb és 
tágabb.

Az alsó szabad végtag csontjai:
a comb vázát alkotó femurból, 
lábszár, amit két csont a tibia és a fibula alkot, 
valamint a lábból (pedis) áll. A lábon is mint a kézen háromféle csontot 

különíthetünk el. Ezek a csontok a 7darab lábtő- (tarsalia), az 5 darab lábközép- 
(metatarsalia), és a 14 darab lábujjpercet (digiti) különíthetünk el.
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A MOZGÁS AKTÍV RENDSZERE -AZ IZMOK

7.2. Az ember izomzata

7.2.1. Az izmok általános jellemzése

A test mozgatására a vázizomzat szolgál. A vázizomzatot alkotó egyes izmok 
(musculus) harántcsíkolt vázizomrostokból (ld. szövettan) állnak, melyek inger hatására 
összehúzódhatnak, vagy elernyedhetnek. Minden izom három részből áll, ezek az eredés 
(origo), izomhas (venter) és tapadás (insectio).

Az eredés a mozdulatlan (punctum fixum), míg a tapadás pl. összehúzódáskor 
mozgásban van (punctum mobile). Mind az eredét, mind a tapadást ínszövet építi fel.

Az izmokat egy kötőszövetes burok veszi körül, ez a burok a perimysium. Ebből 
sövények (septumok) hatolnak az izom belsejébe, és fokozatos elágazódásukkal, mind kisebb 
részekre (rostkötegekre) osztják az izmot Ezekbe a septumokban erek és idegek haladnak. A 
perimysium az inak területén szinte változás nélkül átmegy a peritendineumba.

7.2.2. Az izmok csoportosítása

/./ Alaktani szempontból az izmok (140. ábra) lehetnek:
Hosszú, szalagszerű izmok. Pl. a nyelvcsont feletti izmok.
Orsóalakú (vagy egy hasú izmok).

140.- ábra: Az izmok alaktani csoportosítása.
A: szalagszerű izom, B: orsóizom, C: kéthasú izom, D. egytollú izom, E: kéttollú izom, F:
többfejü (többhelyen eredő) izom, G: gyűrű alakú izom.

Tollasizmok (m. pennatus), melyek egy, kettő ill. többtollú izmok lehetnek. 
Pl. a musculus rectus femoris

Két vagy több helyen eredő izmok: Pl. a két helyen eredő musculus biceps.
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Széles lemez alakú izmok, melyek lapos innal bőnyével (aponeurosis) 
rögzülhetnek a csontokhoz. Ilyen pl. az egyenes hasizom 
(musculus rectus abdominis).

Gyűrűalakú izmok. Pl. a szemüreg körüli musculus orbicularis oculi.

2. /Működés szerint az izmok lehetnek:
Együttműködő (sinergista) izmok, melyek egymás működését segítik pl. a 

felkar és az alkar hajlító izmai.
Ellentétesen működő (antagonista izmok). Pl. a felkar hajlító és feszítő izmai. 
Hajlító izmok (flexorok). Pl. a kétfejű karhajlító izom 
Feszítő izmok (extensorok). Pl. a háromfejű karizom.
Közelítő izmok (adductorok). Pl. a combon a karcsúizom a musculus gracilis 
Távolító izmok (abductorok). Pl. a deltaizom, ami a kart a törzstől távolítja, 

segíti a kart a vízszintesig való emelésben.
Emelő izmok (levarorok).Pl. a thoracohumerális izmok.
Forgó mozgást létrehozó rotator izmok. Pl. a nagy görgeteg izom, ami a 

humerust befelé és kifelé rotálja.
Szűkítő záróizmok (sphincterek). Pl. a szájnyílást szűkítő és tágító izom 

(musculus orbicularis oris)

3. / Izmaink annak alapján is csoportosíthatók, hogy az izmok eredése és tapadása 
csonton, vagy bőrben van. Ennek figyelembevételével vázizmokat és bőrizmokat 
különíthetünk el.

A vázizmok eredése és tapadása csonton van, míg a bőrizmoknál vagy az eredés, vagy 
a tapadás, de lehet, hogy mindkettő a bőrben található. Bőrizmok pl. a mimikai izmok.

4. / Az izmok csoportosíthatók annak alapján is, hogy melyik testtájékon helyezkedek 
el. Így beszélhetünk a fej, a nyak, a törzs és a végtagok izmairól.

7.2.3. A fej izmai

A fejen elhelyezkedő izmoknak két nagy csoportja van, úgymint bőrizmok és 
vázizmok.

A bőrizmok a fejen és az arcon helyezkednek el. Ez utóbbiakat mimikai izmoknak is 
nevezzük. A mimikai izmok az arcon levő nyílások szűkítése révén védő funkciót látnak el, 
de hangulatot, érzelmet is kifejeznek. Egy részük a beszédben is szerepet játszik.

Ide tartoznak: Szemkörüli izmok: a szemzárást (szűkítés) pislogást, szemhunyorítást 
végzik.

Szájkörüli izmok: főleg a szájrés nagyságát, formáját változtatják. Pl. 
csűcsörítés, sírás. Ide tartozik a trombitás izom, ami az arc 
vázát adja. Segít a rágásban szopásban, beszédben.

Orrkörüli izmok: az orrnyílást szűkíteni és tágítani képesek.
A homlokizm (homlok ráncolása)bár fejtetői izom, de a mimikai izmok közé 

sorolják.
A fejtető bőrizmai: a falcsont feletti bőrben levő fejsisak, a koponya nyakszirti 

részén a nyakszirti izom, valamint a fülkagyló mögötti izmok. Ez utóbbiak a fülkagylót 
mozgatják, embernél ezek az izmok csökevényesek.

A koponya vázizmai a rágóizmok. Ezek az izmok, a száj zárását, nyitását, a madibula 
előre-hátra történő mozgását végzik (örlőmozgás).
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7.2.4. A nyak izmai

A nyak izmai: felületes,
nyelvcsonti,
és mély nyakizmokra oszthatók.

.4 felületes nyakizmok; A törzs egyetlen bőrzizma a platysma myoides tartozi ide. A 
platysma a mellkastól (emlő bőrétől) a mandubula alapjáig húzódik. Tónusával a nyak bőrét 
tartja feszesen.

A másik felületes izom a fejbiccentő izom. A kétoldali izom a fejet egyenesen tartja. 
A fej mozgásán kívül légzési segésizom is (141. és 142. ábrák).

Nyelvcsonti izomok. Nyelvcsont alatti és feletti izmok csoportjába sorolhatók. Ezek az 
izmok együtt működve fejtik ki hatásukat. A nyelvcsont feletti izmok nyitják a szájat 
miközben a nyelvcsont alatti izmok rögzítik a nyelcsontot. Zárt száj mellett a nyelvcsont 
feletti izmok emelik a nyelvcsontot s vele együtt a gégét is. Ez történik nyeléskor és magas 
hang képzésekor.

Mély nyakizmok. A gerinc elülső felszínén helyezkednek el. A fej-nyak mozgatásban 
van szerepük.

7.2.5. A törzs izmai

a. / Mellizmok (141. és 142. ábrák)
Két csoportjuk van:
1. /A thoracohumerális izmok. A felső végtaghoz húzódó izmok. A mellkasról erednek 

és a felső végtag csontjain tapadnak, azt mozgatják. Rögzített felső végtag mellett a mellkast 
emelik, így fontos légzési segédizmok is. Ide tartoznak a nagy- és kis mellizmok, és a 
fürészizom.

2./  A mellkas saját izmai: Ezek a szükebb értelemben vett légzőizmok; a külső és a 
belső bordaközti izmok, valamint a rekeszizom.

Nőknél a bordaközi izmok működése jelentősebb, itt inkább a mellkasi légzés, míg 
férfiaknál a rekeszi légzés (hasi légzés) a jellemző.

b. / Hátizmok:
Ezek az izmok három csoportba oszthatók, úgymint a felületes-, mélyfekvésű 

hátizmok és tarkóizmok.
1./ Felületes hátizmok: Széles lapos izmok. Általában a nyakszirtcsontos, a csigolyák 

kövisnyúlványain, a csigolyalapáton erednek és a vállövön ill. a felkaron tapadnak. Az izmok 
a vállat hátrahúzzák, a felkart (főleg hátra) mozgatják (pl. farzsebbe való nyúláskor). Ide 
tartozik pl. a csuklyásizom, a széles hátizom, és a rombuszizmok.

2. / Mélyfekvésű hátizmok: A csigolyák és a bordák közötti helyet töltik ki. Feladatuk a 
gerinc merevítése. Ezért összefoglalóan törzsmerevítő izmoknak is nevezik őket.

3. / Tarkókóizmok: Rövid izmok. A nyakszirtcsont és az 1. ill. 2. csigolya között 
helyezkednek el. Fő funkciójuk: a fej hajlítása hátra ill. oldalra.

c. / Hasizmok:
Széles lapos izmok. A hasfal alkotásában vesznek részt. Fontos szerepük van a 

hasüregi nyomás fenntartásában és a hasprés (köhögés, vizelés, székelés, szülés esetén) 
fenntartásában. E mellett részt vesznek a törzs hajlításában.
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141. ábra: Az ember fontosabb izmai. I.
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142. ábra: Az ember fontosabb izmai. II.
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7.2.6. A végtagok izmai

a. / A felső végtag izmai (141. és 142. ábrák): Ide tartoznak a váll-, a felkar-, az alkar- 
és a kézizmok.

1./ Váll izmok. A vállizületet fogják közre, szerepük a felkarcsontnak a lapockai 
izvápába (kisfelületű vápa) való tartásában van

2. / A felkar izmai. Elsősorban a könyökizületre fejtik ki hatásukat. Működésileg 
flexorok (hajlítok), mint pl. a kétfejű karizom, és extensorok (feszítők), mint pl. a háromfejü 
karizom, lehetnek.

3. / Az alkar izmai. Főként a kéztő és az ujjak halítását és feszítését végzik
4. /.4 kézizmok. Ezek a kéztenyéri oldalán találhatók. Szerepük az ujjak mozgatása.

b. / Az alsó végtag izmai (141. és 142. ábrák) közé tartoznak a csípő-, a comb-, a 
lábszár- és a lábizmok.

1. /A csípőizmok. Külső és belső csípőizmokat különíthetünk el. A külső csípőizmokat 
szokták farizmoknak is nevezni.

2. / A combizmok. Teljesen körülveszik a combcsontot. Működésileg flexorok /a 
combon hátul), extensorok (a combon elől) és mediálisan az adductotok helyezkednek el.

3. .4 lábszárizmok. Nem veszik körül teljesen a lábszárt. Elől hiányoznak. A tibiát elől 
csak bőr borítja.

4. /A lábizmok. Főként a talpon helyezkednek el.

7.2.7. Az izomműködés alapjelenségei

7.2.7.1. Az izomösszehúzódás formái

A harántcsíkolt izmot és általában a simaizmokat is hatásos ingerek képesek 
működtetni, melyek érkezhetnek az izmot beidegző ideg felől és lehetnek egyéb kémiai, 
elektromos, ill. hőingerek, melyek közvetlenül az izom állományára fejtik ki hatásukat.

Az izom működését kísérleti körülmények között direkt ill. indirekt ingerléssel 
vizsgálhatjuk. Direkt ingerlésről beszélünk, amikor az izom állományára közvetlenül 
elektromos impulzusokat bocsátunk, míg az izmot ellátó motoros ideg elektromos ingerlése 
által kiváltott izomösszehúzódás esetében indirekt ingerlés történik. Az izom csak bizonyos 
ingererősség felett reagál összehúzódással. Az összehúzódást kiváltani képes minimális 
ingererősség az izom ingerküszöbe.

A rángás (angol: twitch) az izomműködés alapjelensége. A rángás időviszonyai és 
amplitúdója az izom funkcionális tulajdonságainak legjellemzőbb értéke. Ha az izmot csak 
kismértékben terheljük meg, akkor az izom ingerlés hatására összehúzódást képes végezni és 
feszülése nem változik. Az összehúzódásnak ezt a típusát izotóniás kontrakciónak nevezzük. 
Ha az izom eredését és tapadását egyaránt nem mozdíthatóan rögzítjük, és az ingerlés 
hatására nem tud megrövidülni, akkor csak az izom feszülése nő meg a rángás időtartamára, 
de az izom hossza nem változik. Ezt izometriás kontrakciónak nevezzük.

Ha a preparált izom egyik végét (tapadását) nem fixen, hanem rugóval, vagy olyan kis 
súllyal rögzítjük, amit az izom még felemelni képes, akkor az izom a kontrakció alatt 
megrövidül és feszülése is fokozódik. Az izomműködésnek ezt a formáját auxotóniás 
kontrakciónak hívjuk.
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7.2.7.2. A kontrakciós hullám jellemzése

Az izomrángást jellemzi a kontrakciós idő. A kontrakciós idő az a periódus, amely 
alatt az izom teljesen elernyedt állapotból maximális kontrakciós állapotba kerül.

Másik fontos jellemző az 50%-os elernyedéshez szükséges idő, amely a kontrakciós 
időnél rendszerint hosszabb. Az ember izmainak kontrakciós és elemyedési ideje 
izomtípusonként változó. Pl. az emberi lábszárizom (musculus gastrocemius) kontakciós ideje 
40 ms, az elernyedési ideje mintegy 110 ms.

Az összehúzódás és elernyedés sebessége alapján megkülönböztetünk gyorsan 
összehúzódó és elemyedő, azaz fázisos, és lassúbb, azaz tónusos működésű izmokat. A fázisos 
működésű izmokat fehér izmoknak nevezzük. A fehér izmok mioglobin tartalma kicsi, 
anyagcseréje anaerob, és a színük világos. Gyors összehúzódásra képesek, de nem kitartóak, 
gyorsan fáradnak.

Ezzel szemben az ún. vörös izmok mioglobin tartama magas, anyagcseréjük aerob, a 
színük sötétebb vörös. Kitartó összehúzódásra képesek, és főként tartófunkciójuk van, pl. a 
normális testtartást biztosítják. Éles elhatárolást tenni e két csoport között nem lehet, mert 
bizonyos izmokban a rostok keverten jelentkeznek, csak arányuk a meghatározó. A fázisos és 
tónusos izmok sok egyéb fiziológiai tulajdonságukban is eltérnek.

Az izomösszehúzódás sebessége nagymértékben függ a megterhelés nagyságától. 
Növekvő terhelés esetén az összehúzódás sebessége hiperbolikusan csökken (143. ábra A. 
kép). Ez a jelenség az ún. Hill-féle tapsztalati képlettel írható le:

(F+a)(V+b) =(F0+a)b

ahol F: az izomerő, V: a megrövidülés sebessége, F0 a maximális izometriás izomerő 
(maximális feszülés), a: (erőkonstans) és b: (sebességi konstans) az adott izomra jellemző 
állandók.

A fenti képletből kiolvasható még, hogy a kezdeti feszülés és az összehúzódás 
sebessége fordítottan arányosak. Az izom megrövidülése tehát akkor a leghatásosabb, ha 
terhelés nélkül (izometriásan) kontrahál, azaz a nyugalmi hosszról indul a kontrakció. A 
legnagyobb feszülés azonban csak izometriásan idézhető elő.

Becslések szerint az egyes izmok maximális megrövidülési sebessége 1-20 hossz/s 
közötti, a maximális (izometriás) feszülés értéke 40-2000 kN/cm2. A gyakorlatban az 
optimális rövidülési sebesség és az optimális feszülés szorzata adja meg az izom 
teljesítményét, ami 100-500 W/kg-nak adódik (143. ábra, A. kép).

Ha az izmot direkt elektromos ingerrel hozzuk működésbe, az ingerhatás pillanata és a 
kontrakció kezdete között idő telik el. Ez a latenciaidő, ami 1-100 ms között változik. A 
latenciaidő alatt az izom nincs nyugalomban. Ilyenkor halad végig az izomrostokon az 
akcióspotenciál, mely aktiválja a myofilamentumokat. A latenciaidő alatt az izom minimális 
kezdeti elernyedést mutat, ekkor történik az aktiválási hő termelése is.

A latenciaidőt követi az izom összehúzódásának megindulása. Ez nem egyszerre 
terjed ki az izomrost egész hosszára. Megállapították, hogy az összehúzódás állapota 
hullámszerűen terjed az izomroston. Azok a helyek, melyeken a kontrakciós hullám már 
áthaladt, ismét ingerelhetővé válnak, és újabb összehúzódást képesek végezni. Az 
elmondottakból következik, hogy ugyanazon izomroston egyszerre több kontrakciós hullám 
is jelen van. Ezen alapulnak az ún. szummációs jelenségek, a szuperpozíció és a tetanuszos 
összehúzódás is.
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200

sarcomer hossz (run)

143. ábra: Az izomkontrakció vizsgálata kísérleti körülmények között.
A: az izometriás feszülés és a megrövidülési sebesség közötti összefüggés. Folytonos 

vonal: a megrövidülési sebesség függése az izometriás feszüléstől. Szaggatott vonal: az izom 
teljesítményének változása az izometriás feszülés függvényében. P: optimális feszülés, v: 

optimális sebesség. B: egy vázizomrost sarcomerhossz-feszülés diagramja, a: aktív feszülés, 
b: passzív feszülés, c: teljes feszülés.

7.2.7.3. Szuperpozíció, tetanusz

Ha megfelelő erősségű ingerrel izomrángást váltunk ki, s mielőtt az izom elernyedne, 
egy újabb ingert alkalmazunk, a kontrakció tovább fokozódik, s a két inger hatása 
összegződhet. Ha a második inger az izmot a kontrakciós görbe leszálló szárán érti, az 
izomnak módja van némi elernyedésre, a felszálló száron és a csúcson érkező második inger 
hatása azonban az első által kiváltott összehúzódással teljesen egybeolvad. Ez a szuperpozíció 
jelensége, melynek magyarázata nyilvánvalóan az, hogy mielőtt az első ingerre kialakult 
kontrakciós hullám az izomrostokon teljesen végighaladt volna, a második inger egy újabbat 
indított el, így az izomrostokon egy időben két kontrakciós hullám van jelen, s az általuk 
képviselt megrövidülés tehát összeadódik.

Ha kísérletünket oly módon folytatjuk, hogy az ingerek közötti korábbi intervallumot 
megtartva folytonos ingersorozatot alkalmazunk, akkor az összehúzódás amplitúdója tovább 
növekszik, majd az egyes rángások teljesen összeolvadnak, s kialakul a tetenuszos 
összehúzódás. Ha az összehúzódás teljes, sima vagy komplett tetanuszról beszélünk. Ha a 
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sorozat egyes ingerei közötti időtartam rövidebb, és lehetőséget ad némi elernyedésre, a 
kontrakciós görbe csipkézetté válik, inkomplett tetanuszról beszélünk (144. ábra).

144. ábra: Izomrángás, inkomplett és komplett tetanuszos összehúzódás diagramja.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az a frekvencia, amellyel egy izom komplett 
tetanusz állapotába hozható, messzemenően függ összehúzódási és elernyedési idejétől. A 
renyhébben működő izmok alacsonyabb, gyors választ mutatók, fázisos izmok magasabb 
frekvenciával tetanizálhatók. A macska musculus gastrocnemiusa, mely a fázisos működésű 
izmok képviselője, 40 ms-os kontrakciós ideje mellett 100/s frekvenciával tetanizálható. A 
macska musculus soleusa, amely a tónusos izmok példájaként szoktak felhozni, 77 ms 
kontrakciós idő mellett már 32/s frekvenciával tetanuszba hozható.

A szervezetben mozgatóneuronok az izmok működését szapora impulzussorozatok 
kibocsátásával tartják fenn. A szervezetben funkcionáló harántcsíkolt izom természetes 
működési formája a tetanuszos összehúzódás. A fázisos, proprioceptív reflex (pl. patella 
reflex) kapcsán észlelhető csupán a kontrakció rángásos formája.

7.2.7.4.  Az izomra ható külső erők

Miközben az izom kontraktilitása folytán erőt fejt ki eredési és tapadási pontjaira, 
ezek felől külső erőhatások (feszítés) érik, melyek nagysága jelentősen befolyásolja az 
izomműködés hatékonyságát. Egy vázizomra pl. az antagonista izom összehúzódása az izom 
működési irányával ellentétes feszítő, nyújtó hatást gyakorol. E külső erőkkel szemben az 
izom elaszticitásánál fogva ellenállást fejt ki.

Az izom a külső nyújtóerőkkel szembeni viselkedését a hossz-feszülési görbe mutatja. 
Ez úgy adható meg, hogy növekvő súlyokkal terhelve (tehát fokozódó feszítés hatására) 
regisztráljuk az izom megnyúlását. Az izom ellenállása a feszítéssel szemben egyre 
erőteljesebben nő, s minél távolabb kerül a nyugalmi hossztól, annál kevésbé nyújtható (143. 
ábra, B. kép).

A hossz-feszülési görbe vizsgálata a különböző feszítési sebességek esetében az izom 
mechanikai tulajdonságairól ad felvilágosítást. Az izomban elméletileg három eltérő 
mechanikai tulajdonságú (viszkózus, kontraktilis, elasztikus) komponens jelenlétét 
feltételezik:

Gyanítható, hogy kis feszüléseknél a csillapított viszkózus (plasztikus) rendszer 
reagál, mely azonos lehet az izom kontraktilis filamentum-állományával.

Az elasztikus rendszerek ezzel szemben nagyobb feszítéseknél jönnek működésbe, 
amiket a sarcolemma, az izom kötőszövete és az ín képviselik, valamint azok a kötőszöveti 
rostok, melyek spirálisan csavarodnak fel az izomrostokra, de feszítéskor annak irányával 
párhuzamossá válva rugalmas ellenállást fejtenek ki. A hossz-feszülési görbék meredeksége 
párhuzamban áll az izmok kontrakciós idejével.
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7.2.7.5. A feszülés hatása az izom összehúzódására: az izomerő

A szervezetben a működő izmokat egy állandó feszülés tartja ún. nyugalmi 
hosszukon. Ha egy izom inát a tapadásánál átvágjuk, az izom ingerlés nélkül (passzívan) is 
megrövidül. Ezen az új hosszon, izometriás körülmények között ingerelve, az izom feszülése 
már nem változik. Ha innen kiindulva elkezdjük nyújtani, a kontrakció alkalmával kifejlődő 
feszülés egyre nő, s maximumát a nyugalmi hossznál éri el. További nyújtásra az izomerő 
csökken, végül egy ponton nullává válik. Ez a feszítőerő egyenlő az, ún. abszolút izomerő 
értékével.

Az izom által elérhető maximális erőkifejtést az izomrostok, s azon belül a kontraktilis 
filamentumoknak az izom egységnyi keresztmetszetére eső száma határozza meg. Az izom 
maximális munkavégző képessége függ az izom hosszától (a rostok hosszától) és a 
párhuzamos rostok számától. A hosszú, nagyszámú párhuzamos rostból felépülő izmok 
munkavégző képessége nagyobb (az izomrostok hossza néhány millimétertől 40 cm-ig 
terjed).

7.2.7.6. Az izomműködés energetikai vonatkozásai

Az egyes izomsejtek és rostok energiaháztartását az izomszövetek tárgyalásánál érintettük, itt 
a teljes izmok működésére vonatkozó kiegészítéseket tesszük meg.

a./ Az oxigénadósság

Az izom hirtelen erőteljes összehúzódása a vérellátást az erek összenyomása 
következtében minimálissá teszi. Energiatartaléka csak néhány másodpercnyi munka 
elvégzéséhez elegendő. Az anaerob glikolízis 20-30 s-ig, a mioglobinhoz és a hemoglobinhoz 
kötött oxigén további 10-30 s-ig biztosítja az energiatermelést. Az izomzat tehát az 
energiatartalékai rovására, kb. 30-60 s-ig tartó maximális munkát képes végezni. Ilyenkor az 
anaerob lebontás végterméke, a tejsav felhalmozódik az izmokban. A tejsav később a 
véráramon keresztül részben a májba kerül, majd glükózzá alakul. Az ehhez a folyamathoz 
szükséges oxigént a légzési-keringési rendszer már csak az izommunka befejezését követően 
tudja biztosítani, ezért ez az oxigénmennyiség az izommunka során oxigénadósságként 
jelentkezik. Az oxigénadósság kiegyenlítésére az oxigénfogyasztás maximális munkavégzést 
követően még percekig magasabb maradhat (embernél az oxigénadósság maximálisan kb. 10- 
12l-t tehet ki).

Az izomban lefolyó energia felszabadítási folyamatok mind nyugalomban, mind 
munkavégzés alatt hőtermeléssel járnak. Az izom nyugalmi hőtermelése viszonylag alacsony. 
A hőtermelés már a latenciaidőben, annak második felében indul meg, mikor az izom 
kontrakciója még el sem kezdődött. Ez az aktiválási hő, ami valószínűleg az elektromos 
membránjelenségeknek (akcióspotenciál) a kontraktilis állományra tett aktiváló hatásával áll 
kapcsolatban. Tetanikus működés alatt minden egyes akcióspotenciált aktiválási hő 
keletkezése követi. Az egyes rángásokhoz tartozó aktiválási hők az ún. fenntartási hővé 
olvadnak össze.

Maga az összehúzódás külön erős hőtermeléssel jár, ez az összehúzódási hő, ami az 
izomfilamentumok egymás melletti elcsúszásából adódik. Az izom által végzett külső 
munkától független, izometriás összehúzódás alatt is termelődik.
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Az elernyedési hő a munkavégzés során keletkezett potenciális (helyzeti) energia hő 
formájában történő megjelenése. Mennyisége arányos az izom munkájával, terhelés nélküli 
kontrakció után nem termelődik.

Az összehúzódást követően a restitúció fázisában termelődik a megkésett hő, melynek 
nagysága azonos a kezdeti hőével. A megkésett hő azokat a helyreállítási folyamatokat 
tükrözi, melyek során az izomsejtek energiatermelése az ATP készleteket regenerálja.

Az izom által felhasznált energiának csak az a része jelenik meg hő alakjában, amely 
mechanikai munkára nem használható fel. A hőtermelés fenti fázisai csupán különleges 
kísérleti feltételek mellett mérhetők egyenként, mert az izom physiologiás működési 
körülményei között egymásba olvadnak. Pl. a mioglobin és hemoglobin által tárolt 
oxigénmennyiséget felhasználva a restitúció már a működés alatt elkezdődik.

Az izomrendszer által termelt hőmennyiség emellett az állandó testhőmérséklet 
fenntartásának energiaforrása.

7.2.7.7. Az izomműködés elektrophysiologiai vizsgálata: elektromiográfia

Az izomösszehúzódásokkal egyidőben az izmokról elektromos potenciálkülönbségek 
vezethetők el. Az in vivo működő izmok elektromos jelenségeinek regisztrálására szolgáló 
módszereket elektromiográfia (EMG) néven foglaljuk össze. A mérések során készített 
regisztrátum az elektromiogram, ami az izomműködés során megjelenő 
feszültségkülönbségek időfüggvénye.

Az EMG elvezetése történhet az izom eredése és hasa fölé a bőrfelületre ragasztott 
fémelektródokkal vagy az izom állományába szúrt tűelektródokkal. A jelek erősítésre és 
regisztrálásra konvencionális biológiai erősítők, szűrők és tároló megjelenítő berendezések 
alkalmasak.

Míg a bőrre ragasztott elektródok szummált elektromos aktivitást közvetítenek, addig 
a tűelektródok csak a hegyük közelében levő egy vagy néhány izomrost akcióspotenciálját 
érzékelik. Az EMG potenciálok amplitúdója függ az aktív rost és az elektród távolságától és 
az elektród geometriai viszonyaitól. A motoros egységekben keletkező elektromos 
potenciálok néhány ms-os késéssel terjednek szét az izomrostokon. Ezeket az akciós 
potenciálokat megfelelően megjelenítve, 5-12 ms időtartamú, általában 50 μV-tól (felszíni 
elektródok) 20-30 mV-ig (tűelektródok) terjedő amplitúdójú, éles, tüske alakú (spike), 
leggyakrabban bifázisos jelek sorozatát regisztrálhatjuk (145. ábra). A motoros egységekről 
regisztrálható akcióspotenciálok frekvenciája általában 7-20 Hz, az izom méretétől, és 
működésének épségétől függően.

Megfigyelhető, hogy a normális innervációjú harántcsíkolt izmokról nyugalmi 
helyzetben nem vezethető el jelentős spontán elektromos aktivitás (145. ábra; CH1). Alvó 
emberen az izomzat szintén többnyire elemyedt, és az elernyedés mértéke a mélyalvás 
szintjével pozitívan korrelál. Éber állapotban, a mozgást nem végző izmokból is ún. aszinkron 
spontán aktivitás vezethető el az idegrendszer által fenntartott izomtónussal összhangban 
(145. ábra; CH2). Akaratlagos izommunka esetén az izomösszehúzódások erejével arányosan 
egyre több motoros egység és izomcsoport lép működésbe, amit a felszíni elektródokkal 
egyre nagyobb amplitúdójú és időtartamú, összetett (compound) akcióspotenciálokként 
regisztrálhatunk. Enyhe izomösszehúzódás 5-10/s, erős összehúzódás 100-150/s frekvenciájú 
EMG hullámtevékenységet mutat. Az izomösszehúzódás erejét tehát az idegrendszer két 
módon szabályozza: egy izmon belül változtatható a működésbe hozott izomrostok száma, 
valamint a működő rostokra adott kontrakciós impulzusok frekvenciája. A kontrakció 
erejének fokozódása során mindkét fenti paraméter növekszik.
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145. ábra: Elektromiográfiás regisztrátum képe kétcsatornás oszcilloszkópon 
egymással atagonista módon működő izmokról emberi kar behajlításakor. CH1: nyugalomban 

levő izom (m. tricpeps) CH2: erőteljesen kontraháló izom (m. biceps). Időkalibráció: A=40
ms.

Több elvezető elektród-pár egyidejű alkalmazásával az izmok aktivitás-változásai 
egymáshoz képest is megfigyelhetők (145. ábra; CHI, CH2).

Az EMG használatának a klinikai gyakorlatban diagnosztikai jelentősége van. Az 
izomrostok elektromos tevékenységének vizsgálata és rögzítése grafikus módszerrel, 
általában invazív módon, tűelektródok használatával történik. Ezáltal lehetővé válik a 
központi idegrendszer és a perifériás idegek sérüléseinek (távolabbfutó idegek, ideg- és 
izomösszeköttetések) megkülönböztetése, valamint az idegek ingerületvezetési sebességének 
mérése.

Az EMG két fő betegség kategória, a perifériás idegek (neuropathiák), és az izom 
megbetegedéseinek (myopathiák) diagnózisát segíti.
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8. A SZÍV ÉS A KERINGÉSI RENDSZER

A keringési rendszer feladata a sejtek tápanyaggal és oxigénnel való ellátásának, 
hormonok, immunanyagok szállításának, bomlástermékek és a széndioxid eltávolításának 
biztosítása.

Az ember keringési rendszere zárt keringési rendszer, ami azt jelenti, hogy a vér 
mindig különböző átmérőjű csövekben kering. A rendszer központja a szív. Az erek két 
nagy csoportba (rendszerbe), az artériás és vénás rendszerbe sorolhatók.

A különböző átmérőjű artériák az artériás rendszer tagjai, a szívből induló vér 
elszállítását végzik (ez a vér lehet artériás és vénás is), míg a gyűjtő, vénás rendszer erei a 
vért a szív felé, ill. a szívbe szállítják.

8.1. A szív (cor)

A szív, izmos, ökölnyi nagyságú szerv. A két tüdőfél között a szegycsont, a 4-5. 
bordaporcok mögött, az 5-8 hátcsigolyák magasságában, elülső gátorüregben 
(mediastenum anterius) fekszik. A szív egyharmada jobb, míg kétharmada a baloldalon 
van. A szív csúcsa (apex cordis) lefelé, s a szív alapja (basis cordis) felfelé néz.

A szív alapja és csúcsa között húzódik a szív tengelye (axis cordis), ami nem 
függőleges, hanem fentről lefelé, jobbról balra, hátulról előrefelé mutat. A szívnek a 
szegycsont-bordai (facies sternocostalis), és a rekeszi felszínét (facies diaphragmatica) 
különíthetjük el. A felszíneken jól láthatók a pitvarok és a kamrák, valamint a ki és belépő 
erek (146. és 147. ábrák).

Magát a szívet a kettősfalú szívburok (pericardium) burkolja, amelynek belső 
lemeze összenőtt a szív falával. A két lemez között egy rés található (cavum pericardii), 
amiben pár csepp savós folyadék (liquor pericardii) van, ami súrlódáscsökkentő szereppel 
bír.

A szív felső harmadában, egy barázda az ún. koszorús barázda (sulcus coronarius) 
húzódik, melyben a szív saját erei, nevezetesen a koszorús arteriák (arteria coronaria 
cordis dextra és sinistra) és a koszorús véna (sinus coronarius) húzódik. A koszorús 
barázdából a szív elülső és hátsó felszínén további kisebb barázdák lépnek ki, melyekben 
artériák és vénák találhatók. A koszorús barázda a szív felső pitvari és az alsó kamrai 
részét választja el.

A szívet belül egy válaszfal, a szívsövény (septum cordis), egy jobb és egy bal félre 
osztja. A válaszfal egy pitvari és egy kamrai részre különíthető. A pitvari válaszfalon 
(septum atriorum) egy ovális rész, a fossa ovale látható, ami az embrionális élet idején levő 
nyílás (formamen ovale) elzárásával keletkezett. Ezen a nyíláson át az embrió vérének 
nagy része a jobb pitvarból a bal pitvarba jutott.

A szív üregei a jobb és bal pitvar, valamint a jobb és bal kamra. A jobboldali szív 
fél a vénás szívfél. Részeik:

A jobb pitvar (atrium dextrum) a test vénás vérét fogadja, amit két nagy, a felső 
(vena cava superior) és az alsó üres vena (vena cava inferior) szállít. Ide ömlik még a szív 
saját vénás erét szállító sinus coronarius cordis is. A jobb pivarról előrefelé egy háromszög 
alakú rész az ún. jobb fülecs (fülcse; auricula cordis) lóg le. A fülecs az embrionális 
keringés maradványa.
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A jobb kamra (ventriculus dexter) átmetszetben félhold lakú üreg, ráfekszik a bal 
kamrára, részben körülölelve azt Fala vékonyabb mint a bal kamráé. A jobb kamra 
üregéből indul ki a truncus pulmonalis, ami a test elhasznált vérét a tüdőhöz szállítja.

A bal pitvar (atrium sinistrum) hátra felé néz. Oldalán lép be a két-két tüdő vena 
(vena pulmonalis), ami oxigén dús vért hoz a tüdőkből. A bal pitvaron is található egy 
tulecs.

A bal kamra (ventriculus sinister) metszetben kör alakú. Fala kb. kétszer olyan 
vastag, mint a jobb kamráé. A bal kamrából indul az aorta.

Míg a szív jobb és bal oldalán összefüggő a válaszfal, addig a pitvarok és az alattuk 
levő kamrák között nyílások vannak. Ezek a nyílások a pitvar-kamrai vénás szájadékok 
(ostium atrioventriculare), melyeket vitorlás billentyűk nyitnak és zárnak.

Minden vitorlás billentyűn három részt, a vitorlát (cuspis), az ínhúrokat (chorda 
tendinae) és a szemölcsizmot (musculus papillaris) különíthetjük el (148. ábra, A. és B. 
képei). A vitorla háromszög alakú. Alapja a szájadék széléhez rögzül, csúcsa a kamra felé 
szabadon néz. Az ínhúr, a vitorlák, és a szemölcsizmok között húzódik. Kollagén rostokból 
épül fel, összehúzódásra és elernyedésre nem képes. A szemölcsizom a kamra izomzatának 
az üregbe dudorodó része. Szívizomszövetből áll.

A jobb pitvar és kamra között három (valvula tricuspidalis), míg a baloldalon csak 
két (valvula bicuspidalis = mitrális billentyű) vitorlás billentyű található. A billentyűk 
egyenirányító szelepként működnek, a pitvarokból a kamrákba engedik a vért, de a 
fordított áramlást megakadályozzák. A kamrák összehúzódásakor a billentyűk vitorlái 
összecsapódnak, elzárják a pitvar-kamrai szájadékot, így vér visszafolyása a pitvarok felé 
nem lehetséges. Billentyű elégtelenség esetén (pl. ez létrejöhet szívbelhártya gyulladás 
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146. ábra: A szív elülső, szegycsont-bordai felszíne.



147. ábra: A szív rekeszi felszíne.

esetén) a billentyűk szélein csomók keletkeznek, ezek később zsugorodnak, és ezután a 
vitorla már nem lesz képes megfelelően zárni. Ennek következtében a vér egy része a 
pitvarba visszafolyik.

A jobb kamrából induló arteria pulmonalis, és a bal kamrából eredő aorta tövében 
félhold alakú billentyűk (zsebes billentyűk, valvulae semilunaris) találhatók (148. ábra, A. 
kép).

Egy ér keresztmetszetén három félhold alakú billentyű van. Ezek úgy helyezkednek 
el, hogy a billentyű zsebes része a vér áramlásának irányába néz. Összehúzódáskor, amikor 
a kamrából a vér a nagy erekbe lökődik, a véráram megnyitja a zsebes billentyűket és azok 
tasakjait az érfalhoz nyomja. Elernyedéskor, amikor a kamra ellazul, a kilökött vér 
visszaáramlani igyekszik, azonban a tasakok vérrel telítődnek, összefekszenek, és így 
megakadályozzák a vér visszafolyását. Nemcsak a kamrából kilépő erek falában, de 
máshol is az érrendszerben találunk zsebes billentyűket.

8.1.1. A szívfal szövettani szerkezete

A szív falát legbelül a szívbelhártya (endocardium) határolja, melynek kettőzete 
képezi a szívbillentyűk vitorla részeit. Két alrétegre, az egyrétegű laphámból álló endothel-
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148. ábra: A szív hosszmetszete.
A: A szív elülső felszínével párhuzamosan készült metszet. A szív üregrendszerei, a 
vitorlás billentyűk, és a jobb kamrából kilépő arteria pulmonalis tövében levő zsebes 

billentyűk láthatók. B: A vitorlás billentyű nagyított képe.

re és a főleg elasticus rostos kötőszövetes rétegre tagolható. Középső rétege a myocardium, 
amit szívizomszövet épít fel (ld. Alapszövetek). A szívet kívül a kötőszövetes epicardium 
borítja, ami a pericardium belső lemezével olvadt össze. A réteg egymásfelőli határai nem 
élesek.

A szív hármas szövettani tagozódása a szív egész területén megtalálható, de a 
pitvarok és a kamrák határán csak egy rostos gyűrű (anulus fibrosus) található, ami a 
pitvari és a kamrai munkaizomzatot egymástól elhatárolja.

8.1.2. A szív ingerkeltő és ingerületvezető rendszere

A szívben vannak olyan sejtcsoportok, melyek ingerkeltésre és vezetésre képesek. 
Az ingerkeltő sejtcsoport részben a jobb pitvar falában, az alsó és a felső üres véna 
beömlése közötti sinuscsomó (Keith-Flack-féle csomó), másrészt az ingerületvezető 
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rendszer az ún. pitvar- kamrai (atrio-ventricularis) rendszer. Ez utóbbinak három részét 
különíthetjük el, úgymint a pitvarok és a-kamrák képzeletbeli találkozási pontjában a 
pitvar-kamrai csomót (atrio-ventriculáris, vagy Aschoff-Tawara-féle csomó), a His- 
köteget, majd a Tawara szárakat, melyek lefelé, a két kamrát elválasztó septumban futnak 
és a kamrák alsó részén található végelágazódások, az ún. Purkinje-féle rostok, melyek a 
szemölcsizmokon (a kamra falának kidudorodásai) végződnek (149. ábra, A. kép)'.

149. ábra: A szív ingerképző és ingervezető rendszere (A), valamint az egyes 
területeken mért akcióspotenciál értékek és az elektrokardiogram (EKG) időhelyes 

ábrázolása (B).

A szív ingerületképző és vezető rendszerét módosult szívizom építi fel. Azért 
mondhatjuk, hogy az ingerületképzés myogén eredetű Ez az izomzat bizonyos 
tulajdonságokban eltér a mechanikai szívizomzattól,pl. az ingervezető szívizomsejteknek 
két sejtmagja van; a sejtekben a myofibrillák harántcsíkoltsága sűrűbb, de nem olyan éles, 
az ingervezető rendszernek külön vér és idegellátása van.

8.1.2.1. Az ingerképző rendszer működése

A sinuscsomó az elsődleges ingerképző (nomotóp) központ, a szív ritmusgenerátora 
(pacemaker), ami a szív összehúzódásának ütemét biztosítja. Az ingerképzés alapja a 
spontán diastolés depolarisatio ([pacemaker potenciál) jelensége. A sinuscsomónak nincs 
nyugalmi membránpotenciálja, hanem a kálium-ionok kiáramlása által létrejött 
repolarisatiot azonnal egy spontán meginduló lassú depolarisatio követ, elérve a maximális 
diastolés depolarisatios értékét (-65 mV), a K+- csatornák záródnak, Na+- csatornák nyílnak 
meg a membránban és Na+ áramlik be. Ez a Na+- háttéráram emeli a membránpotenciált. 
aminek hatására nem szelektív kation-csatornák is megnyílnak, további pozitív töltésű 
ionokat engedve be a sinuscsomó sejtjeibe (funny-áram).

A depolarisatio következő szakaszában tranziens (T-típusú) Caf- csatornák nyílása 
gyorsítja a diastolés depolarisatiot, és a membránpotenciál eléri az akcióspotenciál
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küszöbértékét (-55mV). Ekkor nyílnak az L-típusú (hosszú ideig nyitvatartó) Ca2+- 
csatornák, és ez a Ca2+- áram hozza létre az akcióspotenciált. 0 mV körüli csúccsal. Majd 
késői K+ - csatornák nyitásával megindul a repolarizáció.

A spontán depolarisatio és az akcióspotenciál teljes időtartama kb. 200ms. A
keletkező akcióspotenciál a pitvar izomzatúra terjed át és éri el a pitvar-kamrai csomót, 
mely a másodlagos ingerképző központ. A pitvar-kamrai csomó közvetíti, és jelentősen 
késlelteti a kamra felé az ingerületet. Az atrio-ventriculáris csomót követik a His-köteg, a 
Tawara-szárak, majd a Purkinje-féle rostok, melyek az ingerképző központ ingerületét 
viszik a kamrák munkaizomzatához (136. ábra, B. kép).

A sinuscsomón és a pitvar-kamrai csomón kívül minden szívizomrost (pitvari és 
kamrai munkaizomzat, valamint az ingerületvezető rendszer tagjai) gyors depolarisatioval 
bír. Ezen rostoknál -90mV) körüli nyugalmi membránpotenciál mérhető. A szomszédos 
rostok akcióspotenciálja a rés kapcsolatok segítségével gyorsan depolarizálja a 
szívizomrostok membránját, megnyitva a feszültségfüggő Na+- csatornákat, ezzel 
létrehozva az akcióspotenciál felszálló-ááát. A 10-30mV-os csúcspotenciál inaktiválja a 
Na+- csatornákat, és tranziens korai K+-.csatornák nyitásásval megindul a repolarisatio. Ezt 
ellensúlyozva Ca2+ csatornák is nyitódnak, így a K+ kifelé, és a Ca2+ befelé áramlása 
tartósan depolarizált állapotban tartja a szívizom rostokat A szívizom akcióspotenciáljának 
ez a jellegzetes szakasza az ún. platófázis teljes repolarisatiohoz és a nyugalmi potenciál 
visszatéréséhez szükség van egy lassabban nyíló, késői K+- csatorna, valamint egy befelé 
rektifikáló K+-csatorna működésére is, miközben a Ca2+- csatornák bezáródnak. A teljes 
akcióspotenciál időtartama 300-350ms.

A sinuscsomó ingerképző frekvenciája 100/min körüli, melyet azonban jelentősen 
módosít az idegi szabályozás, melyek hatására a nyugalmi szívritmus nagyjából 75/min. 
Kivételesen a sinuscsomón kívül is képződhet ingerület. Ilyenkor a normális 
ingerületsorozatban megjelenik egy extrasystole,amit kompenzációs pauza követ, majd 
visszaáll az eredeti sinus-ritmus. A szív ingerelhetetlen, ameddig a feszültségfüggő Na+- 
csatornái inaktív állapotban Vannak, tehát nagyjából a platófázis végéig. Ezt a szakaszt 
abszolút refrakter periódusnak is nevezik. Ez az oka, hogy a szívizom nem tetanizálható, 
ellentétben a harántcsíkolt izommal. A relatív refrakter szakaszban az ingerküszöbnél 
nagyobb intenzitású ingerek képesek akcióspotenciál létrehozására és újabb összehúzódás 
(extrasystole) kiváltására. A soron következő sinus-inger a szívet az extrasystole által 
okozott abszolút refrakter szakaszban találja, tehát nem jön létre összehúzódás. A 
kimaradó systole időtartamát kompenzációs pauzának nevezzük

A szív munkaizomrostjainak depolarisatioja során emelkedik az intracelluláris tér 
Ca2+- koncentrációja, amely végül beindítja a csúszófilamentum mechanizmust és 
bekövetkezik a kontrakció. A Ca - tranziens legjelentősebb forrása a sarcoplasmaticus 
reticulum, de kis mértékben származhat az extracelluláris térből is. A szíven végigterjedő 
ingerület a rostok közti rés kapcsolatok segítségével akadálytalanul terjed a pitvarokon, 
majd késéssel az atrtio-ventriculáris csomón keresztül a kamrán, és végül a 
munkaizomrostok egy egységként húzódnak össze. Ez a systole. Ezt követi az elernyedés, 
a diastole. A systole és diastole együtt ad egy szívciklust, mely nyugalmi 70-75/min-es 
szívfrekvencia esetén nagyjából 800 ms időtartamú. Ebből a systole kb. 270-300 ms, míg a 
diastole 500-530 ms.

A szervezetünk, mint térfogati vezető, lehetővé teszi, hogy a szívműködést kísérő 
elektromos változások által keltett elektromos erőteret a test felületén is mérni tudjuk. A 
test felületen létrejövő potenciálingadozások megjelenítésére szolgáló technika az 
elektrokardiographia. A regisztrálás során kapott elektrokardiogram (EKG) valójában a 
szívizomrostok akcióspotenciáljainak algebrai összege. Az ingerület a szívben az aktivált 
részek felől több irányba is terjed egyszerre. Ezen irányok vektoriális összegeként kapjuk 
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az integrálvektort, melynek az adott elektróda-pár által meghatározott elvezetési síkra eső 
vetülete regisztrálható. Az EKG kitéréseinek nagysága attól függ, hogy milyen szöget zár 
be az integrálvektor az elvezetési pontok által meghatározott síkkal. Ha az elektród-párt 
összekötő vonal párhuzamos a szívben haladó áram irányával, akkor maximális 
potenciálváltozás mérhető, ha viszont az elektród-pár az áram irányára merőleges vonalon 
fekszik, nem tapasztalunk feszültségkülönbséget.

A gyakorlatban a végtagokra, ill. a mellkasfalra helyezett elektródok segítségével 
végzik az elektrokardiográphiát. Az elvezetés módja lehet unipoláris, vagy bipoláris. 
Bipoláris elvezetés eseten két aktív elektródot használunk. Ide tartozik az Einthoven-féle 
végtágelvezetés, ahol az elektródokat a jobb és bal karra, valamint a bal lábra helyezik. Az 
elvezetések ennek megfelelően:

-I. elvezetés: jobb és bal kar közt
- II. elvezetés: jobb kar és bal láb közt
- III. elvezetés: bal kar és bal láb közt
Ha a három elvezetési pontot egyenes vonalakkal kötjük össze, egy háromszöget 

kapunk, melynek középpontjában a szív helyezkedik el. Ennek segítségével 
megszerkeszthető a szív elektromos tengelye, mely nagyjából megegyezik az anatómiai 
tengelyével.

Az elvezetésekben kapott EKG-görbék jellegzetes kitéréseit betűkkel jelölik. Ezen 
hullámok adott szívrészek aktivitásának feleltethetők meg. A legnagyobb kitérések 
általában az Einthoven Ii. elvezetésben figyelhetők meg (150. ábra), mivel a jobb kar-bal 
láb elvezetést összekötő vonal párhuzamos a szív elektromos tengelyével. Értékeit ld. 151. 
ábrán.

Az R-hullámtól a T végéig tartó szakasz a kamrai systole, a T végétől a R-ig a 
diastole szakasza. Ritkán regisztrálható a T után még egy kisebb U-hullám is, mely a 
papilláris izmok lassúbb repolarisatiojával függ össze, és főleg sportolóknál, és 
kisgyerekeknél tapasztalható.

P-P intervallum

150. ábra: Az EKG hullám (Einthoven II).
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Időtartam Amplitúdó Esemény
P-hullám ⁓ 80 ms 0,25 mV Pitvari depolarisatio
PQ-szakasz ⁓ 80 ms - Ingerület pitvar-kamrai áttevődése
QRS- 
komplex

⁓ 80 ms 1 mV Kamrai depolarisatio

ST-szakasz ⁓ 120 ms - Kamrai munkaizomzat AP plató-szakasza
T-hullám ⁓ 160 ms 0,5 mV Kamrai repolarisatio
QT-szakasz ⁓ 200 ms - A kamrai elektromos működések ideje (depolarisato 

kezdetétől a repolarisatio végig)
PP-szakasz ⁓ 800 ms - Szívperiódus ideje

151. ábra: Az Einthoven II.-elvezetés során kapott EKG-görbe hullám maximumai és a 
jellemző időintervallumok átlagos értékei. 

Unipoláris elvezetések esetén egy aktív és egy indifferens elektródot 
alkalmaznak.

Goldberger-féle (augmented) elvezetés: a három végtagra egy-egy elektródot 
helyezünk. Két végtagelektródot egy ellenálláson keresztül összekapcsolunk (indifferens 
elektród), majd ehhez viszonyítjuk a harmadik elektród potenciálját. Így három görbe 
regisztrálható (aVR, aVL, aVF).

Mellkasi elvezetés: a végtagi elektródokat ellenállásokon keresztül egy közös 
pontban összekötjük (indifferens elektród). A mellkasfal meghatározott pontjaira 
helyezünk hat aktív elektródot. Az így regisztrált EKG-görbéket V1-6-ig jelölik.

Minden elvezetésre egyedi, sajátos hullámforma jellemző, mivel mindegyik 
elvezetéssel más és más síkból vizsgálható a szív. A különböző elvezetések EKG- 
görbéinek tanulmányozásával, a normálistól eltérő hullámformák segítségével lokalizálni 
lehet a szív kóros elváltozásait.

8.1.3. Szívhangok

Normális körülmények között phonendoscope-pal (fonendoszkóp) két szívhang (1- 
2) hallható. Speciális phonocardiograph-fal (PKG) még két szívhang regisztrálható (3-4; 
152.ábra Az első szívhang („bú”) a systole alatt,a vitorlás billentyűk becsapódásakor 
hallható halkabb hang, kb. 50-100 ms időtartamú. A második szívhang („tup”) rövidebb 
(25-50 ms), a diastolekezdetén megfigyelhető csattanó hang. Akkor hallható, mikor az 
örvénylő, visszafelé aramló vér bezárja a zsebes billentyűket. A harmadik szívhang a 
kamrai diastole elején, a kamrák gyors telődésekor regisztrálható, míg a negyedik szívhang 
a pitvari systole-vel kapcsolatos.

Zörejeknek nevezzük a keringési rendszer bármely területén hallható rendellenes 
hangjelenségeket. A szívben keletkező zörejek oka lehet a szájadékok beszűkülése 
(stenosis), mely turbulenssé alakítja a véráramot, ami hangot kelt. Másik gyakori ok a 
billentyűk tőkéletelen záródása (insufficientia), melynek következményeként a vér 
ellentétes irányba is áramolhat.

Egy szívciklus során jelentős nyomás-, és térfogatváltozások zajlanak a szív 
üregeiben.
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8.1.4. A szívciklus eseményei

'■Kettős diastole. A zsebes billentyűk zártak, a pitvarok és kamrák ellazult állapotban 
vannak, a nyomás bennük 0Hgmm körüli. A vitorlás billentyűk nyitottak, így a vénákon 
keresztül a vér a pitvarokba, majd onnan a kamrákba áramlik. A kamrák térfogata nő, de 
mivel a szív fala tágulékony, a nyomás csak kismértékben változik.

  Pitvari systole. A pitvarizomzat összehúzódik, és a kamrákba préseli a vért. A 

kamrák még diastoléban vannak, térfogatuk 120-160 ml. A diastole végén a jobb kamrában 
4Hgmm, a bal kamrában 7Hgmm a nyomás.

  Kamrai systole. Kezdetén a nyomás növekszik a kamrában melynek
következtében bezáródnak a vitorlás billentyűk. Mivel a nagy artériákban lévő diastolés 
nyomás még mindig magasabb, mint a kamrainyomás, ezért a zsebes billentyűk továbbra 
is zártak. A kamrafal feszülése fokozódik, a nyomás meredeken emelkedik de a kamrai 
térfogat változatlan. Ez az izovolumetriás kontrakció szakasza. Ez addig tart, míg a kamrák 
nyomása el nem éri a nagy erek diastolés nyomását (az artéria pulmonalis-ban 10Hgmm, 
az aortában 80Hgmm). Ekkor megnyílnak a zsebes billentyűk és a kamrai izomzat 
megrövidülése révén, a vér kilökődik. Ez az auxotóniás kontrakció szakasza. A maximális 
systolés nyomás 24Hgmm a jobb, és 120Hgmm a bal kamrában A kamra kiürülése 
(ejectio) kezdetben gyors, majd lelassul, és a systole végén sem ürül ki teljesen. A 
végsystoles térfogat mintegy 40-80ml.

   Kamrai diastole. A kamra ellazulása következtében csökken a nyomás, és mikor 
alacsonyabb lesz, mint a nagy erek nyomása (jobb kamrában 16 Hgmm, bal kamrában 100 
Hgmm), a véráramlás megtorpan. A visszafolyó vér bezárja a zsebes billentyűket és 
megakadályozza a további visszaáramlást. Ugyanakkor a vitorlás billentyűk is még zárt 
állapotban vannak, tehát a kamrák térfogata nem változik, csak a nyomás csökken 
jelentősén. Ez az izovolumetriás relaxáció szakasza. Amikor a kamrai nyomás alacsonyabb 
lesz az egyre emelkedő pitvari, nyomásnál (l-2Hgmm körül), megnyílnak az atrio- 
ventriculáris billentyűk, és a vér ismét a kamrákba áramolhat, és kezdődik a ciklus elölről.

A szívciklus során zajló nyomás-, és térfogatváltozásokat, valamint a szívműködést 
kísérő elektromos események (EKG) és hangjelenségek (PKG) időbeli viszonyai közös 
ábrában (152. ábra) látható.

A bal kamra munkadiagramja jól szemlélteti a nyomás-, és térfogatváltozás 
összefüggéseit egy szívciklus során. A kamra diastoles telődése a bicuspidális billentyű 
megnyílásával kezdődik. Ekkor a kamrai térfogat 70 ml körüli. A telődés során további 70 
ml vér áramlik a kamrába, így a végdiastolés térfogat 140 ml. A diastole-végi nyomás 1-2 
Hgmm. A második szakasz az izovolumetriás kontrakció. Ennek kezdetén, a nyomás 
emelkedése miatt, bezáródnak a vitorlás billentyűk. A kamra térfogata változatlan, mialatt 
a nyomás 80Hgmm-re emelkedik. Ekkor nyílnak a zsebes billentyűk, és megkezdődik az 
ejectio szakasza. A kamrai térfogat 70 ml-re csökken. A nyomás még egy darabig nő, 
elérve a 120 Hgmm-es maximumot, majd csökkenni kezd és 100Hgmm-nél bezáródnak az 
aortabillentyűk. Az utolsó szakasz az izovolumetriás relaxáció: mindkét billentyű zárt, így 
a kamrai térfogat változatlan. A nyomás viszont csökken 0Hgmm körüli értékre.

Egy systole során, a nagy artériába juttatott vérmennyiséget 
verő/löket/pulzustérfogatnak nevezzük. Nyugalmi értéke nagyjából 70 ml. A verőtérfogat 
és a szívfrekvencia alapján kiszámítható  a perctérfogat ami az egy perc alatt egy kamrából 
a csatlakozó nagyérbe továbbított vér mennyiségét jelenti. Értéke nyugalomban átlagosan 5 
liter
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152. ábra: Nyomás és térfogat elektromos és acusticus változások a szívben és az 
aortában a szívciklus során.

ny: aortabillentyű nyitása, ny’: mitrális billentyű zárul, z: aortabillentyű zárása, z’: a 
mitrális billentyű zárása. PKG: 1-4 szívhangok, P-U: EKG hullámkomponensek.

A kamrában lévő vér mennyisége nagymértékben befolyásolja a pumpafunkciót. 
Ennek kísérletes vizsgálatára szolgál az 1910-es években Starling és mts. által kidolgozott 
szív-tiidő készítmény(153. ábra) Az altatott kísérleti állat tüdökeringése intakt maradt, míg 
a bal kamrától a jobb pitvarit tartó szakaszt mesterséges csőrendszerrel helyettesítették. A 
bal kamrábólkiinduló rendszer kezdeti részéhez egy összeszorítható csövet tettek, mely a 
perifériás ellenállást volt hivatott demonstrálni. Ajobb pitvar közelében pedig egy felül 
nyitott tartályt helyeztek, mint vénás rezervoárt. A tartály magassága tetszőlegesen 
állítható, mely lehetővé teszi a hidrosztatikai nyomás által a vénás beáramlás megfelelő 
változtatását, Mivel a központi idegrendszer nem kap vért, elhal. Így a készítményen 
semmilyen idegi szabályozás nem érvényesük A bal kamrából kilökött vér mennyisége 
egyedül a szívizomrostok diastolés hosszúságától függ. A szív-tüdő készítményen végzett 
kutatásai alapján Starling megalkotta az ún. „szívtörvényt, mely szerint, hasonlóan a 
harántcsíkolt izomrostokhoz, a szívizom is nagyobb feszülésre erősődő kontrakciókkal
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153. ábra: A Starling-féle szív készítmény vázlata.

válaszol, tehát a szívizom kezdeti rosthosszúságának fokozása egy bizonyos határig növeli 
az összehúzódások erejét A kamra alkalmazkodását a megnövekedett izomrcist- 
hosszúsághoz önszabályozásnak, heterometriás autoregulációnak nevezzük.

Ha a nagyvérköri vénás beáramlást fokozzuk (előterhélés = preoad), vagyis a szív- 
tűdő készítmény vénás tartályát feljebb emeljük, akkor a kamrai telődés során a 
nyugalminál több lesz a végdiastolés térfogat a kamrában. A fokozódó térfogati terhelés 
hatására néhány összehúzódás után a pulzustérfogat emelkedése figyelhető meg, miközben 
az artériás nyomás alig növekszik. A kamrában lévő nagyobb vérmennyiség feszíti a 
kamrafalat, megnyúlnak az izomrostok, így fokozódik azok kontrakciós ereje, és végül a 
szív teljesítménye nő.

Ha a bal kamrából kimenő cső átmérőjét csökkentjük, vagyis a rendszer perifériás 
ellenállását növeljük akkor a szív a megemelkedett nyomással szemben csak a 
nyugalminál kisebb térfogatot képes kiüríteni Tehát a systole végén több vér marad a 
kamrákban, és változatlan telődés esetén a diastole-veg i térfogat is nagyobb lesz a 
nyugalminál. A kamrai izomrostok megnyúlnak, összehúzódásuk fokozódik. Ennek 
következtében néhány kontrakció után ismét visszaáll az eredeti pulzustérfogat, és 
kompenzálódik az utóterhelés (afterload).
 Intakt szervezetben a szív terhelésekhez történő alkalmazkodását elsősorban idegi 

és hormonális tényezők befolyásolják, de az adaptáció jelentősen fokozható megfelelő 
edzésekkel. Nyugalmi perctérfogat mellett csak a nyugvó test tápanyag-, és oxigénigényét 
képes kielégíteni a szív. Bármely más tevékenység, izommunka, emocionális izgalom a 
szív teljesítményének megváltozását igényli.

A perctérfogat szabályozásának leggyorsabb módja idegi úton történik a nyúltagyi 
keringésszabályozó központok vezérlésével. A szívnek reciprok beidegzés van: vegetatív 
sympathicus és parasympathicus rostok is innerválják. A parasympathicus hatás 
közvetítője a X. agyideg (nervus vagus, bolygóideg), ingerületátvivő anyaga az 
acetilcholin, mely a szív muszkarinos acetilcholin-receptorain keresztül csökkenti a 
szívfrekvénciát (negatív kronotróp) és a szíven belüli ingerületvezetést (negatív dromotróp 
hatás).
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_ A gerincvelő háti szakaszából kilépő sympathicus idegek postganglionáris rostjai 
  noradrenalintartalmúak. Sympathicus aktiválódást, pl. stressz, esetén a felszabaduló 

noradrenalin a szív β-1 receptorain hatva fokozza az ingerképzés frekvenciáját (pozitív 
kronotróp), az összehúzódások erejét (pozitív inotróp), az ingerület vezetését (pozitív 
dromotróp), és az ingerlékenységet( pozitív batmotróp). Fokozódó szívfrekvencia hatására 
főképp a diastole időtartama rövidül le; a nyugalmi 500ms körüliről akár 150ms-ra.
Hormonális szabályozás közvetítője a mellékvesevelőben termelődő adrenalin, mely a fent 
említett noradrenalinnal azonos módon hat a szívre.

8.2. A perifériás keringés

8.2.1. Az erek csoportosítása

Mint azt korábban említettük az erek az artériás és vénás rendszerbe sorolhatók. 
Emellett azonban ismeretes egy másik csoportosítás is. Ez a csoportosítás az ereket 
vérkörökbe sorolja. A vérkörök kis és nagyvérkörök, annak megfelelően, hogy erei hova 
ill. honnan szállítanak vért a szívhez.

Az artériás rendszer erei az ún. osztókeringéshez tartoznak, az erek a szív felől a 
test és tüdő felé szállítják a vért. A testbe, a nagyvérkörhöz tartozó artériák oxigénben 
gazdag vért, míg a tüdőhöz menő kisvérköri artériák CO2 dús vért tartalmaznak.

A vénás rendszer, másnéven a gyüjtőérrendszer, azon erek rendszere, melyek a vért 
a szív felé szállítják. Ezekben az erekben általában CO2 dús, vénás vér található, kivételt 
képeznek a tüdőből jövő vénák, mert ezek O2-ben gazdag vért hoznak.

A kapillárisrendszer (mikrocirkulációs rendszer) erei átmenetet képeznek az 
artériás és vénás érrendszer között, faluk vékony, izomelemek nem találhatók benne, és az 
érrendszer valamint a szövetek közötti anyagkicserélődést végzik.

8.2.2. A vérkörök

a. / A kisvérkör

A kisvérkör a vérkeringésnek az a szakasza, ami a szív jobb kamrájából indul a 
tüdő artériával (arteria pulmonalis), behatol a tüdő állományába, ott hajszálerekre oszlik, 
majd a bal pitvarba tér vissza. A jobb kamrából kilépő ér vénás, azaz széndioxidban 
gazdag, míg a bal pitvarba belépő véna oxigén dús vért szállít.

A jobb kamrából kilépő artéria pulmonalis, megkerülve az aortát kettéágazik, ezek 
az ágak a jobb ill. a bal tüdő félbe lépnek. A tüdőben tovább ágazódnak, mely ágak a 
hörgőket kísérik, s végágai a léghólyagocskák falában hajszálerekre oszlanak. A tüdővénák 
(vena pulmonalis) mindkét oldalon párosak. A léghólyagocskák falában levő 
kapillárisokkal kezdődnek, s fokozatosan nagyobb erekbe egyesülve végül a bal pitvarba 
torkollanak.

b. / A nagyvérkör

A nagyvérkör a bal kamrából kilépő nagy aortával indul, melynek ágai a testben 
hajszálerekre oszolva, mindenhová eljuttatják az oxigén dús vért, majd összeszedődve a 
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jobb pitvarba hozzák az elhasznált széndioxidban gazdag vért. Ennek megfelelően fő erei 
részben artériák, részben vénák (154. és 155. ábrák).

A nagyvérkör artériái. A bal kamrából kilépő aortának egy felszálló (aorta 
ascendens) egy balrahajló aortaív (arcus aortae) és a szív mögött, a gerinc előtt haladó 
leszálló (aorta descendens) részét tudjuk elkülöníteni.

Az aorta ascendensből közvetlen a bal kamrából való kilépése után erednek a jobb 
és a baloldali koszorus artériák (arteria coronaria cordis dextra és sinistra).
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155. ábra: A nagy vérkör vénái.

Az aortaívből (arcus aortae) a felső végtagokhoz és a fejhez menő erek lépnek ki. 
Először a truncus brahiocephalica lép ki, ami a jobb végtagi arteria subclavia dextra és a 
jobb közös fejütőérre (arteria carotis communis dextra) ágazódik tovább.

Az artéria brahiocephalicatól kissé balra, külön-külön ered a baloldali közös 
fejütőér (arteria carotis communis sinistra) és a baloldali felső végtagot ellátó artéria 
subclavia sinistra.

A leszálló aortának (aorta descendens) háti vagy thoracális, és egy hasi vagy 
abdominális szakaszát tudjuk elkülöníteni.

Mindkét szakaszból kilépő erek egy része ún.fali ág (azaz fali artéria), amelyek a 
testfalhoz menve ágazódnak tovább, más részük zsigeri ágak, melyek lehetnek páros és 
páratlan ágak, a zsigeri szerveknek megfelelően.
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A leszálló aorta a csípő magasságában két ágra, a jobb és baloldali közös 
csípőverőérre (arteria iliaca communis dextra és sinistra) oszlik. A közös csípőverőerek a 
továbbiakban azonos módon ágazódnak mindkét oldalon, a belső (arteria iliaca interna) és 
külső csípőartériákra (arteria iliaca externa). A belső csípőerek a kismedence szerveit, 
míg a külsők a testüreget elhagyva a hátsó végtagokba lépnek, mint arteria femoralis-ok, és 
az alsó végtagot látják el artériás vérrel.

A nagy vérkör vénái. A testből gyűjtik össze az elhasznált, tápanyagban szegény, de 
széndioxidban gazdag vért, s szállítják a jobb pitvarba (142. ábra).

A jobb pitvarba érkező nagy vénás erek a felső (vena cava superior), az alsó üres 
vénák (vena cava inferior).

A felső üres véna fő gyűjtőterülete a fej, nyak, ahonan a vena jugularis-ok, a felső 
végtagoktól a vena subclaviák, a mellkasfal és a hátsó törzsfaltól a vena azygos és vena 
hemiazygos szállítja a vénás vért.

Az alsó üres véna fő gyűjtőerei az ilica- (csípőérrendszer) és a májkapú-érrendszer.
Az iliaca-rendszer: a lábak vénás vérét a vena femorálisok gyűjtik. Belépve a 

testüregbe, mint vena iliaca externa-k a test mindkét oldalán egyesülnek a vena iliaca 
internákkal (amelyek a kismedence szerveinek vénás vérét hozzák), s mint közös ér a vena 
iliaca communis dextrat és sinistrát hozzak Tétre. A bal közös csípővéna egyesül a jobb 
oldalival és a páratlan ág a vena cava inferior lesz, ami halad a szív jobb pitvara felé, de 
még a szív előtt felveszi a vena hepaticát.

A májkapuérrendszer, amit a máj portális keringésének is neveznek (részletesen ld. 
az Emésztőkészülék) az emésztőrendszer területéről (főleg a gyomor és a vékonybél) 
gyűjti az oxigénben szegény, de tápanyagokban gazdag vért, és mint kapuvéna (vena 
portae hepatis) belép a májba. Ez az ér szállítja a máj funkcionális vérét. A májból kilépő 
ér, ami a máj összes vérét elszállítja a vena hepatica pedig a szívhez közeli fő vénába, a 
vena cava inferiorba ömlik.

A szív saját vénás vérét elszállító véna a sinus coronarius cordis közvetlenül a jobb 
pitvarba torkollik.

8.2.3. Az erek szövettana

Mind az artériák, mind a vénák falát három szövettani réteg építi fel, melyek 
belülről, a lumentől kifelé haladva a következők:

Tunica intima. Két részből az egyrétegű laphám (endothel) és a főleg rugalmas 
rostokat tartalmazó kötőszövetes rétegből áll.

Tunica media. Simaizomsejtek építik fel. A réteg felszínes sejtjei között rugalmas 
rostok is megfigyelhetők.

Tunica adventitia. Szintén kötőszövetes réteg, amiben sok rugalmas rost található.
Ezek a rétegek (különösen az izomréteg) fejlettsége (vastagsága) eltérő lehet. 

Általában az artériák izomrétege fejlettebb, mint a vénáké.
A kapillárisok szerkezete. Falukat egyrétegű laphám alkotja, ahol a sejtek egy 

alaphártyán helyezkednek el. Az alaphártyán kívül néha pericyta sejteket lehet 
megfigyelni.

8.2.4. A vér áramlása az érrendszerben

A vér az érszakaszokban zárt rendszerben áramlik. Az érpályából csak a 
kapillárisok területén van anyagkicserélődés, ahol a belső gázcsere mellett interstitális
folyadék keletkezik, aminek egy része bekerülve a nyirokkeringésbe a nyirokerek útján a 
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vénás keringésbe jut vissza. A vér áramlását a keringési rendszerben a szív 
pumpaműködése tartja fenn, de a test vérkeringésben az artériák falának rugalmas 
összehúzódása (szélkazánhatás diastole alatt), valamint a vénák kompresziója az izmok 
működésének következtében, és belégzéskor a mellűri nyomásyáltozás szívóhatása is 
szerepet játszanak a keringő vérmennyiség hatékony továbbításában. Az áramlással 
szemben fellépő ellenállás csak kismértékben függ a vér viszkozitásától, annál inkább az 
erek, elsősorban az arteriolák átmérőjétől (rezisztencia erek!). Az egyes szövetek 
véráramlásának szabályozásában emellett részt vesznek helyben keletkező kémiai anyagok 
(lokális vasodilatátorok) és idegrendszeri szabályozó folyamatok, amelyek a szövetek 
ereinek keresztmetszetét (és azon keresztül a perifériás ellenállást) változtatni képesek.

A kisvérkörben a teljes keringő vérmennyiség átáramlik a tüdőn, ugyanakkor a 
nagyvérköri keringés több, egymással párhuzamosan működő érpályából épül fel. Külön 
keringése van pl. az agynak, a fejnek és a karoknak, a vesének, a törzsnek és a lábaknak, 
stb. Ez a felépítés jól biztosítja az egyes területeken a regionális átáramlás egyedi és 
pillanatszerü szabályozását, úgy, hogy eközben a test teljes keringési paraméterei (pl. 
átáramló vérmennyiség) állandók maradhatnak.

A véráramlás leírása fizikai törvényekkel. Azok a fizikai elvek, amelyek ideális 
(homogén) folyadékok merev falú csövekben való áramlásának leírására alkalmazhatók, a 
keringő vér mozgásának leírására is alkalmazhatók. A véredények azonban nem merev falú 
csövek, a vér pedig nem ideális, hanem ún. inhomogén, (anomális) folyadék, amely sejtes 
elemeket is tartalmaz, ezért a tiszta oldatok áramlásának törvényei csak modellezik, de 
nem pontosan írják le a vérnek az erekben való mozgását. Néhány elvet a következőkben 
kiemelten tárgyalunk.

A vér áramlása a véredényekben, hasonlóan a folyadékok szűk, merevfalú 
csövekben történő áramlásához, normális körülmények között réteges (lamináris), a 
sebességprofil parabola alakú. A véredényekben a vérnek az érfallal érintkező vékony 
rétege mozdulatlan. Akövetkező réteg sebessége kicsiny, az azután a következőké egyre 
nagyobb, míg végül a sebesség a tengelyáramban éri el a maximumát. Ez biztosítja a nagy 
viszkozitású folyadék gazdaságos áramoltatását az érrendszerben. Az áramlás mindaddig 
lamináris, míg a vér áramlási sebessége egy bizonyos kritikus értéket meg nem halad. A 
kritikusnál nagyobb áramlási sebesség esetén örvények keletkeznek (turbulens áramlás), és 
a sebességprofi] merőlegessé válik az érfalra.

A lamináris áramlás nem jár hangjelenséggel, a turbulens azonban igen. A 
turbulencia megjelenését a vér áramlási sebességén túl a véredények keresztmetszete és a 
vér sűrűsége (viszkozitása) is befolyásolja.

Emberben a vér áramlása az aorta kezdeti szakaszán a szív systolés kiürülési 
fázisának csúcsán örvénylő lehet. Ennél jellemzőbb azonban a kritikus sebességi érték 
túllépése, és örvények keletkezése aorta és artériaszűkület esetén.

Egy több csőből álló rendszerben bármely pontban a folyadékáramlás átlagos 
sebessége fordítottan arányos az adott ponthoz tartozó összkeresztmetszet területével. 
Ennek megfelelően a véráramlás sebessége az aortában gyors, majd folyamatosan csökken 
a kisebb erek felé haladva. A kapillárisokban éri el az áramlási sebesség a minimumát, 
mivel azok összkeresztmetszete az aorta keresztmetszetének (1-2 cm) kb. 1000-szere-se. A 
vénákban, ahogy az összkeresztmetszet egyre csökken, a véráramlás átlagsebessége ismét 
növekszik, és maxiumát s szívközeli vénákban (vena cava superior és inferior) éri el.

A keringést jellemző fontos fizikai paraméter még az áramlási intenzitás, ami az 
adott érszakaszon az időegység alatt továbbított folyadékmennyiséggel (dimenziója: ml/s) 
jellemezhető. Hosszú és vékony csövek esetében az áramlás intenzitása, a folyadék 
ellenállása, valamint a cső sugara közötti összefüggést a Hagen-Poiseuille-egyenlet írja le,
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ahol az áramlási intenzitás (Q) egyenlő a csőrendszer két vége között mérhető 
nyomáskülönbség (P2-P1. nyomásfő) és az ellenállás (R) hányadosával:

ahol R=konst.η.l/r4
Q= P2-P1/R

Az áramlás intenzitása egyenesen arányos a csőszakasz hosszával (I) és a folyadék 
viszkozitásával (η), és fordítottan arányos az ér sugarának (r) negyedik hatványával. Ezért 
az áramlást már nagyon kis érátmérő-változások is nagymértékben befolyásolják. Ez a 
magyarázata annak, hogy miért képesek főként az arteriolákban bekövetkező kismértékű
belső keresztmetszetbeli változások szabályozni a szervek vérátáramlását, valamint a 
főerekben mérhető artériás nyomást (vérnyomás).

Az érszakaszokat feloszthatjuk összhúzékonyságuk, vagy tágulékonyságuk szerint 
is. Az artériás rendszer elemeit, főként a kapillárisok előtti metarteriolák szakaszait 
ellenállás-ereknek, vagy reszisztencia ereknek, míg a vénás rendszer elemeit 
kapacitásereknek nevezzük. Ez igazolható egy érszakasz vérrel való feltöltése során 
tapasztalható nyomásváltozás megfigyelésével. Amikor pl. egy aorta darabot növekvő 
mennyiségű folyadékkal tágítunk, a nyomás az aorta darabban kezdetben lineárisan nő. Ha 
ugyanezt egy nagy véna (pl. vena cava) egy darabjával végezzük el, a nyomás mindaddig 
nem emelkedik ugrásszerűen, amíg nagy mennyiségű folyadékot nem juttatunk az 
érdarabba (kapacitáserek). Ez is mutatja, hogy az élő szervezetben a vénák jelentős 
vérraktárat (rezérvoárt) képeznek. Nyugalmi állapotban nincs meghatározott alakjuk, 
keresztmetszetük ovális. Tágulékonyságuk miatt nagyobb mennyiségű vért juttathatunk 
beléjük úgy, hogy számottevő nyomásemelkedést nem idézünk elő. Ezzel szemben, ha a 
vénákat aktívan a keresztmetszetük csökkentésére késztetjük (venomotorika), jelentős 
vérmennyiséget mobilizálhatunk.

A vérmennyiség megoszlása az egyes érszakaszokban Nyugalomban a keringő 
vértérfogat 5 liter/perc, aminek kb. 45%-a nagyvérkör vénáiban található, 12%-a szív 
üregeiben, 18%-a pedig a tüdőkeringésben (kisvérkör) van. A vérmennyiség 10 %-a van az 
artériás rendszerben, és kb. 5%-a található meg a kapillárisok hálózatában. Ha 
vérátömlesztéssel (transzfúzió) fölös mennyiségű vért juttatunk a keringésbe, a bevitt 
vérmennyiségnek mintegy 99%-a nagyvérkör vénás rendszerében, és a kisvérkörben 
található meg.

8.2.5. Nyomásviszonyok és keringési sajátosságok egyes érszakaszokban

a./  Az artériás rendszer nyomásviszonyai

Fiatal felnőttekben, a szív pumpafunkciójának hatására az artériás vérnyomás kb. 
       120 Hgmm-ig emelkedik (systoles nyomás), majd kb.70-80 Hgmm-es alapértékre áll 
vissza (diastoles nyomás). Az artériás vérnyomást konvencionálisan e két értékkel adjuk 
meg (pl. 120/70 Hgmm).

Pulzusnyomásnak nevezzük a systolés és diastolés nyomás különbségét, értéke 
egészséges felnőttekben kb.(50 Hgmm. A nyomás a nagy és közepes artériákban alig 
csökken, azonban számottevő nyomásesés jelentkezik a kisartériák és arteriolák 
(rezisztenciaerek) területén, majd a kapillárisok kezdeten a középnyomás kb. 40 Hgmm 
lesz. Ebben az érszakaszban a nyomásesés nagysága jelentős mértékben függ az erek 
keresztmetszetétől (ld. korábban). A bal szívkamrát és az artériás rendszert a benne 
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uralkodó nagy nyomásingadozás, és viszonylag magas csúcsnyomás-értékek miatt, 
magasnyomású rendszernek is nevezzikzik, szemben a vénás rendszerrel, a pitvarokkal, a jobb 
szívkamrával és a kisvérkörrel, melyek az alacsonynyomású rendszer részei.

Az artériás vérnyomás mérése a gyakorlatban egy felkarra helyezett felfújható 
mandzsettával, és az ahhoz kapcsolt (higanyos vagy elektronikus) nyomásmérő 
berendezéssel történik. Higanyos mérés esetén a könyökhajlatban az arteria brachialis 
fölött fonendoszkóppal hallgatjuk a véráramlás örvénylése által keltett hangokat (Riva- 
Rocci-féle eljárás, auszkultációs módszer). A mérés során a mandzsettában a nyomást 
addig növeljük, míg az meghaladja a várható systolés nyomásértéket. Az artériát így a 
mandzsetta teljesen elzárja, a fonendoszkópban semmilyen hangot nem hallunk. Majd egy 
szelep segítségével lassan csökkentjük a mandzsettában levő nyomást. Attól a 
nyomásértéktől, amikor a vérnyomás éppen maghaladja a mandzsetta nyomását, minden 
egyes szívverés során koppanó hangot hallunk a fonendoszkópban (Korotkov-féle hangok), 
amit a vérkeringés megindulásakor keletkező örvénylés okoz (turbulens áramlás). Az a 
nyomásérték, amelynél először jelenik meg a kopogó hang, a systolés nyomás (SBP). Ha a 
mandzsettanyomást tovább csökkentjük, a hangok először erősebbé válnak (nő a 
véráramlás), majd pedig hirtelen elhalkulnak, vagy megszűnnek (a lamináris áramlás 
helyreállása). Ez a nyomásérték megegyezik a két szívverés közti állapotban, az aortában 
levő nyomással, amit diastolés nyomásnak (DBP) nevezünk. Az arteria brachialisban a 
vérnyomás során megfigyelhető nyomásviszonyokat a 156. ábrán mutatjuk meg.

156. ábra: A vérnyomás mérése auscultatios módszerrel. 
DBP: diastolés nyomás, SBP: systolés nyomás.

A pillanatnyi artériás vérnyomás a perctérfogat és a perifériás ellenállás függvénye, 
ezért, az ezeket befolyásoló körülmények a vérnyomást is megváltoztatják. A perctérfogat 
emelkedése és a szív többletteljesítménye a systolés nyomást, míg a perifériás ellenállás 
növekedése a diastolés nyomást emeli meg. A 140/90 vérnyomásértékek felett, magas 
vérnyomásról (hypertonia) beszélünk.
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b./A  kapillárisok keringési sajátosságai

A kapillárisokban a nyomás széles határok között mozog. Átlagértéke a kapillárisok 
kezdeti, artériás szakaszában 35Hgmm a venulák előtti befejező szakaszban pedig 15
Hgmm. A kapillárisok rendszerének az összkeresztmetszete igen nagy, bennük a 
véráramlás sebessége alacsony. A vér a kapillárisokon általában 1-2 s. alatt jut át.

Mivel a kapillárisfal endothel sejtekből álló vékony membrán, benne 
anyagforgalom zajlik a kapilláris vér és a szövetközötti folyadéktér között. A kapillárisok 
falán át diffúzió, filtráció vagy vesiculáris transzport formájában zajlik. A diffúzió a 
legnagyobb jelenségű a tápanyagok és anyagcsere-köztitermékek szállítása szempontjából.

A kiszűrődés (filtráció) sebessége a kapilláris mentén az ún. Starling-erőktől függ. 
Két fő erő hat a kapillárisok anyagforgalmára. Az egyik a kapillárisokban uralkodó 
vérnyomás (hidrosztatikai nyomás), ami az artéria-kapillárisokban mintegy 40 Hgmm, 
majd a véna-kapillárisok végére mintegy 15Hgmm-es értékre csökken. A másik 
mozgatóerő az ún. kolloid-osmoticus nyomás, aminek értéke a teljes kapilláris-szakaszon 
mintegy 25 Hgmm Ez a nyomásgrádiens befelé irányuló, mert a vérben levő nagy, kolloid 
méretű molekulák (pl. plasmafehérjék) osmoticusan aktívak, oldószert igyekeznek 
megtartani. Mivel ezen elemekre a membrán nem átjárható, ezért a kolloid-osmoticus 
nyomás az értéke állandónak tekinthető.

A kapillárisok kezdeti szakaszában folyadék áramlik a szövetközötti térbe, mivel 
ezen a szakaszon a hidrosztatikai nyomás meghaladja a kolloid osmoticus nyomást. 
Azonban a kapillárisok végén már folyadék áramlik vissza a kapillárisokba a szövetközötti 
térből, mivel az érpályában a kolloid  osmoticus nyomás nagyobb, mint a vérnyomás.

A kápillárisfalon keresztül történő oda-vissza irányuló folyadékmozgás jelentős,
percenkénti-mennyisége irányonként elérheti a teljes plasmatérfogatot. A kiszűrődött, de 
vissza nem szívódott fölös folyadékmennyiséget a nyirokerrendszer szállítja vissza a vénás 
keringésbe. Magas vérnyomás betegség, valamint a nyirokkeringés elégtelensége eseten 
gyakori a szövetközötti folyadék mennyiségének megnövekedése, ami ún. ödémák 
kialakulásához vezet.

c./  A vénás keringés

A vénás keringés fenntartásában az alacsony nyomáskülönbségek miatt a szív 
pumpafunkcióján túl, egyéb paraméterek is szerepet játszanak. A főbb paraméterek a jobb 
szívfél szívó hatása, mellkasi nyomáscsökkenés belégzés során, és az ún. izompumpa- 
mechanizmusokk ( a vénákat dinamikusan összenyomó vázizomműködések).

A venulákban a vérnyomás 15 Hgmm körüli, és a nagyobb vénák feléhaladva ez az
érték folyamatosan csökken, végül a szív körüli nagy vénákban ismér kismértékben nő.

A venulák felől a nagyvénák felé haladva a vér áramlási sebessége növekszik, mert 
az erek összkeresztmetszete csökken. de végső értéke (10-15 cm/s) csak kb. !A-e az 
aortában mérhető áramlási sebességnek.

8.2.6. A központi idegrendszeri vérnyomásszabályozó működések

A szervezet a vérnyomást szűk keretek között igyekszik állandó szinten tartani, 
mert a túl alacsony vérnyomás az egyes szervek vérellátásának elégtelenségéhez vezethet, 
míg a magasas vérnyomás a szívet és az érrendszert terheli meg túlzotta. A keringés 
szabályozása leggyorsabban elsősorban szintén idegi úton történik a nyúltagyi formáció,
reticularisbeli keringésszabályozó központok vezérlésével a magasnyomású rendszeren át
(157. ábra).
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157. ábra: A szívműködés és a perifériás keringés idegrendszeri szabályozása: a nyúltvelői 
vasomotoros központok és a perifériás visszacsatoló működések vázlata.

AV: atrioventriculáris csomó, SA: sinuscsomó.

A vérnyomást fenntartó szükség esetén emelő, legfontosabb nyúltvelői 
idegsejtek öszessége az ún. vasokonstriktor központ. A sejtek alapaktivitását nem idegi, 
henem kémiai afferentáció tartja fenn. Ez a kémiai szignál a testfolyadék CO2tenziója. Ha 
a vér,CO2 tenziója csak pár Hgmm-t  is emelkedik, már jelentős érszűkítő hatást (vasomotor 
tónust) tapasztalunk a szisztémás erekben. Normális szöveti CO2 tenzió esetén és 
nyugalomban önmagában a vasokonstriktor központ neuronjainak aktivitása a szívre 
gyakorolt serkentő hatás (ld. korábban) és az érszűkítő hatás következtében kb. 200-240 
Hgmm-es systolés vérnyomást eredményezne.

Az érszűkítő hatást a gerincvelő háti szakaszából kilépő sympathicus idegek 
noradrenalin- tartalmú postganglionárís rostjainak aktivitása közvetíti az erek falának 
simaizomzatára ott, ahol az izomszövetben alpha-receptorok találhatók.

Ezt ellensúlyozza a vasokonstriktor neuronok környezetében található gátló jellegű 
neuronok csoportja, amit depresszor központként foglalnak össze. Ezek a neuronok 
közvetetten a nervus vagus (X.) és a nervus glossopharyngeus (IX.) bemenetiből ("puffer- 
idegek”), kapják a bemeneti információt, és efferens rostjaik aktivitása gátolja a 
vasokonstriktor központ neuronjainak működését. Főként a depressor központ tónusos 
gátló ingerülete következtében, közvetett úton jön, tehát létre a csökkent érellenállás és az 
átlagos nyugalmi systolés vérnyomás (120 Hgmm).
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A depressor központ neuronjai nyaki verőér-táiékon (sinus caroticum) és az 
aortaívben található nyomásérzékelő receptorokból, valamint kemoreceptorokból kapják az 
afferentációt. Ingerületük a carotis-tájék felől a IX. agyideg, Hering vagy sinus idegnek 
nevezett ágán keresztül éri el a nyúltvelőt, míg az aortaiv nyomásérző receptorainak 
ingerületét a X. (nervus vagus) szállítja. 

Physiologiáshoz közeli perifériás vérnyomás-tartományban (60-140 Hgmm) a 
baroreceptorok szabályoznak gátló módon. Ha a receptorzóna érfalában a vérnyomás 
emelkedik, a depressor központ ingerületbe jön, és pillanatszerű vérnyomásesés következik 
be. Ezt baroreceptor-reflexnek vagy carotis-sinus és aortaívreflexnek is nevezzük.

Alacsony, 60 Hgmm alatti, artériás nyomás esetén a baroreceptorok már nem 
működnek. Ilyenkor a környezetükben található, és főként az O2 tenzió csökkenését 
(kisebb mértékben a CO2 tenzió növekedését és a vér pH-jának csökkenését) érzékelő, ún. 
kemoreceptorok ingerülete fokozódik, ami azonban nem a depresszor, hanem a 
vasokonstriktor központ (és a légzőközpont) működését serkenti. Ezt a mechanizmust 
kemoreceptor-reflexnek nevezzük. Jelentősége, hogy utolsó védelmi vonalként nagyon 
alacsony perifériás vérnyomás esetén is képes a keringés fenntartására (pl. csökkent 
vérátáramlás, ájulás, fulladás, vagy a nyúltvelői vasokonstriktor központ csökkent 
működése esetén).

Magasabb keringésszabályozó központok az elsődleges, nyúltagyi 
keringés szabályozó központok tőle rendelten a középagyi periaqueductális szürkeállomány
(PAG), a hídbeli parabrachiális magok (PBM), az előagyi amygdala, hypothalamus és 
praefrontális agykéreg vesznek részt bizonyítottan a szívműködés és a keringés felsőbb 
idegrendszeri szabályozásában. Ezek között a struktúrák közötti összeköttetést mind 
anatómiai, mind physiológiai vizsgálatokkal sikerült kapcsolatba hozni a perifériás 
keringés változásaival (158. ábra).

Az előagyi központok ingerülete főként a NTS és a hídbeli PBM területek 
neuronjaitól származik. A posterior hypothalamusban két elkülöníthető terület ingerülete 
(HDA, HVA) okoz perifériás keringési változást. Az ún. hypohalamicus védekező area 
(HDA) és a dorsomediális PAG (dmPAG) területek ingerülete a védekezéssel kapcsolatos 
keringési folyamatokatat idézi elő, nevezetesen megnövekedett perctérfogatot vált ki úgy, 
hogy a perifériás ellenállás csak alig változik. Ezzel szemben a hypothalamicus vigilancia 
area (HVA) és a ventrolaterális PAG (v1PAG) elektromos ingerlése erőteljesen megnöveli 
az erek ellenállását (perifériás ellenállás), csökkenti a szívfrekvenciát és facilitálja a 
baroreceptor-reflexet.

Összefoglalva, a fenti hypthalamicus központok a stresszhelyzetekkel összefőggő 
alapvető érzelmi (affektív) keringési működések kiváltásáért felelősek.

A hypothalamicus HDA-hoz tartozó bizonyos területeinek (perifornicális area) 
ingerlése piloerekciót, és más központi idegrendszeri stresszreakciót is kivált, mint pl. a 
pupillák tágulása, a vérnyomás növekedése és a gyomor-bélrendszeri vasokonstrikció.

Ezeket a hatásokat physiologiás esetben feltehetően az amygdalából származó, és a 
hypothalamusban, valamint a nyúltvelőben végződő rostok impulzusai váltják ki. Emellett, 
a praefrontális agykéreg (orbitofrontális área), az amygdala és az elülső hypothalamus 
ingerlése ún. depresszor választ vált ki, ami megnövekedett efferens gátló aktivitást 
(vagus-tónust), és ennek következtében csökkent perifériás véráramlást, csökkent 
mellékvesebeli katekolamin-ürülést és csökkent vasokonstrikciót is kiválthat. Ez utóbbi 
leszálló pályarendszerek feltehetően a pszichológiai stressz során fellépő aktivációt 
szabályozzák negatív visszacsatolásos úton.
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158. ábra: A keringés központi idegrendszeri szabályozásának összefoglalása. 
(Rövidítések a szövegben).
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8.2.7. Az emberi magas vérnyomás betegség és okai

A magas vérnyomás betegség (hypertensio) az egyik leggyakoribb keringési 
rendellenesség, és egyben a leggyakoribb népbetegség is. Számos egyéb betegség 
okozhatja, de a hypertensio maga is számos további súlyos elváltozást és megbetegedést 
okoz.

A magas vérnyomás legfontosabb mutatója a szív megnövekedett terhelése. 
Ugyanis, ha a perifériás ellenállás, amely ellenében a szív bal kamrájának a vért pumpálnia 
kell (Id. utóterhelés) huzamosabb ideig fokozott marad (ld. általános érszűkítő hatások), 
akkor a szívizom szövete megvastagodik, és a szív állománya ún. hypertrophiássá válik. A 
szív teljes O2-fogyasztása, amelyet már a vér magasabb ellenállás ellenében való 
továbbítása már amúgy is megemelt, még tovább növekszik a szívizomzat saját tömegének 
megnövekedése miatt is. Ezért a koszorúrerekben való véráramlás bármilyen 
csökkenésének magas vérnyomás betegségben szenvedő betegekben sokkal súlyosabb 
következményei vannak, mint az egészségesekben. Ugyanis a koszorúerek olyan fokú 
beszűkülése, amely az egészséges szív esetén nem vált ki tünetet, a megnagyobbodott 
szívben szívizom elégtelenséget (infarktust) okozhat.

Hypertensio estében gyakoribb az érelmeszesedés (arterosclerosis) is, ami tovább 
növeli a szívinfarktus előfordulásának valószínűségét. A magas vérnyomású emberek 
emellett hajlamosak agyvérzésre, és náluk veseelégtelenség is előfordulhat. Mindezek a 
súlyos megbetegedések a korai felismeréssel és a ma már elérhető aktív kezeléssel 
elkerülhetők.

8.3. A nyirokkeringés

Az emberi testben a véredényrendszer mellett egy másik érrendszer is van, és ez a 
nyirokérrendszer, ami a nyirkot (lympha) szállítja.

A nyirok a sejtek közötti szövetnedv, ami a yérerek kapillárisainak falán keresztül 
kerül ki a vérből. A szövetek közötti résekből vakon végződő endothel csövek (nyirok 
kapillárisok) mind nagyobb és nagyobb nyirokerekké (vasa lymphatica) szedődnek össze.

A test legnagyobb nyiroktörzse a mellékvezeték (ductus thoracicus), a hasüreben 
három nagy nyiroktörzs összetorkollásával alakul ki, nevezetesen a belekből jövő truncus 
intestinalisból, a hasüregi szervekből, a medencei zsigerekből és az alsó végtagról jövő 
páros truncus lumbalisból (159. ábra). A ductus thoracicus a test bal felső negyedéről és az 
alsó testfélről gyűjti a nyirkot, és a baloldali angulus venosusnál ömlik a vénába. A jobb 
felső testnegyedből külön nyiroktörzs gyűjti a nyirkot. Ez a nyirokér a truncus lymphaticus 
dexter, ami a jobb angulus venosusba ömlik. A nyirok a vénákon keresztül éri el a szívet.

A nyirok áramlásának fenntartásában szerepet játszik:
a./  a szövetekben uralkodó nyomás,
b./  a nyirokerek összehúzódása,
c. / az izmok működése,
d./  a nyirokerekben levő billentyűk,________________
e. /a nagy vénák szívó hatása, a negatív mellüregi nyomás

8.3.1. Nyirokszövet, nyirokszervek

A vérsejtek képzésében részt vevő őssejtek a szikzacskó falában alakulnak ki, majd 
innen vándorolnak a májba, a lépbe, ill. a csontvelőbe. Azok az őssejtek, melyekből a 
nyiroksejtek származnak az elsődleges nyirokszervekben telepednek meg.
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159. ábra: Az emberi nyirokkeringés vázlata.
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Így a T-lymphocyták előalakjai a csecsemőmirigyben (thymus), és a belőlük 
képződött nyiroksejtek itt válnak antigén specificitással rendelkező (immunkompetens) T- 
lymphocytákká.

A B-lymphocyták őssejtjei a csontvelőben telepednek le, és itt képezik a B- 
lymphocytákat. (Részletesen ld. az Immunológia c. fejezet megfelelő részeinél.)

A T- és B-lymphocyták az élet különböző szakaszaiban kijutnak 
nyirokszervekbe, azokat benépesítik, és a secunder szervek között folyamatosan 
recirculálnak. A nyiroksejtek nagyobb része a vérben, kisebb része a nyirokszervekben 

 találhatói
A másodlagos nyirokszervek kétféle formában fordulhatnak elő a szervezetben, 

nevezetesen:

1./ | Önálló kötőszövetes tokkal rendelkező szervek formájában. Ilyenek a 

nyirokcsomók és a lép. A nyirokerek lefutásába, nyirokcsomók (lymphoglandula vagy 
nodus lymphaticus) helyezkednek el, s mielőtt a nyirok bejut a vénákba több nyirokcsomón 
szűrődik át. A nyirokcsomók felépítését és funkcióját ld. Immunológia c. fejezetben.

A legnagyobb nyirokszervünk a lép (lien). Kékesszürke színű, tömör tapintató kb. 
120-140g súlyú nyirokszerv. A hasüreg bal felső részében a 9-11. bordák közötti 
magasságban helyezkedik el. Külső felszíne a rekeszizommal érintkezik, belső felszínén 
van a lép kapu. Szerkezetét és funkcióját az Immunológia c. fejezetben tárgyaljuk.

Madulából (tonsillák). Beépített nyirokszervek. Általában a nyálkahártyában 
elhelyezkedő nyiroktüszőhalmazok.

A csecsemőmirigy (thymus) ugyancsak az Immunológia c. részben kerül 
ismertetésre. 

2./ A légző és az emésztőkészülék falában található diffúz nyirokszervek, amilyenek 
a mandulák (tonsillák), szórtan előforduló nyiroktüszők (folliculi lymphatici), pl. a bél 
falában levő Peyer-plaque-k, vagy a bőr nyirokelemei.

A csontvelő és a másodlagos nyirokszervek alapvázát reticuláris kötőszövet képezi, 
melynek hézagaiban csoportosan találhatók a lymphocyták fejlődési alakjai. Ezek alkotják 
a nyirokszövet alapegysége a primer nyiroktüsző (folliculus lymphaticus). A primer tüszők 
egységesen, B-sejtcsoportok. Néhány B sejtből kilalakul blast sejt (osztódóképes sejt), s 
így a tüsző secunder tüszővé alakul.

A secunder tüsző közepe világos, ez a csíraközpont (centrum germinatívum), ahol 
osztódó és differenciálódó sejtalakok találhatók, melyek végül plasmasejtekké, valamint B- 
memória sejtekké alakulnak át.

A T-nyiroksejtek blast formákon keresztül aktiválódnak, s egy részük T-memória, 
más részük T-effektor sejtté alakul. Az effektor sejteknek több típusa ismert (ld. 
Immunológia c. fejezet).



9. A LÉGZŐRENDSZER

Feladata a gázcsere lebonyolítása. A gázcsere biztosítja a szervezet anyagcsere 
folyamataihoz az oxigént, ill. az anyagcsere folyamatok során keletkezett széndioxidot 
távolítja el.

A légzőrendszer központi szerve a tüdő, amin keresztül történik az ún. külső légzés. 
A külső légzés a szervezet és a külvilág közötti légcserét jelenti. A légzőmozgások 
következtében az oxigén (O2) a belélegzett levegővel együtt a tüdő légzőfelületére jut 
(alveolusok), ahonnan a vérbe diffundál.

Az oxigént a kapillárisokban áramló vér jutattja a szövetekhez. A vérből a sejtek 
belsejében található mitochondriumokba kerül, ahol a terminális oxidációban a hidrogént 
vízzé oxidálja. Ezt a folyamatot belső légzésnek (belső gázcserének) nevezzük.

A sejtekben a lebontó folyamatokban keletkező CO2 az O2-nel ellentétes irányú utat 
tesz meg. A légzési gázok szállítása a határfelületeken diffúzióval zajlik, majd transzportjuk 
a testfolyadékban fizikailag oldott vagy kémiailag kötött formában történik.

Mivel a tüdő a testfelszín alatt mélyen található, ezért a külső levegőnek a 
légzőfelületre juttatásához a légutak és légzőmozgások szükségesek. A légutak felső és alsó 
légutakra különíthetők.

9.1. A felső légutak

A felső légutak részei: az orr és a garat.

9.1.1. Az orr

Az orvnak két része van: a külső, és a belső orr (orrüreg).

a. / A külső orr (nasus externus)

A külső orr az arcról emelkedik ki. Rajta orrgyökeret, orrhátat, orrcsúcsot (apex nasi) 
és orrszárnyakat különítünk el. Ez utóbbiak az orrnyílásokat határolják. Az orr vázát a 
gyökérnél csont, elől üvegporc és tömött kötőszövet alkotja.

b. / A belső orr (orrüreg, cavumnasi)

A belső orr az orrüreg csontos és porcos részekből áll. Alsó határát a szájüreg felé a 
kemény és a lágy szájpad képezi. A koponyaüregtől egy vékony lemez az os ethmoideum
lyuggatott lemeze, a lamina cribrosa választja el.

Az orrüreg kezdeti része, amit az orrszárnyak határolnak, az előcsarnok (vestibulum
nasi). Az orrüreg oldalfalain orrkagylók (concha nasalis) helyezkednek el (160. ábra).

Minden oldalfalon három-három, a felső, a középső és az alsó orrkagyló (concha 
nasalis superior, medius és inferior) van. Az orrkagylók között orrjáratok (meatus nasi 
superior, medius és inferior) vannak, ahová az orr melléküregei nyílnak.

Az orr melléküregei a homoküreg (sinus frontalis), az arcüreg (sinus maxillaris) és 
az ékcsontöböl (sinus sphenoidale). A melléküregek kettős szerepet töltenek be. Egyrészt 
csökkentik a koponya súlyát, másrészt felmelegítik az orrüregen áthaladó levegőt azáltal, 
hogy a bennük tárolódó levegő összekeveredik a belélegzett levegővel.
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160. ábra: Az orr szagittál is metszete.         

Normál légzéskor a levegő a középső orrkagylóig jut fel, míg szagláskor, amikor 
felszippantjuk a levegőt, ami a felső orrkagylóhoz érkezik, ahol a szaglóhám található.

A légzés során a beszívott levegő az orrüregben megszürődik, felmelegszik, és 
párával telítődik. A levegő szűrését az alsó orrkagylóban található szőrök, a felmelegítést az 
orrkagylók nyálkahártyájának felszínes kapillárisai, míg párával való telítését az orrüreg 
mirigyei végzik.

9.1.2. A garat (pharynx)

A garat az emésztő- és a légzőkészülék közös szakasza. Itt keresztezi a táplálék és a 
levegő útja egymást.

9.2. Az alsó légutak

Részei a gége, a légcső és a tüdő.

9.2.1. A gége (larynx)

A légutakra épült porcos szerv. Porcai: a pajzs-, a gyűrű-, a kannaporc és a gégefedő 
(161. és 162. ábrák).

A pajzsporc (carthilago thyreoidea) két oldalról fogja közre a gége üregét. Lemezei 
a nyak elülső felületén egy élben találkozik, amelynek kiugrása a két nemben eltér. 
Férfiaknál erőteljesebb, ezt Ádámcsutkának hívjuk, nőknél mérsékelten ívelt.

A gyűrűporc (carthilago cricoidea) a pajzsporc alatt helyezkedik el. Nevét 
pecsétgyűrű formájáról kapta. Széles, lapos része hátrafelé néz.

Rajta helyezkednek el a nagyjából piramis formájú kannaporc (carthilago 
arythenoidea), melyek elülső részéről erednek a hangszalagok. A kannaporcok függőleges 
tengely körüli mozgása a hangrés nyitását és záródását eredményezi.
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161. ábra: A gége, a légcső és a hörgők ventrális oldala.

162. ábra: A gége, a légcső és a hörgők dorsális oldala.
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A gégefedő (epiglottis) cipőkanál formájú, melynek szélesebb része előrefelé tekint. 
Szerepe a tápláléknak a nyelőcsőbe, míg a levegőnek a légcsőbe történő terelése.

9.2.1.1. A hangképzés

A hangképzés szerve a gége, melyben a hanglés és a hangszalagok találhatók. A 
gége ízületei és izmai a hangrés és a hangszalagok feszülésének beállítására szolgálnak.

Az emberi beszédben a hangok a hangszalagok aktivitása alapján keletkeznek. A 
hangszalagok rugalmas kötőszövetes redők a pajzs és a kannaporcok között feszülnek ki 
(163. ábra). A hangszalagok közötti háromszög formájú rés a hangrés, amelyen keresztül

163. ábra: A hangszalagok működésének vázlata.
A: a cartilago arythenoidea dorsális-, B: laterális irányú elmozdulása. A kannaporc mozgását 

a nyilak mutatják.

áramlik a tüdőből kifelé a levegő. Amikor levegő áramlik át a hangrésen, a hangrés a 
hangképzésnek megfelelően nyílik, és a hangszalagok a levegő áramlásának irányában 
rezgésbe jönnek. Mély hangoknál a hangrés hosszabb ideig van zárt, mint nyitott állapotban. 
Fejhangok éneklésekor vagy suttogáskor a hangrés tartósan nyitva marad. Az emberi hang 
sokszínűsége azzal magyarázható, hogy a hangok intenziását (hangossága), a hangszalagok 
feszülését, és a hangrés alakját (a kibocsátott hang alaphangja) a gége izomzata tág határok 
között képes változtatni. Emberben a hangképzés teljesítménye teljességgel a 
hallóképességhez illeszkedik.

9.2.2. A légcső (trachea)

A légcső 10-12 cm hosszú "C” alakú porcokkal merevített cső. A „C” alakú porcok 
végei hátrafelé néznek, közöttük simaizom feszül ki. A légcső két, nem egyforma, főhörgőre 
ágazódik el, a jobboldali hörgő a tágabb. A hörgők a továbbiakban azonos módon 
ágazódnak tovább.

A légcső nyálkahártyájának hámja többmagsoros csillós hám. A csillók a légcsőbe 
jutott idegen anyag eltávolításában játszanak szerepet.
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9.2.3. A tüdő (pulmo)

A tüdő páros szerv a mellüregben a szív és a nagy erek által üresen hagyott teret tölti 
ki. Szivacsos állományú. Újszülött tüdeje rózsaszín, később kékes feketén márványozott lesz 
(pl. a dohányosok tüdeje). A tüdő két félkúp alakú szerv. Széles alapja (basis pulmonalis) a 
rekesz (diaphragma) domborulatán nyugszik. A bordák felé eső felszíne domború, a két tüdő 
egymáshoz néző felülete behorpadt. Itt látható a tüdőkapu (hilus pulmonalis), ahol a 
tüdőerek, és a hörgők lépnek a tüdő belsejébe. A tüdő felső része a tüdőcsúcs (apex pulmo;
164. ábra).

164. ábra: A tüdő elülső felszíne.

A trachea két főhörgőre (bronchus principalis dextra és sinistra) oszlik. A főhörgők 
mindig dichotomikusan (villásan) ágazódnak el. Az elágazódással létrejövő első ág az ún. 
bronchi lobales. A bronchi lobales a saját lebenyében oszlik tovább, így jön létre a bronchi 
segmentales. Annyi segmentális bronchus van, ahány tüdősegmentum, azaz a jobb tüdőfél 
felső lebenyében három, a középsőben kettő, az alsóban öt. A baloldalon segmentális 
bronchus csak felső és alsó lebenyben van, a felső lebenyben több segmentum van. A 
segmentumon belül a bronchi segmentalis tovább ágazódik bronchusra, és bronchiolusra.

Az utolsó bronchiolus ág az ún. bronchiolus respiratorius, amelyen néha 
hólyagocskák (alveolusok) is megjelennek. A következő vékonyabb cső a ductus alveolaris, 
ahol igazi csőfal nincs, csak alveolusok. A cső vége véghólyagban (alveolus) végződik. 
Ezeket kapillárisok hálózzák be. A kapillárisok és a véghólyagokcsák falán keresztül 
történik meg a gázcsere (165. ábra).
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165. ábra: A bronchus elágazódásai.

9.2.4. A mellhártya (pleura)

A tüdőfelek tágulnak és elemyednek, tehát jelentős a mozgásuk. A súrlódásmentes 
elmozdulásukat a felszínüket, valamint a mellkas belső felszínét borító vékony mellhártya 
biztosítja. A mellhártyának a tüdők felszínét borító lemezét zsigeri mellhártyának, a mellkas 
falát és a rekeszizmot borító lemezét fali mellhártyának nevezik. A két lemez között rés 
található, benne pár csepp savós folyadék, melynek súrlodáscsökkentő szerepe van.

9.2.5. A légzőizmok

A légzőizmok: harántcsíkolt vázizmok. Beidegzésük somatomotoros, az efferens 
neuronok a gerincvelő nyaki és háti (C2-Th12) segmentumainak mellső szarvából levő 
motoros sejtektől erednek.

A légzőizmok közé soroljuk a rekeszizmot (diaphragma), a külső bordaközti izmokat 
(musculi intercostales externi) és a belső bordaközti izmokat (musculi intercostales internt), 
amik két szomszédos bordát kapcsolnak össze (166. ábra). A rekeszizom, valamint a külső 
bordaközti izmok emelik a mellkast (belégzés), míg a külsőkkel ellentétes lefutású belső 
bordaközti izmok összehúzódása a mellkas süllyedését okozza (erőltetett kilégzés).

9.3. A légzőműködések élettana

9.3.1. A légzőmozgások mechanikája

Az alveolusokban és a külvilágban uralkodó eltérő nyomás képezi a gázcsere, vagyis 
a ventilláció hajtóerejét. Belégzéskor (inspiratio) az alveolusokban uralkodó nyomásnak 
(intrapulmonális nyomás)  kisebbnek kell lennie, mint a környezeti (atmoszférikus) 
nyomásnak. Kilégzéskor (exspiratio) a nyomáskülönbségnek meg kell fordulnia. Ahhoz, 
hogy a tüdőben a gázcseréhez szükséges nyomásviszonyok kialakuljanak, a tüdő 
térfogatának belégzéskor növekednie, kilégzéskor pedig csökkennie kell. Ezeket a 
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térfogatváltozásokat egyrészt közvetlenül a rekeszizom (diaphragma) mozgásai, másrészt 
pedig a többi légzőizom okozta mellkasmozgások hozzák létre.

A belégzés során a rekeszizom összehúzódik, lesüllyed, és a mellkas megemelkedik 
       a külső bordaközti izmok összehúzódása révén, valamint az egyéb, a mellkast ugyancsak 
tágító ún. légzésisegédizmok megfeszülése által (166. ábra, A. kép). Ezért mondhatjuk, hogy 
a belégzés aktív izommunkát igénylő folyamat. A nyugodt kilégzés általában a légzőizmok 
elernyedése- (166. ábra, B. kép) következtében mellkas és a tüdő passzív 
térfogatcsökkenésének tulajdonítható, ezért passzív folyamatnak is nevezik. Azonban, 
bizonyos esetekben a kilégzést is segítheti a hasfal izmainak rekeszizmot emelő 
összehúzódása (hasprés) és a belső bordaközti izmok összehúzódása.

166. ábra: A légzés mechanizmusa.
A: belégzéskor a rekeszizom és a külső bordaközti izmok kontrahálódnak, B: kilégzéskor az 

említett izmok elernyednek.

Ahhoz, hogy a rekeszizom és a mellkas mozgásai a gázcserét biztosítsák, a tűdőnek
követnie kell a mellkas táguló, majd szűkülő mozgásait anélkül, hogy teljesen rögzülne a 
mellkashoz és a rekeszhez. Ennek érdekében a mellhártyának két lemeze között a légköri

314



 
nyomásnál mindig (kisebb) a nyomás (szívóhatás, vagy negatív mellüri nyomás, vagy 
intrapleurális nyomás), biztosítva a két réteg egymáshoz tapadását. A két pleura-réteg 
egymáson való szabad elcsúszását (a légzőmozgások során) a rétegek között levő vékony 
folyadékfilm biztosítja.

Így követheti a tüdő és a mellkas mindenkori mozgásait. Természetes helyzetében a 
tüdő saját rugalmassága, és az alveolusok felületi feszültsége révén igyekszik térfogatát 
csökkenteni (retrakciós tendencia, vagy kollapszustendencia), a mellkas viszont igyekszik 
térfogatát növelni (tágulási tendencia, vagy expanziós tendencia). Belégzéskor a mellkas 
tágulása miatt a pleura-rétegek közötti a szívóhatás erősödik, kilégzéskor gyengül.

Ha a mellhártya akár a tüdő akár a mellkasfal oldaláról megsérül, akkor levegő jut a 
pleura két rétege közé, és megszünik a szívóhatás. A mellkasfal tágulási és a tüdő retrakciós 
tendenciája maximálisan érvényre jut és ún. légmell (pneumothorax) alakul ki: a mellkasfal 
felemelkedik a tüdő állománya pedig összeesik.

A(tüdőben)(intrapulmonális tér) és a mellhártya-kettőzet között (intrapleurális tér) a 
légzőmozgások során megfigyelhető nyomásviszonyokat és a tüdőtérfogat változását a 167. 
ábra mutatja.

167. ábra: A tüdőben és a mellhártya-kettőzetben megfigyelhető nyomás és a 
tüdőtérfogat változásai a légzőmozgások során. A térfogatváltozások a légköri nyomásra (+- 

Hgmm) vonatkoznak.

9.3.2. A tüdő légzési térfogatfrakciói

A belégzések során a tüdőbe kerülő, vagy a kilégzésnél a tüdőt elhagyó 
levegőmennyiségek a légzési térfogatfrakciók. A felnőtt emberre vonatkozó átlagos légzési 
térfogatfrakciók értékeit a 168. ábra szemlélteti. A nyugodt be- és kilégzésnél cserélt levegő
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168. ábra: A felnőtt emberre vonatkozó légzési térfogatfrakciók.
(A betűk magyarázatát ld. a szövegben.)

mennyiségi respirációs levegőnek (TV) nevezzük (kb. 500 ml). A légutaknak azt a részét, 
amelyben a levegő nem vesz részt az aktív gázcserében, holttérnek nevezzük.

A maximális belégzéssel belélegzett levegő térfogatának a respirációs levegőt 
meghaladó része az ún. belégzési tartalék (belégzési rezerv, IRV, kb. 3000 ml). A nyugodt 
(passzív) kilégzést követően erőltetett aktív kilégzéssel maximálisan még kifújható levegő 
térfogata a kilégzési tartalék (kilégzési rezerv, ERV, 1000 ml). Az ilyenkor a tüdőben még 
megmaradó levegő térfogata az ún. maradék (reziduális) levegőtérfogat (RV, kb. 1200 ml).

Fontos légzési térfogatfrakció az ún. vitálkapacitás. amely a maximális belégzést 
követően a tüdőből maximális kilégzéssel kifújható levegő térfogata (max. 6000 ml). Ez 
utóbbi frakció a légzésfunkciókat jól jellemzi, és a klinikai gyakorlatban is meghatározó 
mutató. Hasznos információt nyújt a légzőizmok állapotáról, és a tüdő befogadóképességről.

További információval szolgál a vitálkapacitásnak az a hányada, amit 1 s alatt tudunk 
kilélegezni maximális erővel. Ez az erőltetett kilégzési frakció (forced exspiratory-volume/s, 
FEV1s), normális esetben mindenképpen meghaladja a teljes vitálkapacitá 85%-át.Az 
időzített vitálkapacitás értékének csökkenése jól jelzi a krónikus hörgőszűkület és az 
asthmaticus állapotok jelenlétét.

9.3.3. A légzési gázok szállítása a szervezetben

9.3.3.1. Gázcsere a tüdőben

Gázkeverékek nyomása az egyes összetevő gázok parciális nyomásainak összegével 
egyezik meg (Dalton-törvény). Ennek megfelelően az egyes gázok részaránya a 
gázkeverékek adott térfogatában megadja azok részleges (parciális) nyomásának értékét. A 
légzési gázok részarányát az egyes légterek között százalékos megoszlásuk helyett (Hgmm 
vagy kPa-ban megadott) parciális nyomásukkal (Pa) szokás jellemezni.

A légköri levegőben a PaO2 = 150 Hgmm, a PaCO2 = 0. Normális ventilláció és 
véráramlás esetén a tüdő légterében (átlagosan) a PaO2= 100 Hgmm, a PaCO2 = 40 Hgmm. 
A tüdő alveolusaiba érkező vénás vérben a PaO2 = 40 Hgmm, a PaCO2 = 46 Hgmm. A 
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hídbéli légzőközpont neuronjaihoz. Ez a vagus rostokon át megvalósuló szabályozás 
nagymértekben telelös a normális légzési ritmus beállításáért (170. ábra, átmetszési síkok).

A perifériás receptorok / közül a lassan adaptálódó feszítési receptorok a 
legfontosabbak. Ezek a légutak simaizom sejtjei között helyezkednek el, és ezek a 
receptorok a tüdőszövet feszülését, közvetetten a tüdőben Tevő levegő térfogatát érzékelik. 
Ezen receptorok tüdő tágulásával arányban jönnek ingerületbe, és mind az egy rostról 
elvezetett akcióspotenciálok frekvenciája, mind az ingerületbe kerülő axonok száma a tüdő 
feszülésével arányosan növekszik. A belégzés adott mértékénél reflexesen kiváltódik a 
belégzés gátlása, amit a passzív kilégzés megindulása követ (Hering-Breuer reflex). Ez a 
reflex valószínűleg szerepet kap a légzés más eredetű fokozódásaiban is, így pl. az 
izommunka során. 

A másik csoportot képezik az ú. gyorsan adaptálódó receptorod A receptorok a 
légutak hámsejtjei között helyezkednek el. A tüdő nagyfókú telítődése ("hyperinflatio") 
eredményezi a receptorok ingerületét. Ezek a receptorok azonban a tüdő telítődésén kívül 
kémiai anyagokkal, így p. az endogén úton (pl. gyulladások során) termelődő histaminnal és 
prostaglandinokkal, mind pedig a légutakbá jutó idegen anyagokkal, így pl.porral) vagy 

füsttel is ingerületbe hozhatók. Ezeket a receptorokat másnéven irritáns receptoroknak is 
nevezik A receptorok ingerülete fokozott ventilatiot (ún. hyperpnoe. hörgőszűkületet 
(bronchus constrictio), a légutak megemelkedett nyákszekrécióját és köhögést 
eredményezhet.

Egyéb légzésszabályozó működések. A fájdalom és emocionális ingerek is 
befolyásolják a légzést, ezért feltételezhető, hogy limbicus rendszerből és a 
hypothalamusból is futnak efferens rostok az agytörzs légzési neuronjaihoz. Ezen felül, 
ugyan a nyugalmi légzés nem tudatos tevékenység, mind a kilégzés, mind a belégzés 
bizonyos határok között módosítható akaratlagos szabályozással. Az akaratlagos 
szabályozás pályái a neocortexből indulnak, és kikerülve a hídbeli és a nyúltvelöi 
légzésszabályozó területeket, egyenesen a légzőizmokat beidegző gerincvelői 
motoneuronokhoz futnak. A légzési folyamat akaratlagosan csak egy bizonyos ideig 
szakítható meg, végül az akaratlagos szabályozást felülbírálja a légzési ritmust generáló 
automatikus működés. Az automatikus légzőmozgások bekapcsolódásának oka az artériás 
PaCO2-nak egy adott határon túli emelkedése ill. a PaO2 csökkenése.
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10.1. A vese (ren)

10.1.1. A vese felépítése

Az emberi vese utolsó háti és az 1. és 2. ágyékcsigolya magasságában levő kb. 140 g- 
os páros szerv. A hátsó hasfalon helyezkedik el. A jobb vese kb. fél csigolyával lejjebb 
helyezkedik el, mint a bal.

A vese bab alakú szerv, mélyedés a vese kapu (hilus renalis). Itt lép be a vesébe az 
arteria renalis és a lép ki a vena renalis, ill. a húgyvezeték (ureter). A vesét három rétegű tok 
vesz körül. Ezek közül a legbelső a rostos tok (capsula renalis), ezt egy zsíros tok (capsula 
adiposa) borítja, míg a legkülső burok fascia-szerű burok.

A vesében közvetlenül a rostos tok alatt látható a vese kéregállománya (substantia 
corticalis), és ezen belül a vese velőállománya (substantia medullaris), s végül a vese sinus. A 
vesekapu előtt a vesemedence (pelvis renalis) helyezkedik el, ami a húgyvezetékbe 
folytatódik. A vesemedencébe a vizelet a nagy kelyhekből (calices majores), ezekbe a kis
kelyhekből (calices minores) érkezik. A vese kéreg- és velőállomány határa hullámos (171.
ábra). 

A velőállomány egy vesében 30-100 vesepiramisból  épül fel, amelyek széles részei a  
kéregállomány felé néznek. A piramisok  kilenc csoportot alkotnak. Ezek acsoportok, a
velőállomány lebenyeit (lobus) adják. A piramis csoport csúcsa a veseszemölcs  (vese papilla),
ami a vesemedcnccfelénéz.

A vese működési egysége a nephron, melyek száma kb. 1,5 millió/vese. A nephronnak 
szűrlet és vizeletképző, valamint kész vizelet elvezetésére sszolgáló részet (gyüjtőcsatornáit) 
tudjuk elkülöníteni (171. ábra, A. kép).

A szűrlet a kéregállományban található vesetestecskében. (corpusculum renale, vagy 
Malpighi-féle test) képződik. A vesetestecske egy kettősfalú kehely, ami egy 
hajszálérgomolyt (glomerulus) vesz körül. A kehely külső fala a capsularis epithelium, míg a 
belső a glomeruláris epithelium. A vesetestecske két hámrétege (fala) közötti szűk üreget a 

Bowman-tok ürege.
A vesetestecske érgomoly egy artériás csodarece, ami azt jelenti, hogy a gomolyba 

belépő kis artéria (vas afferens) és az azt elhagyó ér (vas efferens) is szintén artéria. Az eltérés 
a két ér között az, hogy a belépő artéria átmérője nagyobb, mint a kilépőé,(171. ábra, B. kép),
Így a gomolyban nyomásnövekedés lép fel. A glomerulus kapillárisaiban a hidrosztatikai 
nyomás ultrafiltrációt hoz létre és a Keletkezett filtrátum (primer szűrlet) ami a glomerulust 
körülvevő kettősfalú Bowman-tok üregébe jut. A szűrlet a Bowman-tok űrterének folytatását 
képező vesecsatornácskákban (tubulus) visszaszívó mechanizmussal (reabszorpció), ill. 
kiválasztással (secrecio) módosul. 

Mielőtt a vas afferens belépne a glomerulusba az egyetlen réteget képező 
simaizomsejtjei módosulnak, eitheloid jelleget vesznek fel. A sejtek plasmájában erősen
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A vese feladata az állandó térfogat (isovolaemia), állandó osmoticus koncentráció 
(isoosmosis), az állandó ionösszetétel (isoionia), tehát a belső környezet állandóságának 
(homeostasis) biztosítása úgy, hogy a felesleges vizet és sókat, ill. a káros bomlástermékeket a 
szervezetből eltávolítja.

Részei között megkülönböztetünk vizeletkiválasztó (vese), vizeletgyűjtő (húgyhólyag) 
és vizelet elvezető (húgycső) csatornarendszereket.

10. A KIVÁLASZTÓRENDSZER



171. ábra: A vese hosszmetszeti képe.

színeződő szemcsék jelennek meg Ezek a módosult sejtek a juxtaglomerulárissejt csoportot, 
vagy juxtaglomeruláris complexet adják. Általános felfogás szerint ezek a sejtek a renin nevű,
hormónszerű anyagól termelik. A renin vérnyomást növelő hatású anyag.

A gomolyba belépő vas afferens, és a gomolyból kilépő vas efferens közötti „V” alakú 
szögletét a macula dens a tölti ki. Jelentőségéről nincsenek biztos adataink.

A vesetestből a szűrlet az elsődleges, (proximális) csatornába kerül, ami a vesetest 
körül kanyarog. Az elsődleges kanyarulatos csatornán velőállományban egy hajtükanyarú 
csatornában (Henle-féle kacs) folytatódik. A kacs leszálló ága (crus descendens) a 
velőállományban halad, ahol ív alakban meghajlik (ansa Henlei), majd egy felszálló ággal 
(crus ascendens) ismét a kéregállományba fordul vissza, és a másodlagos kanyarulatos 
csatornában (distalis tubulus) folytatódik. Ez utóbbi csőszakasz is a vesetest körül kanyarog. 
A másodlagos csatornák végén már kész vizeletet találunk.

Továbbhaladva, több másodlagos kanyarulatos csatorna egy-egy nagyobb gyüjtőcsőbe 
a tubulus rectusba, majd több tubulus rectus a tubulus colligensbe, a több tubulus colligens a 
ductus papillarisba folytatódik. A legnagyobb gyűjtőcsövek, a ductus papillarisok, a 
veseszemölcsökök nyílnak. A ductus papillaris a nefron végső szakasza.

Ezután a vizelet a kis kelyhekbe(calices minores) jut. Minden veseszemölcsöt egy-egy 
kis kehely fog körül, így a kis kelyhek számuk kilenc. Ezekből a vizelet a nagy kelyhekbe 
(calices majores) jut úgy, hogy három kis kehely vizelete egy nagy kehelybe szedődik. A 
nagy kelyhek szánta így három. Ezekből a vizelet egy tág vesemedencén (pelvis renalis), majd 
az innen induló húgyvezetéken (ureter) keresztül hagyja el a vesét.
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gyűjtőcsatornák

172. ábra: A nephron és része (A). A vesetest sematikus metszete (B). 
A vastag vonalak kapillárisokat jelentenek.
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10.1.2. Az elsődleges szűrlet képződése

Az érgomolyagot körülvevő kettős serleg a Bowman tok. Belső lemeze ránő az 
érgomolyra. Az érgomolyból a fehérjénél kisebb anyagok a hidrosztatikai nyomáshatására
egy ún. „szűrőrendszeren” keresztül a Bowman-tokba kerülnek. A szűrőrendszer három 
részből áll. Elsőként a kapilláris endothel ablakos (fenestrált) szerkezete, majd a kapilláris 
basális membránja, végül egy speciális sejtréteg, a podocyták találhatók. .A podocyták, a 
Bowman tok belső rétegének sejtjei, ál lábakkal kesztyűujjszerüen összekapcsolódnak 
(interdigitalizatio), ami megakadályozza a 65 kDa-nál nagyobb tömegű részecskék 
átszűrődését (172. ábra, A. kép).

Így, az egészséges szervezetben, ultrafiltráció során a Bowman tokba kizárólag 
fehérjementes vérplasma kerül, ami az érpályában keringő vérplasma valamennyi egyéb 
oldott formájú összetevőjét (ionok, kismolekulájú szerves anyagok, úgymint pl.: glükóz, 
aminosavak, urea, húgysav) tartalmazza. A filtrációban meghatározó a kapilláris és a 
Bowman-tok közötti hidrosztatikai nyomáskülönbség (AP), aminek értéke átlagosan 
35 Hgmm.

A glomerulus-kapillárisok kezdeti szakaszán a vérplasma kolloid osmoticus nyomása 
(Π)) 25-28 Hgmm. A két nyomásérték különbségeként adódik az ún. netto filtrációs nyomás 
(∆ΠP-Π),ami 7-10 Hgmm-re tehető

A glomeruláris filtrációs nyomás fontos élettani paraméter. A glomeruláris filtráció (a 
szűrletképződés) mértékét az ún. megtisztulási (clereance) elv alkalmazásával számíthatjuk.

10.1.3. Az ultrafiltrátum mennyiségének meghatározása

A szűrlet mennyiségi meghatározásához egy növényi fruktózpolimer, az inulin 
használható. Az inulin szervezetben kizárólag filtálódik. nem metabolizálódik, nem 
secretálódik, nem reabszorbeálódik és nem mérgező hatású.

Ha az inulin vizeletben lévő koncentrácóját [Uin(mg/ml)] megszorozzuk a percenkénti 
vizelet mennyiségével (percdiurézis) [Vin (ml/perc)], megkapjuk az inulinnak a vérplasmában 
lévő koncentrációja [Pin (mg/ml)], és a percenként filtrálódott szürlettérfogat [Cin (ml/perc)] 
szorzatát.

Az egyenletet átrendezve, a percenként filtrálódon szürlettérfogat megadható a többi 
tag ismeretében:  

Cin (inulin clereance)=Uinx Vin/Pin

Az inulin clereance tehát megmutatja, hogy hány ml vérplasma tartalmazza azt az 
inulin mennyiséget, amennyi 1 perc alatt kiürül. Az inulin clereance egyben megadja a
glomerulus filtrációs ráta (GFR) értékét is. A GFR átlagos értéke egészséges emberben 125 
ml/perc.

Felnőtt emberben naponta 180 liter ultrafiltrátum képződik, melynek 99%-a 
visszaszívódik, így végül 1,5 liter vizelet ürül. Egy, a szívizom falában termelődő hormon, a 
pitvari nátriuretikus peptid (ANP), fokozza a GFR-t.

Ismert egy a szervezetben nem termelődő anyag, a para-amino-hippursav (PAH), amit 
ha a véráramba juttatunk, a vesébe jutva, a vese vénás rendszeréből a tubulusokba történő
teljes kiválasztódásának (secretiojának) köszönhetően a vesét elhagyó vénás vérben már nem 
jelenik meg. Ennek alapján, a clearance elvet figyelembe véve, és az inulin esetében fent leírt 
térfogatfrakciók és koncentrációk analógiájára kiszámítható a PAH clearance, ami vesén 
átáramló vérplasma időegység alatti mennyiségével (renal plasma flow, RPF) lesz egyenlő.
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RPF= CPAH= UPAHxVPAH/PPAH

A PAH clereance 0,6 1/perc, mely ötszöröse az inulin clereance-nek.

Mivel a teljes vérmennyiség arányos a plasma mennyiségével (1-hematokrit, 1-Ht) a 
vesén átáramló vérmennyiségét (renal blood flow, RBF) úgy számíthatjuk ki, hogy az RPF 
értékét elosztjuk 1-hematokrit értékkel.

RBF= RPFx 1/1-Ht

Az RBF értéke átlagosan 1,5 1/perc, ami azt jelenti, hogy a vesén átáramló teljes 
vérmennyiség a nyugalmi perctérfogat (5 l) kb. 30 %-a. A- képződött szűrlet ezután az 
elsőrendű (proximális) kanyarulatos csatornába kerül, ami a vesetest körül kanyarog, majd 
áthalad a Henle-kacsba. Az említett csövecskékben képződik a szürletből a vizelet. Az 
említett csöveket kapillárisok gazdagon behálózzák.

A Henle-kacs le és felszálló ágában ellentétes irányban mozgó folyadék anyagai 
fokozatosan átrendeződhetnek, ezért a kacs visszafordulásánál a legtöményebb a szűrlet. 
Fontos megjegyezni, hogy a Henle-kacs leszálló ágában (crus descendens) a Na -ion 
passzívan mozog, míg a felszálló ágában aktívan szívódik vissza.

18.1.4. Transzportfolyamatok a tubulus rendszerben

A percenként filtrált 125 ml szürletböl 0,3-18 ml vizelet ürülhet. A minimum és 
maximum értékek közötti különbség 60-szoros. Az ürítést elsősorban a glomerulusokhoz 
szorosan kapcsolt tubulus rendszerben folyó, hormonális szabályozás alatt álló visszaszívó 
mechanizmus (reabszorpció) határozza meg.

Az ember két veséjében naponta képződő 180 liter szürlet az elvezető csatorna kezdeti 
szakaszába, a proximális tubulusba kerül. Ebben a szakaszban az ionok, - főleg Na+ - 
túlnyomó többsége aktív transzporttal (Na+/H+ kicserélés), energia felhasználásával szívódik 
vissza. A glükóz szintén aktív transzporttal, hordozó molekula segítségével. Na+ jelenlétében 
(co-transport) szívódik vissza a proximális tubulusban. A glükózt szállító hordozó molekula a 
cukor növekvő mennyiségére fokozza a működését, de kb. 11 mmol/1-es plasma glükóz 
koncentráció fölött (ami a glükóz transzport tubuláris maximuma (Tm), nem képes a 
glükózmolekulákat visszaszívni az érhálózatba, így a fölös glükózmennyiség a vizelettel 
kiürül. Ez a jelenség alakulhat ki pl. kezeletlen inzulin-hiányos cukorbetegség esetén.

Cukorbetegség esetén a tápanyagok lebontásakor keletkező intermedierekből való 
szintézise kerül előtérbe, ami a vérplasmában glükóz mellett a savas természetű 
köztitermékek (ketontestek acetecetsav béta-hidroxi-vajsav) felhalmozódásához vezet. A 
ketontestek káros hatásúak, mert a testfolyadék kémhatását savas irányba tolják el 
(ketoacidózis). Eliminálásuk a szervezetből szapora légzéssel, valamint a vesében történő 
kiválasztással történik (ketonuria). A ketontesteknek a kilélegzett levegőben és a vizeletben 
való megjelenése azok jellegzetes illata miatt könnyen felismerhető (acetonszagú lehellet ill. 
vizelet).

Az aminósavak a glükózhoz hasonlóan 100%-ban visszaszívódnak az elsődleges 
tubulusban. Ugyanebben a szakaszban szívódik vissza passzív transzporttal, főleg az aktív 
transzporttal felszívódó Na+ iont követve a víz 2/3-a, ill. a karbamid (urea) mintegy 1/2-e. A 
proximális kanyarulatos csatornában Na+/foszfát co-transzport segítségével reabszorbeálódik 
a filtrált foszfát egy része (172. ábra, A. kép).

A csatornákban tovább folytatódik a víz passzív transzporttal történő reabszorpciója. 
Ebben a szakaszban a Na+-ion visszaszívását K+-ion secretiója követ, amit cserediffúziónak 
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nevezünk. Több nephron elvezető csőrendszeréből közös gyűjtőcsatornákba kerül a 
visszamaradt folyadék. A vizelet itt nyeri el a végső összetételét. Ebben a szakaszban 
hormonhatások is érvényesülnek.

A gyűjtőcsatornák sejtjeinek víz pemeabilitását, a hypothalamus nagysejtes magjainak 
egy hormonja, a vasopressin (antidiuretikus hormon, ADH) szabályozza. A hormon hatására 
egy speciális receptor (aquaporin-2) kihelyeződik a membránba, így a csatornasejtek 
vízpermeabilitása fokozódik. A fokozott vízvisszaszívás megnöveli a vértérfogatot. Egy 
másik hormonhatás is érvényesül ebben a szakaszban. A mellékvesekéreg só-vízháztartásra 
(mineralocorticoid) ható szteroid hormonja, az aldoszteron fokozza a Na+ reabszorpcióját, 
melyet a víz passzív transzportja követ.

A megnövekedett vízvisszaszívás szintén vértérfogat és vérnyomás emelkedést okoz. 
A gyűjtőcsatorna corticális és külső velői szakasza az urea számára átjárhatatlan, de a belső 
velői szakasz ureára permeábilis, így az urea mennyisége reabszorpcióval, ill. secretióval 
módosul. A vizelet végső osmolaritását az urea mennyisége nagymértékben meghatározza.

A kémhatás (pH szabályozás is főleg ezen a szakaszon történik, egy ún. H+/Na+
kation-kicserélő antiporter segítségével. A H+- koncentráció változását szükséges pufferolni, 
melyet a vér anionjainak (HCO3, HPO42-) megfelelő átalakulása biztosít.

10.1.5. A vese vérellátása

A vese arteriás vérét a leszálló aortából kilépő arteria renalisból kapja. Az ér, belépve 
a vesekapun, két ágra oszlik. Az egyik ág a vese tokjait látja el artériás vérrel, míg a másik ág 
a vesepiramisok felé tartva elágazódik, s mint arteria interlobalis halad a kéregállomány felé 
(173. ábra). A velő- és a kéregállomány határán ez az ér ív alakban meghajlik, ez az ív alakú 
artéria, az arteria arcuata ( = arteria arciformis). Az ív-artéria homorú és domború oldaláról 
is lépnek ki erek. A domború oldalon kilépő erek a vese felszíne felé futnak, mint arteria 
interlobularisok. Ezekből lépnek ki a vas afferensek, amelyek a vesetestekhez artériás vért 
szállítanak. A vesetestek artériás csodarecéjéből kilépő vas efferensek közül azok, amelyek a 
velőállományhoz közelebb helyezkednek el, mint egyenes artériák (arteriolae rectae) 
közvetlenül lefutnak a vesepiramisokba, s az ott levő csatornákat kisebb erekre szakadva 
fonják körül.

Az egyenes artériák eredete kettős. Egy részük az előbb említett vas efferensek 
folytatásai, másrészük ív artériák homorú oldaláról erednek. Azok a vas efferensek, amelyek a 
tokokhoz közelebb vannak tovább ágazódva a vesetest körüli csatornák sejtjeit látják el 
oxigéndús vérrel.

A vese vénás rendszere a tok felől összeszedődő kis csillagvénákkal (vena stellata) 
indul, melyek a kéreg területén a vena interlobularisokba, azok pedig a vena arcuatákba 
torkollanak. A vena arcuatusok felveszik a velőállomány felül összegyűlt vénás vért is, a 
gyűjtőerek a venulae rectae-k. Több vena arcuata egy vena interlobarisba szedődik, ami a 
vesepiramisok oldalán halad lefelé. Ezek azután egy nagy érbe a vena renalisba torkollanak, s 
ez a vesekapun át elhagyja a vesét.

10.1.6. A veseműködés szabályozása

A veseműködés idegi szabályozása nem számottevő. A X. agyidegen keresztül érkező 
parasymapthicus ingerületek csökkentik a vérnyomást, aminek következtében kevesebb 
szűrlet keletkezik. A csökkent szűrletmennyiség hatására a vizelet mennyisége is csökken.

A vese hormonális szabályozása jelentős. A vesétest artériás gomolyába bevezető vas 
afferens módosult izomsejtjei (juxtaglomeruláris apparátus) a renin nevű enzimatikus hatású 
fehérjét termelik. Különböző secretios ingerekre a renin a v érkeringésbe kerül, ahol egy
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174. ábra: A vese működésének hormonális szabályozása.

(nem összefüggő réteg) találunk. Az uretereken 1-5/perc frekvenciával szabályos 
perisztaltikus kontrakciók futnak le, amelyek a vizeletet a vesemedencéből a húgyhólyagba 
továbbítják. A vizelet a húgyhólyagba a perisztaltikus hullámokkal szinkron lökésszerű 
adagokban ürül. Az ureterek ferdén lépnek át a húgyhólyag falán, és bár uretersphincter, mint 
olyan nincs, ez a ferde irányú belépés az uretereket zárva tartja, kivéve a perisztaltikus hullám 
odaérkezésének időpontját, megakadályozva a vizelet hólyagból való visszaáramlását.

10.3. Húgyhólyag (vesica urinaria)

Tágulékony tömlő, ami a kismedence elülső részében a szeméremcsont domborulata 
(symphysis) mögött helyezkedik el. Három nyílása van. Kettő a húgyvezetékek beszájadzási 
helye, a harmadik a húgycső kezdete. Ez utóbbiban a hólyagzáró izom (musculus sphincter 
vesicae) nyugalmi állapotban zárva tartja. Vizeléskor a záróizom ellazul, a hólyag falának 
izomzata összehúzódik, s a vizelet kiürül. A húgyhólyág falában a simaizom elrendezése 
ugyanúgy, mint az uretereké spirális, hosszanti és körkörös kötegeket képez.
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A hólyag falának telítődésekor falában levő idegvégződések ingerülete váltja ki a 
vizelési ingert. A húgyhólyag beidegzését a 175. ábra mutatja.

175. ábra: A húgyhólyag beidegzése.
Szaggatott vonalak: érzőidegek, a parasympathicus beidegzés az ábra baloldalán, a 

sympathicus beidegzés az ábra felső részén, míg a somaticus pedig az ábra jobb alsó részén 
látható.

10.4. Húgycső (urethra)

Nőknél egyenes lefutású, a húgyhólyagból indul és a csikló mögött a hüvely 
bemenetnél nyílik. Férfiaknál ugyancsak a húgyhólyagból indul és a hímvessző makkján 
nyílik.

A húgycső (urethra) mindkét oldalán simaizomkötegek haladnak, és ezeket gyakran 
musculus sphincter vesicae-nek nevezik, jóllehet ezek nem veszik körül körkörösen a 
húgycsövet. Távolabb az urethrán találunk egy harántcsíkolt izmokból felépült sphinctert, a 
hártyás urethra sphincterét (musculus sphincter urethrae).

10.5. A vizelet ürítésének folyamata

A vizeletürítés alapvetően gerincvelői reflexfolvamat. amelyet magasabb agyi 
központok serkenthetnek, vagy gátolhatnak. A húgyhólyagba kerülő vizelet nem emeli meg a 
nyomást a hólyagban mindaddig, míg az meg nem telik. Az első vizelési inger akkor lép fel, 
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amikor a hólyag térfogata eléri a 50 ml-es határt. Innen kezdve visszatérően vizelési ingerek 
jelentkeznek, majd a 400 ml-es holyagtértogatnál határozott teltségérzet érezhető.

Vizeletürítés alatt a gát izmai és a musculus sphincter urethrae ellazulnak, az ún. 
detrusorizmok összehúzódnak, és a vizelet azurethrán keresztül kijut a környezetbe.

A reflexes vizeletürítés megakadályozása gát izmai és a m. sphincter urethrae 
akaratlagos összehúzódásával történik, így a vizelet nem jut be az urethrába, ill. a már 
megkezdett vizeletürítés is abbamarad. A musculus sphincter urethrae összehúzott állapotban 
tartása tanult folyamat, ami lehetővé teszi, hogy felnőtt ember a vizelést megfelelő ideig 
késleltesse.

A vizelés befejezése után a női urethra a gravitáció hatására ürül ki, míg a férfi 
urethrában maradt vizeletet a bulbocavernosus izomzat néhány kontrakciója távolítja el.

A húgyhólyag simaizmainak van ugyan spontán kontraktilitási képessége, de amíg az 
idegellátás ép, a húgyhólyag izomzatúban lévő nyújtási receptorok váltanak ki reflexes 
kontrakciót, mert az idegi szabályozás reflexküszöbe az alacsonyabb.

A nervus pelvicusban futó rostok képezik a vizelési reflex afferens szárát, és 
ugyanebben az idegben futnak a hólyaghoz a reflex efferens ágát képező parasympathicus 
idegek is. Felnőttben a reflex a gerincvelő sacrális szakaszán (S2-S4) integrálódik. A 
hólyaghoz futó sympathicus idegek nem vesznek részt a vizelési reflexben, viszont a 
hólyagizomzat kontrahálásával férfiakban ezek az idegek akadályozzák meg azt, hogy 
ejaculatio alatt az ondó a hólyagba kerüljön.

A vizelési reflex ingerküszöbét, hasonlóan a nyújtási reflexekhez, agytörzsi facilitáló 
és gátló központok befolyásolhatják. Facilitáló areát a hídban találunk, gátlót pedig a 
középagyban. Az agytörzs átmetszése közvetlenül a híd felett a küszöb csökkenését idézi elő, 
ilyenkor kisebb hólyagtelődés is kiváltja a reflexet. Felső középagyi átmetszés esetén viszont 
a reflexküszöb lényegében normális marad. A hátsó hypothalamusban is találunk még egy 
facilitáló areát. 

A vizelet ürítése akaratlagosan is szabályozható. Az akaratlagos vizeletürítés 
mechanizmusa még tisztázatlan. Először feltételezhetően a medencefenék izomzata lazul el, 
ami a hólyagizomzat lefelé húzását eredményezve nyomásnövekedést okoz, és ez váltja ki a 
detrusor izomzat kontrakcióját.

Emberben, az agykéreg gyrus frontalis superior területének sérülése a vizelési inger 
csökkenését eredményezi. Ilyenkor a beteg nem tudja a vizelést akaratlagosan megszakítani, 
ha már elkezdte.

A húgyhólyagizomzat összehúzódása kiváltható akaratlagosan a gerincvelő vizelési 
reflexközpont facilitásával akkor is, ha a hólyag csak néhány ml vizeletei tartalmaz. A' 
hasizmok akaratlagos összehúzásával, a hasűri nypmás fokozásával a vizelet kiürülése szintén 
elősegíthető.
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1. AZ EMÉSZTÖKÉSZÜLÉK

Az emésztőkészülék a táplálék felvételét, emésztését, felszívását és a salakanyag 
ürítését végzi. Magát az emésztökészüléket három nagy, nevezetesen a felső-, középső- és 
alsó szakaszra osztjuk.

11.1. Az emésztőkészülék felső szakasza

Ez a szakasz végzi a táplálék felvételét, aprózását és megkezdi az emésztést. Részei a 
szájüreg, szájüregi szervek, a torok, a garat és a nyelőcső.

11.1.1. A szájüreg (cavum oris)

A szájüreg nyílása a szájnyílás (rima oris), ami a fogak előtti szájtornácba 
(vestibulum oris) vezet. Ezt felül és alul ajkak, oldalról a pofák (orcák) határolják. Az ajkak 
a szájzugban találkoznak. Belső felszínét nyálkahártya, külső részét bőr borítja. A kettő 
között egy gyűrűs izom a musculus orbicularis oris található, ami a szájnyílást szűkíti.

A szájtornác hátrafelé (fogak mögött) a tulajdonképpeni szájüregbe (cavum oris) 
vezet, ami a torkon át a garattal tart kapcsolatot (176. ábra). A szájüreget felül a szájpad, alul

176. ábra: A szájüreg metszete.

a szájfenék határolja. A szájüreg fenekét a nyelv foglalja el. A szájpad (palatinum) egy 
elülső kemény, csontos (palatum durum) és egy hátsó lágy szájpadra (palatum molle)
különíthető. Ez utóbbi tulajdonképpen izomlemez. Mögötte két oldalra két-két izmos redő 
emelkedik ki, ebből az elülső a nyelvgyökérhez, a hátsó a garatfalhoz ereszkedik le. A két 
redő a garatíveket képezi, melyek között a szájpadi mandulák (tonsilla palatinea) 
helyezkednek el. A lágy szájpadban még több apró nyiroktüsző található. Ezek, valamint a 
nyelvgyöki és a szájpadi mandulák együtt egy lymphaticus gyűrűt (Waldeyer-gyűrű) 
alkotnak, melynek az a szerepe, hogy védje a szervezetet a behatoló kórokozóktól.
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11.1.2. A száj üreg szervei

A szájüregi szervekhez tartoznak a fogak, a szájüregmirigyek (nyálmirigyek) és a 
nyelv.

a./  A fogak (dentes)

A fogak a felső állcsont és az alsó állkapocs fogmedreibe (alveolusok) ékelődnek. A 
fogakat az alveolusokhoz kollagén rostok rögzítik. Fő feladatuk a táplálék őrlése, de 
fontosak a hangképzésben is.

Minden fogon három részt lehet elkülöníteni, úgymint a koronát (corona dentis), a 
nyakat (collum dentis) és gyökeret (radix dentis) (177. ábra).

korona

nyak

gyökér

177. ábra: A fog részei, és szöveti felépítése.

A fog korona a fog szabad része. Felszínét zománc borítja. Ez a szervezet 
legkeményebb szövete. A zománc alatt dentin található. A dentin állomány közepébe 
benyúlik egy üreg, a fogüreg a cavum dentis, amit a fogbél tölt ki. Ebben erek és idegek 
találhatók.

A fognyakat a fogíny veszi körül. A nyak felszínét cement burkolja, mely alatt dentin 
található.

,-í foggyökér a fogmederben (alveolus) található. A gyökér közepén egy szűk 
csatorna húzódik, ami lefelé a gyökércsúcson nyílik. A fogak gyökereinek száma változó. A 
foggyökér felépítése azonos a fognyakéval.

Váltó fogazatunk van, ami azt jelenti, hogy születés után a 6-7 hónaptól jelennek meg 
a tejfogak, és a harmadik életév végére mind a 20 tejfog megjelenik. Ezután kezdődik a 
váltás és a tejfogak helyén maradandó fogak jelennek meg.
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Fogaink egy felső és egy alsó fogsorban találhatók. Egy-egy fogsorban 10 tejfogat, 
majd 16 maradandó fogat találunk. Középtől oldalra kvadránsokra (negyed) oszthatók. A
negyedekben a fogak különbözőek. A maradandó fogak teljes megjelenése után egy 
negyedben (középtől, kifelé haladva) elkülöníthetünk: 2 metsző-, 1 szem-, 2 kisőrlő (kis 
zápfog) és 3 nagyőrlő fogat (nagy zápfogat).

Fogazatunkat a fogképletben fejezhetjük ki. A fogképlet egy olyan tört, melynek 
számlálójában középtől kifelé a felső fogsor egy negyedének fogait, míg nevezőjében az 
alsó fogsorét tüntetjük fel.

b./  A szájüreg mirigyek (nyálmirigyek)

A nyálmirigyek az arc bőre és az izmok között található páros szervek, de vezetékük 
a szájüregbe torkollik. Váladékuk a nyál, ami emésztőnedv, benne emésztőenzim (nyál- 
amiláz) található. Három pár nagy nyálmirigyünk van (178. ábra). Ezek a savós váladékot 
termelő fültömirigy (parotis),

178. ábra: A nyálmirigyek elhelyezkedése (oldalnézet).

a savós és mucinosus váladékot termelő állkapocs alatti mirigy (glandula submandibularis), 
és főleg mucinosus váladékot termelő nyelv alatti mirigy (glandula sublingualis).

A nyálmirigyek váladéka a nyál, gyengén lúgos kémhatású emésztőnedv. Feladata a 
falat síkossá tétele, továbbá itt kezdődik meg a táplálék közül az összetett szénhidrátok 
bontása α-amiláz enzim segítségével. A nyál a testfolyadéknál kisebb koncentrációjú 
(hyposmoticus) folyadék, ami a vérplasmából keletkezik.

A nyálelválasztás szabályozása reflexes úton történik. A nyálelválasztás ingere a 
szájnyálkahártya kémiai ingerlése. A kémiai ingerek azok az anyagok, amelyek az ízérző 
receptorsejteket ingerük (secunder érzékhámsejtek, melyek az ízérző szemölcsökben 
helyezkednek el). Segítségükkel édes, sós, savanyú és keserű ízeket érzékelünk.

Az afferens ingerület a nervus glossopharyngeuson, a nervus vaguson és a nervus 
lingualison át bekerül a nyúltagyi nyálelválasztó központba.

A nyálmirigyekhez futó mozgató efferens rostok mind sympathicus, mind 
parasympathicus rostok. A fültőmirigy parasympathicus rostjai a nervus 
glossopharyngeuson hagyják el a nyúltvelőt, és a ganglion, oticumban kapcsolódnak át. A 
másik két nyálmirigy parasympathicus praeganglionáris rostjai a nervus facialison jutnak el 
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nyomáskülönbségek hatására az O2-nek a véráramba, a CO2-nak a tüdő légterébe történő 
diffúziója zajlik. A tüdő artériás vérében a PaO2 = 95Hgm, a PCO2 = 40Hgmm (169. ábra).

169. ábra: A légzési gázok parciális nyomásai a tüdő alveolusaiban és a tüdő 
kapillárisokban.

Elégtelen véráramlás esetén a tüdőben levő gázok összetétele a légkör levegőjének 
összetételéhez közelit, míg elégtelen ventilláció esetén a vénás vérben található 
összetételhez lesz hasonló. Az (alveoláris ventillácio) a legfontosabb meghatározója az 
alveolusban lévő PaO2 és PaCO2nyomásoknak. A PaCO2 egyenesen arányos a percenkénti 
CO2 termeléssel és fordítottan arányos az alvéoláris ventillátioval. Ha a PaCO2 40Hgmm fölé 
emelkedik, akkor hyperventillatio, ha 40Hgmm alá süllyed, akkor hyporventillatio indul 
meg.

Ahhoz, hogy a vér oxigéntelítettsége (szaturációja) közel 100%-os legyen, azaz 
oxigénszállító kapacitása maximálisan kihasználódhasson, a PaO2nak a tüdő belső terében 
(alveoláris tér) a 100Hgmm-t el kell érnie. Az oxigénellátás csökkenését hyposziának
nevezzük.

A tüdőből a vér percenként kb. 250-280ml O2-tszállít el. Nyugalomban a légcserére 
3/4mp áll rendelkezésre, míg erős fizikai munka esetén ez az érték 1/4 mp. A percenként 
kicserélt levegő mennyisége az alveolusokban 14 légvétellel számolva (14 x 0,35 1) 4,91

9.3.3.2. Gázcsere a szövetekben

A gázok szállítása a vérben fizikailag oldott vagy kémiailag kötött formában történik. 

A kapillárisok és a szövetközötti tér határfelületénn a légzési gázok diffúzióját szintén a
parciális nyomásaik különbsége határozza meg. Az artériás kapillárisokban a légzési gázok 
parciális nyomása megyező a tüdőből távozó vérben található értékekkel, míg a
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szövetközötti folyadéktérben ugyanez az érték megegyezik a vénás vérben mérhető értékkel.
Ennek értelmében a kapilláris-szövet határon a véráramból O2 diffundál a szövetekbe.
valamint CO2diffundál a kapillárisokba.

93.3.3. A légzőműködések szabályozása

A spontán légzési ritmust a belégzés során aktív légzőizmokat beidegző 
motoneuronok aktivitása hozza létre. A légzőmüködések szabályozása a testfolyadék kémiai 
összetétele alapján történik. A központi idegrendszerből eredő ritmikus aktivitást az artériás, 
valamint az agyi interstitiális tér PaO2, PaCO2 és a H+-ionkoncentráció szintjének változása 
határozza meg. Ezt az elsődleges szabályozást egészítik ki egyéb mechanizmusok, mint pl. 
az izommunkához kapcsolódóan a vér K - ion szintje, valamint nem kémiai természetű 
visszacsatolási folyamatok, mint pl. atüdőszövet receptoraiból X.Aagyideg rostjaival 
befutó mechanikai információk és egyéb reflexműködések is.

A légzőizmok ritmikus működésének központi szabályozását ún. „légzőközpontok” 
végzik, amik az agytörzsben: a nyúltvelőben és a hídban találhatók. A légzőközpontok 
neuronjai aktívak lehetnek vagy a belégzés alatt (belégzőközpontok), vagy a kilégzés alatt 
(kilégzőközpontok). Működésük eredménye a 12-16 perces nyugalmi légzésifrekvencia.

A nyúltvelőben és a hídban 2-2 nagyobb légzésszabályozásban résztvevő 
sejtpopulációt különítünk el (170. ábra).

170. ábra: A légzőműködések idegrendszeri szabályozása az agytörzs egyes szintjein 
átmetszéses vizsgálatokból (A-D) intakt ill. átmetszett X. agyideg (vagus-rostok) esetén. 

APK: apneusiás központ, Cl: colliculus inferior, DRG: a légzési neuronok dorsális 
csoportja, NPB: nucleus parabrachialis medialis, PC: pedunculus cerebellaris, VRG: a 

légzési neuronok ventrális csoportja. A jobb oldali regisztrátumok a légvételek gyakoriságát 
és mélységét szemléltetik, az A, B, C és D betűk az átmetszések szintjét jelzik.

A dorsálisan és mediálisan elhelyezkedő magcsoport (dorsal respiratory group= 
DRG) idegsejtjei a sejtek a belégzéskor aktívak (elsődleges belégzőközpont). Ezeknek a 
neuronoknak jelentős hányada a gerincvelőbe vetül, és egy részük közvetlenül kapcsolódik a 
rekeszizmot mozgató gerincvelői motoneuronokkal. A ventrálisan és laterálisan található 
másik magcsoport (ventral respiratory group=VRG) idegsejtjei a kilégzéskor aktívak 
(kilégzőközpont). A DRG és a VRG neuronok egymással reciprok innervációban vannak, 
egymás aktivitását kölcsönösen gátolni képesek. Feltételezések szerint így állítják be a 
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légzőizmok mozgásának alapritmusát. A légzés alapritmusát a nyúltvelői központok 
önmagukban képesek fenntartani, azonban így a belégzés-kilégzés rendszertelen, szaggatott 
lesz (ataxiás légzés), vagy a légzés belégzési fázisai hosszúvá is vállhatnak (apneusia)

A nyúltvelői légzőközpontok felülszabályozására a hídban újabb két fontos 
neuroncsoport található. A hídban kiterjedten elhelyezkedő ún. „pneumotaxikus” 
központhoz (a nucleus parabrachialis medialis= NPB, és a Kőlliker - Fuse-félé mag) tartozó 
idegsejtek aktivitásának hatására megszűnik az apneusiás légzés, a kiléglézés/belégzés 
ritmusa normalizálódik. Ezzel szemben a híd caudális területén levő légzőközpont aktivitása 
mély, tartós belégzést eredményez (apneuziás központ). Az apneuziás központ neuronjai a 
nyúltvelői belégzőközpont (DRG) neuronjait serkentik, míg a pneumotaxikus központ 
neuronjai a hídbeli apneuziás központ aktivitását gátolva közvetett gátló hatást gyakorolnak 
a nyúltvelői belégzőközpontra.

A légzőműködések kémiai szabályozásához a kémiai ingereket két, egy központi és 
egy perifériás receptor-rendszer veszi fel, és továbbítja az agytörzsi respiratoricus 
idegsejtekhez.

A kémiai szabályozás központi elemei a centrális kemoreceptorok, melyek a 
nyúltvelő ventrális felszínén helyezkednek el a légzőközpontok környékén, de azoktól 
elkülönülten. Ezek az idegsejtek az agyi extracelluláris (sejtközötti) folyadék (és közvetve a 
vér) PaCO2 változásaira érzékenyek. Ha nő a vér CO2 koncentrációja (=parciális nyomása), 
akkor légzésfokozódás következik be. Az agytörzsi (centrális) kemoreceptor sejtek kis 
latenciával és nagy érzékenységgel detektálják az interstitiális folyadék PaCO2 változásait, 
azonban adaptálódnak az órákon át magas CO2 tenzióhoz (pl. altatás esetén), és a további 
érzékelésben már nem játszanak szerepet. Az agytörzsi receptorsejtek nem érzékenye_k sem 
az O2-tenzió csökkenésére, sem pedig a perifériás vér H- ion koncentrációjának 
változásaira. A kemoreceptor sejtek közvetlen környezetében lévő megfelelő H+- 
koncentráció, ill. az ezt biztosító PaCO2 szükséges a normális belégzési (inspiratoricus) 
hajtóerő fenntartásához. Ha a PaCO2 csökken, akkor a belégző aktivitás is csökken. A 
csökkent ventillatio addig tart, ameddig az ezzel járó CO2 koncentrációnövekedés az agyi 
sejtközötti folyadék CO2 - (és H+) koncentrációját helyre nem állította.

A perifériás kemoreceptorok legnagyobb artériák falában található sensorok. Az 
aorta falában ( az aorta elágazódásai környékén), valamint a nyaki verőér (arteria carotis 
communis) elágazódásánál (carotis bifurcatio) találhatók az ún. glomus aorticumoknak és 
glomus caroticumoknak nevezett piciny testecskék. A glomus caroticumot a IX. (n. 
glossopharyngeus), és a glomus aorticumot X. (n. vagus) agyideg afferens rostjai veszik 
körül. A glomusok az artériás vér O2 CO2, K+ és H+ koncentrációját érzékelik. Mind CO2
tenzió növekedésre, mind O2 tenzió csökkenésre válaszolnak, és aktivációjuk 
légzésfokozódást eredményez. A glomusok akkor a legaaktívabbak, amikor a vérben a PaO2
60Hgmm alá csökken.

Azonban a perifériás kemoreceptorok érzékenysége mind az O2- mind a CO2- 
tenzióváltozásra elmarad az agytörzsi rendszer érzékenységétől, de ezek jelleadási képessége 
nem adaptálódik a tartósan magas CO2-tenzióhoz. Ennek megfelelően, feltehetően a 
glomusokban található kemoreceptorok az egyedüli ,riasztórendszerei" az artériás OZ-tenzió 
csökkenésének, továbbá az artériás H - koncentráció physiologiás tartománytól való 
eltérésének.

A légutal mechanoreceptorainak légzésszabályozó működése. A légvételek 
mélységét és frekvenciáját a légutakból és a tüdőből jövő afferens ingerületek módosítják. A 
légutakban és a tüdőben lévő különböző receptorok ingerületét nervus vagus közvetíti a
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173. ábra: A vese vérellátása.

vérplasma fehérjéből (angiotenzinogén) angiotenzin I-et állít elő. A keletkezett angiotenzin L a 
tüdőben egy konvertáló enzim hatására angiotenzin II-vé alakul. Az angiotenzin II 
hormonhatású vegyület, felszabadulása egyrészt érszükítő hatású, ezáltal áttételesen növeli a 
vérnyomást, másrészt fokozza a mellékvesekéreg aldosteron termelődését, ami a Na+
reabszorpióját növeli. A Na+ fokozott visszaszívást követi a víz transzportja, ami szintén 
vértérfogat és vérnyomás emelkedést okoz. A renin felszabadulását különböző élettani 
változások okozhatják (afferens arteriola vérnyomásesése, vértérfogat csökkenése, a szervezet 
Na+ hiánya). ___

A vese jelentősen hozzájárul a vér megfelelő Ca2+ ill. (foszfát) szintjének 
kialakításához, mely a mellékpajzsmirigy parathormonja, ill.egy vitaminhormon, a D-vitamin 
(kalcitriol) által szabályozott (174. ábra). 

10.2. Húgyvezeték (ureter)

A vesemedencét a húgyhólyaggal összekötő kb. 30 cm hosszú, lúdtoll vastagságú, pá
ros, tágulékony cső. Falukban spirális, hosszanti és körkörös elrendezésű simaizomkötegeket 



a mirigyek előtti vegetatív dúcokba, ott átkapcsolódnak, s mint postganglionáris rostok érik 
el a mirigyeket. Ennek hatására emésztőenzimekben gazdag, híg nyál termelődik.

A nyálmirigyek sympathicus rostjai a gerincvelő felső thoracális segmentumainak 
oldalszarvi sejtjeitől erednek, innen a határkötegi dúcokon át a ganglion cervicale superiusba 
jutnak, ahol átkapcsolódás után, a postganglionáris rostok különböző plexusokon átjutnak 
el a mirigyekhez. Ennek hatására sűrű, emésztőenzimben szegény, viszkózus nyál 
termelődik.

c./ A nyelv (lingua)

A szájüreg fenekéről kiemelkedő izmos szerv. Alatta már csak az igazi szájfenék 
található, amit a nyelvcsont feletti izmok alkotnak. Feladata elsősorban a táplálék nyállal 
való keverése, és a falat formálása. Ezen túl szerepel az ízérzékelésben, a hangképzésben, a 
beszédben, csecsemőknél a szopásban is.

A nyelv hátul a nyelvgyökérnél (radix linguae) rögzül. A nyelv gyökere előrefelé a 
nyelv fő tömegét adó testbe (corpus linguae) folytatódik, s ez elől a nyelvcsúcsba (apex 
linguae) végződik. A nyelv két felszíne a felső (dorsális), és alsó (ventrális) a nyelvszélben 
(margo linguae) találkoznak. A nyelv gyökén nyiroktüszők vannak, melyek a Waldeyer- 
gyürű részei.

A nyelv felszíneit nyálkahártya fedi, melyek között a nyelv fő tömegét adó 
harántcsíkolt izomréteg helyezkedik el. Ebben a rétegben az izomrostok kis nyalábokban 
fordulnak elő. A nyalábok a tér három irányának megfelelően rendezőknek, azaz vannak 
olyanok, melyek elölről hátra ill. fordítva futnak; vannak olyanok, amelyek a két felszín 
között húzódnak; s vannak olyan izomnyalábok, melyek a két oldalt kötik össze. Ezek az 
izomnyalábok adják a nyelv saját izmait, melyekhez ún. külső izmok is kapcsolódnak. A 
külső izmok a nyelv környékén erednek és a nyelv izomzatúba kapcsolódnak.

A nyelv felső feszínén a nyálkahártya nem síma, rajta különböző formájú 
kiemelkedések ún. szemölcsök (papillae) figyelhetők meg (179. ábra). Ezek alakjuk szerint 
lehetnek fonál, gomba, levél és körülárkolt szemölcsök.

A fonál alakú szemölcsök (papillae filiformes) a nyelv elülső kétharmadában 
találhatók Szerepük mechanikai ingerek érzékelése. Közöttük elszórtan vannak a 
gombaképű szemölcsök (papillae fungiformes). A nyelv oldalsó szélén a levélalakú (papillae 
foliatae), míg a nyelv gyökén egy „V” alakú barázda (sulcus terminális)előtt sorba 
rendeződve a körülárkolt szemölcsök (papillae circumvallatae) találhatók. Az utóbbi három 
papilla az ízérzékelésben Játszik szerepet. (A szemölcsök szerkezetét, az ízérzékelés 
lokalizációját ld.Vegyi érzékszerveknél).

11.1.3. A torok

A garatívek és az általuk határolt térség a torok (179. ábra), ami a szájüreg hátsó 
kijáratát képezi. A torokhoz tartozik a lágy szájpadról lelógó nyelvcsap és a két-két garatív a 
szájpad mandulákkal együtt.

11.1.4. A garat (pharynx)

A szájüreg mögötti függőleges üreg. A légző és az emésztőrendszer közös ürege (ld. 
Légzőrendszer). Három, a felső orri, a középső száji és az alsó gégei szakaszát különíthetjük 
el. Az orri szakaszhoz a két felső orrnyílás, a fülkürt (Eustah-féle kürt) garati nyílása, a ga
rat mandulák és az orrsövény által kettéosztott garati nyílás tartozik. A garat száji szakasza
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179. ábra: A nyelv dorsális felszíne.

a szájüreg mögött fekszik. Az orri résztől a lágy szájpad választja el. Az alsó gégei szakasz a 
nyelőcsőbe való átmeneti rész, ahol egy záróizom található.

11.1.5. nyelőcső (oesophagus) és működése

Feladata a tápláléknak a szájüregből a gyomorba való továbbítása. Ujjnyi vastagságú, 
25.-30.cm hosszú, tágulékony cső alakú szerv, ami a 7. hátcsigolya magasságában átfúrja a 
rekeszt. Magában a nyelőcsőben két szűkületet találunk A felsőt a nyelőcső eredésénél, 
alsót hörgők elágazódásának magasságában, a nyelőcsőnek a rekeszizmon való 
átfúródásánál. A nyelőcső felső és alsó részén egy-egy sphincter izom található. A felső 
neurogén tónusú (állandó, oda érkező akcióspotenciál sorozat készteti összehúzódásra), míg 
az alsónak myogén tónusa van (az izom saját tónusa hozza létre az összehúzódását). A 
nyelés akaratlagosan kezdődik és nyeléskor perisztaltikus hullám halad végig a nyelőcsövön.
A falatot mechanoreceptorok érzékelik és a nyelőcső, a falat körül ellazul, felette pedig 
összehúzódik. Ezek a receptorok egy reflexkö bemenő szálát képezik. Az afferens szár a 
nyúltvelőben kapcsolódik, át és a nervus vaguson jut vissza a nyelőcsőhöz. Ha a falat a 
nyelőcső alsó részébe érkezik, akkor a falat kiváltja a proximális gyomor ellazulását 
(receptív relaxatio).
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A nyelési folyamat fontosabb fázisai
1./ Fázis: A falat továbbítása a szájüregből a garatba. Ilyenkor a falat beszorul a 

nyelvhát és a kemény szájpad közé. A lágy szájpad zárja az orr-garatüreg hátsó nyílását. A 
légzés gátlódik. A falat ezután a garatba jut.

2./ Fázis:] A falat továbbítása a garatból a nyelőcső felső részébe. Amikor a falat 
bekerül a garatba, akkor a garat izmai összehúzódnak, megnő a garatnyomás, és ugyanakkor 
ellazul a garat-nyelőcsői záróizom, s a falat a nyelőcsőbe jut.

3./Fázis: falat továbbítása a nyelőcsőből a gyomorba. A falat továbbítása a
nyelőcső perisztaltikus mozgása révén valósul meg.

11.2. Az emésztőkészülék középső szakasza

7
Ide tartozik a gyomor, és a teljes vékonybél (szakaszaival), továbbá a nagy 

emésztőmirigyek, nevezetesen a máj és a hasnyálmirigy. Az emésztőkészülék középső 
szakaszának feladata a táplálék emésztése és felszívása, és a salakanyag továbbítása.

11.2.1. A gy omor (ventriculus, gaster)

Tömlőszerüen kiszélesedő és "J’’ alakban hajlott emésztőkészüléki szakasz. Feladata 
a gyomornedv termelése, továbbá a gyomor perisztaltikus mozgása által a táplálék keverése 
és a vékonybél tele való továbbítása. A gyomornedv enzimje révén az emésztésben vesz 
részt. 

A gyomor két felszínének felső találkozási vonala a kis görbület (curvatura minor), 
míg az alsó találkozási vonal a nagy görbület (curvatura major). A gyomor részei (180. 
ábra, A. kép) a gyomorszáj (cardia). Itt megy át a nyelőcső a gyomrba A cardia területén 
a gyomorizomzat kissé megvastagszik, de igazi sphincter izomzatról nem beszélhetünk.

Ezután a gyomor felfelé boltosul, s átmegy a gyomorfenékbe (fundus ventriculi). A 
gyomornak ez a része még üres állapotban is tartalmaz levegőt (gyomorléghólyag), ami 
léggömbszerü hatásával hozzájárul a gyomor helybentartásához.

A cardiatól és a fundustól lefelé található a gyomor legnagyobb részét adó 
gyomor test (corpus ventriculi).

A „J" formájú kampó visszahajló része a gyomor kapu (gyomorvég, pars pylorica). 
A pars pylorica két részre, nevezetesen a fokozatosan szükülő antrum pyloricumra, valamint 
a csőszerű canalis pyloricusra tagolható. A canalis pyloricus lefelé a patkóbélbe 
(duodenum) folytatódik.

A gyomor nyálkahártyája redőzött. A felszíni rétege a nyálkahárya (tunica mucosa), 
ami egy egyrétegű hengerhámból) és az alatta levő kötőszövetes lamina propriából épül fel. 
A hámsejtek között egysejtű mirigyek ún. kehelysejtek találhatók. A hám alatti rétegben 
találhatók a csöves típusú gyomormirigyek.

A gyomorszáj mirigyei nvákot (mucin) termelnek, ami védőréteget képez a gyomor 
belső felszínén, így önemészfés nem következik be.

A fundus mirigyek secretios sejtjei nem egyformák, köztük fő-, fedő- és 
melléksejteket lehet elkülöníteni. A fősejtek az emésztőenzim előanyagát a pepszinogént. a 
fedősejtek a sósavat, míg a melléksejtek és a felületes sejtek nvákot (mucint) termelnek. A 
mucin az egész gyomor nyálkahártyát bevonja, védi az önemésztéstől.

A gyomorban összegyűlt váladék a gyomornedv, ami emésztőnedv. A gyomornedv 
izosmoticus folyadék. Legfontosabb jellemzője, hogy benne emésztőenzim és sósav 
található.

A gyomornedv aciditási értéké pH 1,0-2,0. A fedősejtek tehát a semleges 
tartományhoz képest 1 milliószoros H+ koncentrációt tudnak létrehozni a H+-K+ pumpa
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segítségével. A sósav secretiot szabályozó ingerek származhatnak az ízérző és 
szaglóreceptoroktól, gyomorba jutott táplálék kémiai természetéből, valamint a duodenumba 
jutott táplálék kémiai szignáljaitól.

A gyomornedv fehérjét bontó enzimje a pepszin, ami csak bizonyos (aromás 
oldalláncú) aminosavak melletti peptidkötéseket hasít, ezért a pepszinemésztés termékei 
különböző méretű oligopeptid-fragmensek, amik a vékonybélben tovább emésztődnek 
kisebb egységekké.

A gyomor izomrétege simaizomszövetből épül fel, ahol az izomsejtek a külső 
hosszanti és a belső  körkörös, ill. a közöttük levő ferde rétegekbe rendeződnek.

11.2.1.1. A gyomor motilitása és annak szabályozása

Amikor a táplálék a gyomorba kerül, a gyomor reflexszerűen elernyed, amit a garat 
és a nyelőcső mozgása vált ki (receptív relaxácio). Ezt követi a második elernyedési reflex, 
amit a gyomorba került táplálék vált ki (adaptív relaxácio). Így a gyomor belső térfogata az 
éhgyomori érték (150ml) akár 30 szorosára is növekedhet anélkül, hogy benne számottevő 
nyomásnövekedés jönne létre. Mindkét reflex esetében mind az afferens, mind az efferens 
idegrostok a bolygóidegben (nervus vagus) futnak (vago-vagalis reflex).  

Az elernyedést perisztaltikus összehúzódások követik, amelyek a táplálékot 
összekeverik, őrlik, és a patkóbélbe (duodenum) továbbítják. A táplálék néhány órát tölt a 
gyomorban. Legrövidebb ideig a szénhidrátok, legtovább a zsírtartalmú táplálékok 
maradnak benne.

Az összekevert és felőrölt gyomortartalom kis adagokban jut tovább a vékonybél 
kezdeti szakaszába a patkóbélbe, amit a pylorus körkörös záróizomzatának (sphincter) 
működése szabályoz. A pylorusból már csak az 1 mm-nél kisebb méretű gyomortartalom 
távozhat a patkóbélbe.

A gyomor jellemző motoros működését, a kontrakciós mechanikai hullámok 
sorozatát (perisztaltika) a gyomorban az ún. lassú elektromos hullámok hozzák létre. A 
fundus alsó részén található ritmuskeltő (pacemaker) séjtek hozzák létre az elektromos 
alapritmust, ami percenként három, periodikus hypopolarisatios hullámot jelent (3 cpm, 
normogastria). Ezek a lassú elektromos hullámok a fundus körkörös izomzatúból a corpuson 
át a pylorusig (distális irányban) terjednek (180. ábra, A. és B. képei). A lassú hullámokat 
bazális elektrmos ritmusnak (BER) is nevezik. A BER rendszeres, hypopolarisatios 
hullámai (kétféle,nevezetesen a táplálkozás alatti (digestiv), és a táplálkozási ciklusok 
közötti, ún. interdigestiv motoros aktivitást hoznak létre. Ez utóbbi 90-120 percenként 
ismétlődik, jellemzi az ún. distális irányban vándorló (migráló) myoelektromoskomplexek 
(MMC-k), aminek következtében mind a gyomor-, mind a vékonybéltartalom teljesen 
távozik.

A BER a nervus vagus (vagotomia), vagy a gyomorfal átvágása következtében a 
gyomor motilitása szabálytalan lesz. A gyomor perisztaltika szabályozásában tehát a 
gyomorban keltett lassú hullámok meghatározó szerepet játszanak.

Hasonló lassú hullámok koordinálják a simaizmok összehúzódását a vékony- és a 
vastagbélben is. A gyomor izomzata által keltett hullámok a külső bőrfelszínről az EKG-hoz 
hasonlóan elvezethetők.Az ilyen regisztrátumot elektrograsztrogramnak (EEG), az eljárást 
elektrogasztrográfiának nevezzük.

az EGG eljárással megfigyelhető, hogy a gyomor izomzata csak ritkáninaktív.
Röviddel a gyomor kiürülése után, enyhe perisztaltikus összehúzódások kezdődnek. Ezek 
intenzitása órákon belül, fokozatosan erősödik. Az erőteljesebb összehúzódások érezhetővé 
válnak, sőt enyhe fájdalomérzést is okozhatnak (éhségkontrakciók).

A pszichés (emocionális) állapotok is hatással vannak a gyomor nyálkahártyájában
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180. ábra: A gyomorinozgást meghatározó bazális elektromos ritmus (BER) és a 
kontrakció összefüggése.

A: a BER elektrophysiologiai regisztrálása a gyomor és külső (hasi bőr) felszínéről. 
B: A lassú hullámok és a gyomorkontrakció együttes regisztrálása.

kialakuló vérbőségre, secretiora és a motilitásra. A félelem és szorongás pl.csökkenti a 
gyomor secretioját és vérellátását, és gátolja a motihtást (bradygasztria). Izgatottság, idült, 
kezeletlen diabeteses állapot, valamint krónikus éhezés felgyorsult bazális alapaktivitással 
párosulhat (tachygastria).
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11.2.1.2. A gyomorsecretio szabályozása

339

A gyomor motilitása és secretioja idegi és humorális szabályozás alatt áll. Az idegi 
szabályozást főként lokális vegetatív reflexek alkotják cholinerg effektor neuronok által 
működtetve az izmot és a mirigyeket. Az enterális idegrendszer lokális reflexeit ún. 
hosszúpályás, a központi idegrendszerből származó vegetatív reflexek modulálják. A 
legfontosabb a bolygóidegen (nervus vagus) keresztül megvalósuló, parasympathicus jellegű 
szabályozás. A bolygóideg ingerülete a gastrin felszabadító peptid (GRP)közvetitésével 
gastrin felszabadulást okoz. Más vagusrostokból acetilcholin szabadul fel, s ez közvetlenül 
hat a gyomor mirigy sejtjeire, és fokozza a sav- és pepszin elválasztását.

A mellkasi vagusrostok ingerlése fokozza a sav- és pepszinelválasztást, azonban 
mivel a vagusrostok átvágása (vagotomia) nem szünteti meg a Táplálékra adott 
gyomorsecretios választ, a vagushatás csak moduláló jellegűnek tekinthető.

A fehérje emésztés termékei, a savas pH, vagy a duodenum feszülés, amik a 
duodenum nyálkahártyáján hatva indítják él az ún. enterogastricus reflexet, amely idegi és 
humorális közreműködéssel a gastrin felszabadulást gátló peptid (GIP) secernálódást és a 
gyomor motilitását csökkenti. A nervus vagus átvágása lassítja a gyomor kiürülését. 
Emberben a vagotomia súlyos gyomortónus gyengülést (gyomor-atonia) és gyomortágulatot 
okozhat.

A gyomorsecretio élettani szabályozásának három, nevezetesen a cephalicus, 
gastricus és intestinális fázisa ismert.

 Cephalicus fázis: szájba került táplálék reflexszerűen gyomornedv secretiot vált ki, 
attól függetlenül, hogy a táplálék eléri-e a gyomrot, vagy sem. A cephalicus fázist a nervus 
vagus efferens rostjai közvetítik. Vagushatásra bekövetkező gyomornedvelválasztás- 
fokozódás könnyen feltételes reflexszé alakítható (Id. Pavlov-I. típusú, vagy klasszikus 
kondicionálás). Emberben a már korábbról ismert táplálék megpillantása, annak szaga, vagy 
az azzal asszociált fény- és hangjelenségek fokozzák a gyomornedv elválasztását.

A vagusban leszálló ingerület részben a köztiagyból (hypothalamus) és a limbicus 
rendszerből ered. A hypothalamus elülső része, és a szomszédos orbitofrontális kéreg 
elektromos ingerlése fokozza a vagus efferens idegrostok aktivitását, és a gyomornedv 
elválasztását is.
 Gastricus fázis A gyomorba került táplálék tovább fokozza a gyomornedv 

elválasztását, ami már a cephalicus fázisban megindult. A gastricus hatások elsősorban helyi 
reflexes válaszok, továbbá a gastrin hormonra adott válaszok. A gyomorfalban és a 
nyálkahartyában lévő receptorok afeszülésre és kémiai stimulusokra, főleg aminosavakra 
reagálnak. A rostok a receptortól a gyomorfalban levő idegfonatba, a Meissner-plexusba 
futnak. Az itt található idegsejtek a vegetatív parasympathicus ganglionokban levő 
neuronokkal képeznek synapsisokat, amelyek axonjai a fedősejteken végződnek, és 
stimulálják a savsecretiot. Így a gyomorsav-elválasztást serkentő, központi idegrendszerből 
eredő, leszálló vagus rostok által közvetített parasympathicus hatás (cephalicus fázis) a 
kapcsolódó lokális reflexek hatására fokozódik.

A fehérje emésztés termékei is fokozott gastrinelválasztást okoznak, s ez tovább 
fokozza a gyomomedv-elválasztást.

Az intestinális fázis] alatt főként azoknak a reflexhatásoknak és hormonális 
visszacsatoló működéseknek az összességét értjük, amelyek a vékonybéli nyálkahártyából 
indulnak ki, és a gastrin secretioját befolyásolják.



A duodenumban és a vékonybél egyéb területein jelenlevő zsírok, szénhidrátok és a 
savas kémhatás egyaránt gátolják a gyomorban a gyomornedv elválasztását, és a 
gyomormotilitást. Ezek a visszacsatoló hatások a GIP és a secretin hormonok közvetítésével 
jönnek létre. A vékonybél szakaszos eltávolítása után a gyomomedv túlzott secretioja 
figyelhető meg, ami annak a következménye, hogy az eltávolított bélszakasszal együtt a 
savelválasztást gátló hormonok szintje is csökken.

A hypoglykémia, az agy és az efferens vagusrostok közreműködésével fokozza a 
sav- és a pepszinelválasztást, és az inzulin hypoglykémiát okozva stimuláló hatású. 
Hasonlóan hat az alkoholos a koffein is, amelyek közvetlenül a nyálkahártyán fejtik ki 
hatásukat.

11.2.2. A vékonybél és szakaszai

Három szakaszát, nevezetesen a patkóbelet, éhbelet és csípőbelet tudjuk elkülöníteni.

a./  A patkóbél (12 ujjnyi bél, vagy duodenum)

b./  Az éhbél (jejunum)

A patkóbél éles határnélküli folytatása, a vékonybél 3/5-ét adja. Hashártya kettőzet 
(mesenterium) borítja. Lefutásában éles hurkokat formál, amit, bélkacsoknak nevezünk. A 
hasüregben középen fekszik.

c./ A csípőbél (ileum)

Az éhbéltől élesen nem határolódik el. Lefutására az éhbélre elmondottak 
jellemzőek.
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A gyomor pylorus részétől jobbra domborodóan hátrafelé a hátsó testfalhoz tart, 
melyhez hashártya rögzíti. Kb. 30cm hosszú patkó alakú. Domborulata jobbra, homorulata 
balra tekint, vízszintes szakasza rögzített, és a hátsó hasfalra fekszik. Mélyedésében 
helyezkedik el a hasnyálmirigy feje. A patkóbélbe önti váladékát a máj és az epehólyag, 
közös epevezetéke (ductus choledochus), valamint a hasnyálmirigy vezetéke. Nyálkahártyája 
redőzött. A redők növelik a patkóbél összfelületét.

A bélfal nyálkahártyájának legfontosabb funkcionális elemei a tápanyag felszívását 
végző bélbolyhok és a közöttük levő Lieberkühn-féle mirigyek. A bolyhok (vilii intestinales)
valójában nyálkahárty a kiemelkedések.

Felszínüket egyrétegű hengerhám (elszívóhám) borítja, melyek között egysejtű 
nyákot termelő mirigyek is megfigyelhetők. A hám alatti kötőszövetes rétegben vannak a 
cső-formájú Lieberkühn-mirigyek A mirigycsövek alsó sejtjei enzimeket termelnek.

A patkóbél nyálkahártya alatti rétegében is találunk mirigyeket, melyek az ún. 
Brunner-féle mirigyek, melyek váladéka valószínűleg nem tartalmaz enzimeket. A mirigyek 
között szort nyiroktüszők az ún.Peyer-plakok találhatók

A patkóbélben tovább folytatodik az emésztése. Egyrészt a patkóbélben termelődő 
emésztőnedv a bélnedv enzimjeivel, ill. a patkóbélbe torkolló nagy középbéli mirigyeink a 
máj és a hasnyálmirigy váladékainak segítségével.

A vékonybél motorikája segmentációs és perisztaltikus mozgást hoz létre. A 
segmentácio során a béltartalom helyét kevésbé változtatja. A perisztaltika során orális 
irányban összehúzódás (kontrakció), aborális irányban ellazulás (relaxáció) történik.



Mind az éh, mind a csípőbélre jellemző, hogy redők elvétve láthatók bennük. 
Falában erek (vér és nyirokerek) valamint idegrostok figyelhetők meg.

11.2.2.1. A bél motilitása

A vékonybél összehúzódásának-elernyedésének ritmusát a vékonybél 
simaizomzatában keletkező lassú depolarisatios hullámok hangolják össze, amelyek a 
duodenumból kiindulva aborális irányban haladnak mintegy 0,1 cpm rekvenciával. Így 
juttatja a vékonybél mozgása a béltartalmat (chymus) a vastagbél irányába. A vékonybél 
mozgása kétféle lehet: segmentáló és perisztaltikus. A szegmentáló mozgás ritmikusan,
gyűrűszerűen összehúzza a bélfalat, keverőmozgást hozva létre, ami megnöveli 
béltartalomnak a nyálkahártya felszínével való érintkezését. A bél perisztaltikus kontrakciói 
a béltartalom továbbítását eredményezik. A perisztaltikus hullám egy térben egyenirányított, 
körkörös kontrakciós hullám, ami a bélben a végbél irányába terjed. Ez a bélfal feszülésére 
adott válaszként értelmezhető, és myentericus reflexnek, is nevezik. A perisztaltikus 
hullámok intenzitása bélszakaszonként és a béltartalom függvényében változhat.

11.2.3. A máj (hepar)

A máj a szervezet legnagyobb mirigyes szerve, tömege átlagosan 1.5 kg. A hasüreg 
jobb oldalán, állományának nagy része közvetlenül a rekesz kupolája alatt van. Másfél 
kilogramm súlyú, vörösbarnás színű mirigy. Két egyenlőtlen, nagy lebenyből áll (181. ábra).

181. ábra: A máj felépítése.

Két felszíne van. A felső a domború és nekifekszik a rekesznek. Ez a rekeszj felszín.
Az alsó, a homorú zsigeri felszín. Ennek közepén egy „H” alakú barázda található, melynek 
középső része a májkapu. Itt lép be a máj artériája (arteria hepatica) és a kapuvéna (vena 
portae) itt lép ki a máj teljes vérét elszállító májvéna (vena hepatica) és ugyancsak itt lép ki 
a máj váladékát, az epét elvezető cső (ductus hepaticus).
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A máj szövettani egysége a májlebenyke (lobidus hepatis), ami hatszögletű hasáb 
(181. ábra). A lebenykék hossztengelyében egy véna, a vena centralis látható, melyet 
sugárirányban májsejtek által alkotott ún. májsejtgerendák vesznek körül. Maguk a 
májsejtek babalakú, kétmagyú sejtek. Két májsejt kivájt részével fordul össze, így közöttük 
egy szűk kis üreg formálódik. A teljes májsejt gerendát figyelve ezek a rések egy kis 
csatornát az ún. intercelluláris epekapillárist formálják meg. Ebben a vezetékben az epe a 
lebenykék felszíne felé áramlik. A máj sejtgerendák közötti részben tágult kapillárisok, 
májsinusok találhatók Ezek falát alkotó sejtek között vannak olyan sejtek is, amelyek az 
idegen toxikus anyagok eliminálását végzik.

A májsejtek termelik az epét. A sejtben ez a váladék vacuolumokban gyűlik össze, 
ami exocytosissal ürül és az intercelluláris epekapillárisba jut. Ezek a lebenykék szélén 
nagyobb vezetékbe az interlobuláris epevezetékbe szedődnek. Ezek tovább szedődnek 
nagyobb és nagyobb csövekbe, s végül a májat, mint ductus hepaticus hagyják el Az epe 
emésztőnedv, de ez az egylet emésztőnedvünk, ami nem tartalmaz emésztőenzimet.

A máj vérellátása kettős, ami azt jelenti, hogy a máj kap artériás, azaz oxigénben 
gazdag vért (ez hozza a máj tápláló vérét), de belép a májba egy véna is (vena portae = 
kapuvéna), ami a bélből gyűjti a vénás, de tápanyagokban gazdag vért, ami a máj 
funkcionális vérét adja feladatainak ellátásához (cukorraktározás, aminosav szintézis, 
méregtelenítés). Ez a vér a májba kerülve méregtelenítődik, tápanyagának egy része 
májsejtekben raktározódik.

Mind az arteria hepatica, mind a vena portae vére a lebenykék határán futó kis 
erekben (arteria ill. vena interlobularis) a májsejtgerendák közötti májsinusokon jut a 
májsejtekhez. A májsinusokból a vér a vena centralisba kerül, majd további gyűjtőereken 
(vena sublobularis) át a májat elhagyó vena hepatican át az alsó üres vénába (vena cava 
inferior) torkollik (182. ábra).

11.2.3.1. A máj funkciói

A májnak, mint a szervezet legnagyobb mirigyének, számos életfontosságú funkciója 
van. Fontos szerepet tölt be a vérkeringésben (tárolás, filtrálás), a szénhidrátok 
raktározásában és mobilizációjában, ezáltal a vércukorszint állandóságának biztosításában. 
A májsejtekben glikogén raktártározódik (glükogenezis). Az a glikogén raktározás történhet 
glükózból, vagy más monoszacharidból. A máj képes ún. glükoneogenesisre, azaz nem 
szénhidrát természetű anyagok (pl. aminósavak és intermedierek) glükózzá ill. glikogénné 
való átalakítására (Cori-kör).

A máj részt vesz egyéb tápanyagok, vitaminok, a vas és a réz intermedier 
anyagcserében és tárolásában is.

A májban történik a szteroid- és a polipeptidhormonok lebontása. A máj felelős 
számos endogén és exogén toxikus anyag és gyógyszer (szulfonamidok, penicillinek) 
közömbösítéséért. A plasmafehérjék, és számos véralvadási protein előállítása szintén a 
májban történik. A köztianyagcserében keletkező káros ammóniát a máj konvertálja 
karbamiddá (urea).

Emellett, a terhesség első trimeszterében a magzat mája fő vérképző szerv. A 
terhesség 32. hetére azonban a vöröscsontvelő teljesen átveszi ezt a feladatot.

A máj egyik legfontosabb feladata az epe termelése, melynek mennyisége 600-1200 
ml/nap. Az epe főként epesavas sókat, epefestékeket, koleszterin, foszfolipideket (lecitin), 
és elektrolitokat tartalmaz. Azepe legfontosabb funkcioja a zsírok emésztésének és a 
felszívódásának elősegítése emulgeáló (felaprózó) hatása által, valamint a hemoglobin 
bontása során a vérbe kerülő festékanyagok és a fölös koleszterin eltávolítása a szervezetből 
a tápcsatorna irányába.
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182. ábra: A máj vérellátása.

A májparenchyma sejtek termelik az epesavas sókat, koleszterint, foszfolipideket, a 
hemoglobin lebontásából származó epefestéket, valamint számos endogén és exogén eredetű 
idegen anyagokat választanak ki, míg az epecsatornát bélelő hámsejtek elektrolit oldatot 
termelnek. Az epecsatornába aktív transzporttal jutnak parenchyma sejtek secretios termékei 
(hepatobiliáris transzport). A primer epesavak koleszterinből képződnek. Az epével a bélbe 
jutva tovább alakulnak a bélbaktériumok segítségével, és szekunder epesavakká alakulnak 
(dezoxikolsav és litokolsav). Ezeknek a 98%-a visszaszívódik és a vena portaen keresztül a 
májba jutnak vissza, (enterohepaticus keringés). A maradék epesavas só a széklettel ürül.

Az epefestékek a lépben lebomló vörösvérsejtekből keletkeznek (biliverdin, majd 
bilirubin). A vérben a bilirubin hordozófehérjéhez, albuminhoz kapcsolódik, majd a 
májparenchyma sejtbe jut. A bélben bélbaktériumok hatására továbbalakulva urobilinné és 
szterkobilinné alakul. Jelentős része újrafelhasználódik, a maradék a vizelettel és a széklettel 
távozik.

11.2.3.2. Az epehólyag (cysta fellea)

A máj alsó felszínén elhelyezkedő körteformájú tömlő. Kivezetője a ductus cysticus 
egyesül a máj vezetékével (ductus hepaticus), és mint közös epevezeték (ductus choledochus) 
a patkóbélbe nyílik. A máj által termelt epét az epehólyag tárolja, átalakítja, és az eredeti 
térfogatnak 25-40%-ára sűríti.
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Bizonyos tápanyagoknak, pl. a zsíroknak a duodenumba való jutása jelenti azt az 
adekvát ingert, melynek hatására az epehólyagból megindul az epe ürítése. Az epeürítés 
reflexes folyamat is lehet. Az epe vagy a patkóbélben termelődő hormon, a cholecystokinin 
(CCK) vagy a patkóbelet beidegző nervus vagus efferens ingerületének hatására ürül az 
epevezetékbe (ductus choledochus), ahonnan a duodenumba jut.

11.2.4. A hasnyálmirigy (pancreas)

Kb. 12-14 cm hosszú, puha tapintású sárgásszürke színű mirigy, a patkóbél 
kanyarulatában helyezkedik el (183. ábra, A. kép). Kettős elválasztású mirigy, ami azt 
jelenti, hogy vannak olyan sejtjei, amelyek váladékát (hormonok) a vér szállítja el a

A

183. ábra: Hasnyálmirigy.
A: a pancreas anatómiai viszonya, B: a pancreas szerkeze. 
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mirigysejtektől (belső elválasztású, endocrin mirigyrész). A hormontermelő sejtek az ún. 
Langerhans, vagy insulin sziget sejtjei (ld. Hormonrendszer). Ugyanakkor a hasnyálmirigy 
más sejtjei, melyek egy gömb felületére rendeződnek, olyan váladékot termelnek, ami 
csöveken át kijut a mirigyből. Ezek a sejtek adják a mirigy külső (exocrin) elválasztású 
részét (183. ábra, B. kép). A mirigyből így összegyűjtött váladék a hasnyál, ami enzimjeivel 
a különböző tápanyagok emésztésében vesz részt (ld. később).

A hasnyálmirigyen fejet, testet és farok részt különítünk el. A fej a patkóbél 
homorulatában helyezkedik el. Fő vezetéke (ductus pancreaticus) a mirigy farki részén ered, 
majd a mirigy hátsó felszínéhez közelebbi oldalon halad előrefelé, miközben kisebb 
kivezető csövek torkollanak bele. A hasnyálmirigy vezetéke az epevezeték mellett nyílik a 
patkóbélbe.

11.3. Az emésztőkészülék alsó szakasza

Ide tartozik a vakbél, a remesebél, a sigma-bél, a végbél.

A vastagbél (intestinum crassus). A vastagbél remese része a vékonybelet keret 
formájában körülveszi, A vastagbél tágabb, mint a vékonybél, teljes hosszában nem sima, 
hanem rajta három párhuzamos sorban gömbszerű kiöblösödések figyelhetők meg. A 
gömbszerű kiemelkedéseket három hosszanti szalagszerű képlet választ el (teniae coli), ami
tulajdonképpen a hosszanti izomrétegének megvastagodása. Ez a szerkezet a sigmatbélben 
fokozatosan eltűnik.

11.3.1. Vakbél (caecum)

A vakbél vakon végződő bélszakasz. Itt lép be a csípőbél utolsó bélkacsa, s itt egy 
billentyű található, ami kis nyomásra is a vakbél felé engedi a béltartalmat. Jellemző 
függeléke az 5-8 cm hosszú, lúdtoll vastagságú féregnyúlvány (appendix vermiformis). 
Falának szövettani szerkezete egyezik a bél többi szakaszának rétegéivel, csak ezek jóval 
vékonyabbak, s a kötőszövetes submucosban aggregát nyiroktüszők (foliculi lymphatici 
aggregati) zárt rétege található. Ennek révén a féregnyúlvány voltaképpen a tonsillákéval 
azonos szerepű szerv (ld. Immunológia). Gyulladásos elváltozása a köznyelven 
vakbélgyulladásnak nevezett betegség (appendicitis).

11.3.2. A remesebél

A vakbéltől folyamatosan követhető szakasz a remesebél. Remesebél alatt azt a 
vastagbél szakaszt értjük, ami körülkeretezi a vékonybelet. Részei a felszálló remese (colon 
ascendens), ami kb. a máj magasságában a jobb májlebeny alatt száll fel és átmegy a haránt 
remesébe (colon transversum), majd a leszálló nemesébe (colon descendens) folytatódik, 
ami a csípőlapát magasságában a medence közepére fordul, s mint sigma-bél száll le, és a 
végbéllelvégződik.

A vakbél és a remesebél motorikája ja alapján három szakaszra osztható:
1. / Caecum, colon ascendens és a colon transversum kezdeti szakasza: perisztaltika 

és antiperisztaltika jellemzi; a béltartalom nem jut vissza az ileumba.
2. / Colon transversum további része és a colon descendens: lassú perisztaltika 

jellemzi.
3. / Colon sigmoideum és a rectum: Perisztaltika ill. tömegperisztaltika (nagyobb 

béltartalom egyszerre mozdul el). A vastagbél lényegesen tágabb lumenű, mint a vékonybél.
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11.3.3. Sigmabél (colon sigmoideum)

„S” alakú vastagbélszakasz, ami a bal csipőtányérból rendszerint leszáll a medence 
üregébe, majd ismételten felemelkedik a medence bemenetig. Alsó részén van a 
végbélnyílás, ahol erős záróizmot találunk. A vastagbélben nincsenek bélbolyhok és falában 
nincsenek emésztőmirigyek, csak nyálkatermelő mirigysejteket találunk itt.

11.3.4. Végbél (rectum)

A végbél a vastagbél utolsó kb. 20 cm-es szakasza. Elülső felülete nőknél a hüvely 
hátsó falához, férfiakban a húgyhólyaghoz és a prostatához, dorsálisan mindkét nemnél a 
keresztcsonthoz kötődik. A végbél belső felülete sima, de a végbélnyílás előtt hosszanti 
izomnyalábok oszlopokat formálnak, melyek közvetlenül a végbélnyílás előtt elsimulnak, és 
itt egy gyűrű alakú vastag rész viszeres fonadékkal alakul ki. A végbél körkörös simaizmai 
az anus felett a belső záróizmot (sphincter) alkotják. A belső anus sphincter (simaizom, 
akaratunktól független szabályozású) nyugalomban tónusos összehúzódásban. A rectum 
telődése a belső sphincter reflexes ellazulását váltja ki. A külső anus sphincter (harántcsíkolt 
izom, akaratlagos szabályozású) a gerincvelői sacralis motoneuronokból állandóan 
ingerületet kap nervus pudenduson keresztül, és általában tónusos kontrakcióban van. Ezt a 
kontrakciót reflexesen növeli a rectum enyhe feszülése is. A székelési inger a rectum belső 
nyomásának enyhe emelkedésére (kb. 20Hgmm) jelentkezik. A székelés ezután a külső 
sphincter izmok akaratlagos relaxációjával, valamint a hasfali izmok kontrakciója révén 
(hasprés) valósul meg. Ha azonban a rectum belnyomása meghaladja a kb 60Hgmm-es 
értéket, a külső záróizomzat kontrakciója már nem tartható fenn akaratlagosan, mind a 
külső, mind a belső sphincter elernyed, és a béltartalom kiürítése megtörténik.

11.4. Emésztőenzimek, emésztőnedvek (összefoglalás)

A két fogalom közül először az emésztőenzimet határozzuk meg. Az emésztőenzim 
tulajdonképpen katalizátor, ami az összetett vegyületeket monomérekre (kisebb egységek) 
bontja. Az emésztőenzimeket az emésztőnedvek tartalmazzák (ez utóbbi a tágabb fogalom), 
de említett más anyagokat pl. vizet, sókat stb. is tartalmazhatnak. Fontos megjegyezni, hogy 
nem minden emésztőnedv tartalmaz bontó enzimet, (pl. az epe). Az epe a zsírokat 
emulgeálja, azaz kisebb zsírcseppekké alakítja, de kémiailag nem változtatja meg, azaz nem 
emészti a zsírmolekulákat.

Az emésztőkészülékben a (szájüregtől lefelé) termelt emésztőnedvek és enzimjeik (184. 
ábra):

a. / Nyálmirigyek (szájüregmirigyek) váladékuk az enyhén lúgos kémhatású nyál, ami a 
szájüregben található, enzimje az nyálamiláz, a keményítő bontását kezdi meg.

b. / Gyomormirigyek': váladékuk a musinos nyák, pepszinogén és a sósav. A nyáknak 
védelmi szerepe van, a pepszinogén savas közegben pepszinné alakul és a fehérjék bontását 
kezdi meg.

c. / Máj, váladéka az epe, ami a patkóbélbe kerül. Az epe emésztőnedv, és a zsírokat 
emulgeálja, azaz a nagy zsírcseppeket, apróbb cseppekké alakítja.

d. / Hasnyálmirigy. Váladéka a hasnyál, ami emésztőnedv, fontosabb enzimjei az α- 
amiláz, lipáz, észterázok, ribonukleáz és dezoxiribonukleáz, inaktív proenzimeket 
tripszinogén, chimotripszinogén, proelasztáz, prokarboxipeptidáz és profoszfolipáz, 
szabályozó molekulákat (kolipáz, tripszin - inhibitor) és HCO3--t termel.
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Hely Enzim Aktivátor Szubsztrát Termékek
Nyál-
mirigyek

nyál-amiláz cr Keményítő oligoszacharid

Gyomor Pepszinek 
(pepszinogének)

HC1 fehérjék és 
polipeptidek

oligopeptid

Máj

hasnyál
mirigy 
exocrin 
része

tripszin (tripszinogén) enteropepti
dáz

fehérjék és 
polipeptidek

oligopeptid

Kimotripszinek 
(kimotripszinogének)

tripszin fehérjék és 
polipeptidek

oligopeptid

elasztáz (proelasztáz) tripszin elasztin és 
néhány más 
fehérje

oligopeptid

karbopeptidáz A 
(prokarboxipeptidáz A)

tripszin fehérjék és 
polipeptidek

oligopeptid

karbopeptidáz B 
(prokarboxipeptidáz B)

tripszin fehérjék és 
polipeptidek

oligopeptid

pancreas-lipáz — Trigliceridek monogliceridek
és zsírsavak

pancreas-észterázok koleszterin-
észterek

koleszterin

pancreas-amiláz Cl- Keményítő oligoszacharid
Ribonukleáz RNS nukleotidok
Dezoxiribonukleáz DNS nukleotidok

bélnyál- 
kahártya

Peptidázok polipeptidek, 
oligopeptidek

oligopeptidek, 
dipeptidek, 
aminosavak

Maltáz maltóz, 
maltotrióz

glükóz

Laktáz Laktóz galaktóz és 
glükóz

Szacharáz Szacharóz fruktóz és 
glükóz

nukleáz és más rokon 
enzimek

Nukleinsavak pentózok, 
purin- és piri- 
midinbázisk

184. ábra: A fontosabb emésztőenzimek.

e./  A vékonybélfal mirigysejtjeinek váladéka a bélnedv. Enteropeptidáz enzime 
aktiválja a tripszinogént és tripszin keletkezik, ami a többi inaktív enzimet is aktiválja. A 
pancreas

nedvtermelésében is 3 fázist különítünk el: cephalikus, gastricus és intestinális fázis. A 
vékonybél secretios terméke izotóniás NaCl és NaHCO3- oldatnak felel meg.
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11.5. Az egyes tápanyagok felszívódása a vékonybélben

Naponta átlagosan 300g szénhidrátot, 50-100g fehérjét és 50-100g trigliceridet 
viszünk be a szervezetünkbe. Az emésztőcsatornába került enzimek indítják meg a 
bélcsőben az emésztést, a tápanyagok lebontását építőköveikre majd a bélhámsejtekben levő 
enzimek végzik a celluláris emésztést.

Az emésztőkészülékben a táplálékként elfogyasztott szerves molekulák 
monomerekre bomlanak. Ezután történik meg ezek felszívása (resorptio, absorptio), s a 
folyamat végeredménye, hogy a megemésztett táplálék a vérbe és a nyirokba jut.

A felszívódás helyei: a vékonybél nyálkahártyán keresztül a szívódik fel a lebontott 
táplálék, s ugyanitt itt szívódik fel a táplálékkal együtt elfogyasztott só és víz. A szájüreg 
hámjában a felszívódás kis mértékű, s csak bizonyos anyagokra igaz ez pl. nitroglycerin 
vagy az alkohol.

A poliszacharidok csak az emésztőkészülék üregében bomlanak oligoszacharidokká 
az α-amiláz segítségével, majd cellulárisan bomlanak tovább glukózzá és fruktózzá a felszíni
hidrolízis során; maltáz, izomaltáz, laktáz, invertáz és határdextrináz hatására.

A proteinek luminárisan oligopeptidekké bomlanak, majd a bélsejtek belsejében 
lesznek belőlük aminosavak. A pepszin, kimotripszin, tripszin, elasztás endopeptidázok, míg 
a karboxipeptidáz-A és karboxipeptidáz-B exopeptidáz enzimek hatására.

A lipidek_bontásához elengedhetetlen az epe emulgeáló szerepe, a micellák képzése. 
A lipáz, a fő „zsírbontó” enzim, az 1 és 3 pozíciójú zsírsavat hasítja le a trigliceridekről.

A zsírok (trigliceridek) csak luminárisan bomlanak zsírsavakká és 2-monogliceriddé, 
majd a bomlástermékek átdiffundálnak a bélhámsejtek felszínén. Az enterocytákat a 
zsírsavakból és fehérjékből képződő, különböző lipoproteidek (-L) hagyják el 
(VLDL=nagyon kis sűrűségű-, LDL=kis sűrűségű-, HDL=nagy sűrűségű-). A 
lipoproteinek a nyirokkapillárisba kerülnek, majd a ductus thoracicuson keresztül jutnak a 
vérkeringésbe (185. ábra). A többi tápanyag a vena portae-n keresztül elsőként a májba jut. 
A cellulózt nem tudjuk bontani, ezért a növényi rostok ballasztanyagokként szerepelnek a 
táplálkozásunkban.
A vékonybélben a felületnövelő bélbolyhokon találhatók a felszívást végző enterocyták. 
Felületükön Na+-glukóz, Na+-aminósav, Na+- co-transzporter molekulák, a glükóz és fruktóz 
molekulákra specializálódott ún. GLUT transzport rendszer család elemei találhatók. Itt 
történik a szénhidrátok és az aminósavak felszívása. A vastagbélben további tápanyag 
felszívódás nem történik, az ide jutott jelentős mennyiségű folyadék felszívásáért a colon 
hámsejtjei felelősek. A vastagbélben naponta mintegy 400-500 ml víz, valamint Na- és K- 
sók szívódnak fel.

11.6. A tápcsatorna működésének szabályozása

A tápcsatorna működéseit (endocrin és paracrin hormonok ill. az idegrendszer 
szabályozza.

A bélidegrendszer (enterális idegrendszer) mintegy 100 millió neuronból áll, és a 
nyelőcső alsó kétharmadától a rectum végéig tart. Két fő diffúz idegfonadék (plexus). a 
plexus myentericus és a plexus submucosus alkotja, melyek reflexíveket képezve egy 
egységként működnek. Az enterális idegrendszer feladata a helyi ingerekre adott válasz 
kialakítása, valamint a központi idegrendszer utasításainak közvetítése.

Az enterális idegrendszer reflexíve. Az érző neuron (mechano-, kemo- és osmo- 
receptorok) egy interneuronon keresztül egy végrehajtó (effektor) neuronhoz közvetíti az in
gerületet. Az effektor idegsejt mirigyekre, paracrin sejtekre, simaizomsejtekre és erekre fejt- 
heti ki a hatását.
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185. ábra: A lipidek felszívása a bélhámsejtekben és továbbítása a nyirokrendszerbe. 
DGT: diglicerid transzferáz, MGT: monoglicerid transzferáz,

 Leggyakoribb gátló neurotransmitterek a vasoactiv intestinalis polipeptid (VIP) és 
a NO (nitrogén monoxid), míg serkentő hatásúak a noradrenalin és a serotonin.  

Ha nincs táplálék a tápcsatornában, akkor a bélfal izmai ellazult állapotban vannak 
amit a folyamatosan felszabaduló NO és VIP hoz létre (A NO a bélnyálkahártya ereiben is 
értagulatot okoz). Ennek a gátlásnak a feloldását ún. interneuronok végzik
(gatlasoldas).

A sympathicus idegrendszer vasoconstrictiot és a sphincterizomzat kontrakcióját 
válthatja ki. A parasympathicus idegrendszer módosíthatja az enterális idegrendszerreflexívét

A bélcsatorna hormonális és paracrin működése A duodenumban elhelyezkedő ún.
"S-sejtek" érzékelik a gyomorból beömlő savaa pH-jú béltartalmat és egy hormon 

természetű anyagot, secretint termelnek, ami pancreas kivezetőcső sejtjeire hatva HCO3-
ionok termelést idézik elő,így éa a duodenumban jutva közömbősítik a savas pH-t. A "G-

sejtek" agyomor antrumában és a duodenumban találhatók. Amin-típusú vegyületek
jelenlétét érzékelik, és ennek hatasara a gastrin hormont termelik, aami a gyomor corpusában
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elhelyezkedő fedősejtekre hatva sósav termelését idézi elő. A G-sejteket a sympathicus és az 
enterális idegrendszer egyaránt képes aktiválni. A gátló beidegzést a pancreas D-sejtek által 
termelt somatostatin jelenti.
A CCK, vagy I-sejtek CCK-t (kolecisztokinin) termelnek, ami összehúzásra készteti 

az epehólyagot, egyidejűleg az epehólyag záróizom, az Oddi -sphincter ellazul. Emellett a 
CCK fokozza a bélmozgást.

11.7. A vitaminok

A vitaminok kis mennyiségben jelenlevő, kis molekulasúlyú szerves vegyületek, 
amelyek nélkülözhetetlenek az élő szervezet működéséhez. Önmagukban nem jelentenek 
energiaforrást, de sok olyan biokémiai folyamatban (pl. enzimek alkotórészeiként) vesznek 
részt, melyek során a táplálék energiává alakul.

A "vitamin" elnevezés egy szóösszetétel, ami eredetében a latin "vita" = élet és az 
"amin" = nitrogéntartalmú vegyület, szavakból származik. Idővel azonban bebizonyosodott, 
hogy nem minden vitamin nitrogéntartalmú vegyület, de a "vitamin" szó addigra már 
visszavonhatatlanul elterjedt.

A vitaminokat az állati szervezet előállítani többnyire nem tudja. Néha a szervezet 
képes egy nélkülözhetetlen vitamint kívülről bevitt anyagból előállítani. Az ilyen kívülről 
bevitt anyagot provitaminnak nevezzük. Például ha a szervezetünkbe karotint juttatunk, át 
tudja alakítani A-vitaminná. Ha a vitaminok hiányoznak a táplálékból, akkor 
hiánybetegségek, avitaminosisok keletkeznek. Az ilyen esetek ritkák, általában csökkent 
vitaminellátottság, a hypovitaminosis tüneteivel találkozunk.

A vitaminokat csoportosíthatjuk pl. az oldhatóságuk alapján. Ennek alapján 
megkülönböztetünk zsírban oldódó vitaminokat, melyek: A-, D-, E-, K-vitaminok, és vízben 
oldódó vitaminokat: pl. B-, C-, H-vitamin.

11.7.1. Zsírban oldódó vitaminok

a. / Az A-vitamin. A karotin az A vitamin előanyaga. A szervezetbe bevitt karotin a 
bélben hidrolizálódik a pancreas lipáz hatására. Retinilészter keletkezik, majd az észter rész 
leválik és hidrolízis során két molekula retinol jön létre. A vérben a retinolkötő protein 
szállítja a májhoz, ami raktárként funkcionál, és innen jutnak el a célsejtekhez pl. a 
retinához, ahol a rodopszin molekula előanyagaként szolgálnak. Hiányában csökken a 
rodopszin képződés lehetősége, a könnymirigyek begyulladnak, a bőr és a nyálkahártya 
nedvességét biztosító mirigyek secretioja csökken.

b. / A D-vitamin (kalcitriol). A felvett D2- és D3 vitamin még hatástalan, ezért a 
bőrben UV hatására átalakul és egy D-vitamin kötő fehérje szállítja a májba, ahol hidroxiláz 
enzim hatására kolekalciferollá alakul. A vesében tovább hidroxilálódik és kalcitriol lesz 
belőle. Ez a legaktívabb formája a vitaminnak. A Ca2+ anyagcsere fő irányítója, a 
felszívódása hormonális befolyás alatt áll (parathormon). Hiányában a zsírfelszívódás 
csökken, a máj, vese enzimfunkciói károsodnak, a csontok mészszegények lesznek és 
hajlékonnyá válnak (angolkór).

c. / Az E-vitamin (a-tokoferol) növényi és állati zsiradékokkal jut a szervezetbe. A 
máj, lép, izomzat és a hypophysis képez az E-vitamin számára raktárt. A szexuál hormonok 
irányításában vesz részt és antioxidáns tulajdonsága is van. E-vitaminózis nem fordulhat elő, 
mert még a rosszul táplált emberek is fogyasztanak zsírokat, olajokat.
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d./ A K-vitamin a máj sejtek által termelt olyan co-enzim, amelynek hatására a 
véralvalvadásban résztvevő fehérjék (K-vitamin függő faktorok, ld. véralvadás) Ca2+ iont 
kötnek meg, így biztosítva a véralvadás lefolyását. Néhány csont- és éranyagcsere 
folyamatban is kimutatták fontosságát. Hiányában vérzékenység lép fel, a máj nem termel 
protrombint.

11.7.2. Vízben oldódó vitaminok

a. / A B1-vitamin (thiamin) az elfogyasztott táplálék lebontása után a vékonybél 
proximális szakaszán szívódik fel és transzport fehérjékkel jut el a szervezet többi sejtjéhez. 
A szénhidrát anyagcserében fontos szerepe van, mert a dekarboxiláz enzim koenzimje. Az 
agysejtek megfelelő működéséhez elengedhetetlen. Hiányában a beriberi betegség alakul ki, 
amelynek fő tünete a polyneuritis és ízületi merevség. Ha a gyermekét szoptató anya B1
vitamin hiányban szenved, akkor a kisgyermek nem fejlődik megfelelően.

b. / A B2 -vitamin (riboflavin) főleg zöld növényekben található meg. A riboflavin a 
belek bélhámsejtjeiben foszforsavval észterifikálódik és ebből lesz a B2 vitamin. A 
célsejtekhez transzport fehérjékkel jut el és flavinenzimekhez kapcsolódva co-enzimként 
működik. A retinában nem foszforilált riboflavin van jelen és az ingerület átvitelben van 
szerepe. Hiányát bőrelváltozás, nyálkahártya gyulladás, a vérképző rendszer és az 
idegrendszer zavarai jelzik.

c. / A B3-vitamin (nikotinsav, nikotinsavamid) a bélből könnyen felszívódik és a 
célsejtekben NAD-dá és NADP-á alakul. A szervezet energiatermelő folyamataiban és a 
haemoglobin szintézisében vesz részt. Az avitaminózis a fedetlen testrészeken dermatitist, 
az emésztőszervekben nyálkahártya gyulladást, az idegrendszerben érzéscsökkenést, vagy 
érzéskiesést okoz.

d. / A B4-vitamin (folsav) a vékonybél felső szakaszán szívódik fel Na+/K+-ATP-áz 
pumpa segítségével. Transzportfehérjéken keresztül jut el a májba, ott metilálódik és ilyen 
formában jut el a szövetekhez. Szükséges a DNS, RNS szintézishez, nélküle a mitózis nem 
jöhet létre. Daganatos megbetegedésekben terápiás céllal is adnak folsavat.

e. / A B5-vitamin (pantoténsav) búzával, burgonyával és húsételekkel jut be a 
szervezetbe. A keringéssel eljut a sejtekhez és beépül a co-enzim-A komplexbe. Többek 
között részt vesz a szénhidrátok, zsírok lebontásában a hem- és koleszterin szintézisben. 
Hiányában a hámszövet károsodik, az ellenálló képesség csökken, fokozott a hajhullás.

f/ A B6 -vitamin (piridoxin) szabad és foszforhoz kötött formában van jelen a 
szervezetben. A piridoxál foszfát az aminósav anyagcserében co-enzimként vesz részt., 
foként transzamináz feladatokat lát el. A serotonin kialakulásában elengedhetetlen; a 
magzati életben az agy visszamaradását okozza vitaminhiány estén.

g./ A B12-vitamin (kobalamin) bonyolult gyűrűrendszerű vegyület, amit egyes 
baktériumok képesek szintetizálni, a hiányában vészes vérzékenység alakul ki. Az addig 
fehérjéhez kötött vitamin a gyomorban válik szabaddá és az ún. „R-proteinhez" kötődik. A 
duodenumban továbbadódik az intrinsic faktornak nevezett glikoproteinnek. Az ileumban 
receptorközvetített endocytosissal bekerül az enterocytákba, majd a vérkeringésbe, ahol a 
transzkobalamin köti meg. Hiányakor a vörösvértestek száma gyorsan csökkenni kezd és 
megaloblastos aneamia jön létre. Az idegrendszer is károsodik, a velőhüvely degenerálódik.
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h. / A H-vitamin (biotin) a bélrendszerből jól felszívódik, ha nem kötődik avidinhez 
(sok van a nyers tojásban). A szervezetben a karboxiláz enzimekhez co-enzimként kötődik. 
Nagyon rossz táplálkozás, vagy nagy mennyiségű nyers tojás elfogyasztása után 
avitaminózis léphet fel, amelynek hatására bőrgyulladás és izomfájdalom jön létre.

i. / A C-vitamin (aszkorbinsav) felfedezéséért 1937-ben Szent-Györgyi Albert orvosi 
Nobel-díjat kapott. Minden sejtünkben megtalálható vitamin. Sokoldalú hatása van: csontok, 
porcok alapanyagának képzése, kapilláris falának átjárhatósága, kötőszövet felépítése, 
vörösvértestek érése, mellékvesekéreg hormonjainak működése, a szervezet ellenálló 
képességének növelése. A szervezet C-vitamin tartalma 2g, ennek 4%-a bomlik le naponta.

A sejtlégzésben és az anyagcserében nélkülözhetetlen szerepe van. Hatással van a 
sebgyógyulásra és a kapillárisfal permeabilitására. Hiányában a bőrön és a nyálkahártyán 
vérzések jelennek meg, a kollagén rostok szintézise károsul, emiatt a csontosodás gátolt 
lesz; csökken a szöveti regeneráció, ún. skorbut betegség alakul ki.

A vas szűkebb értelemben nem vitamin, azonban létfontosságú "mezoelem". Minden 
sejtben megtalálható, főként a vörösértestek képzésében fontos. A vas a duodenumban és az 
ileum kezdeti részén szívódik fel. Az itt lévő enterocyták képezik a vasraktárat 
(apoferritinhez kötődik), amelyek a vérben lévő transzferrinnek leadhatnak vasat és fel is 
vehetnek tőle, másrészt a vasat a táplálékból tudják pótolni. A vas felszívását a kereslet-
kínálat aránya szabja meg a normál szervezetben. A vashiány súlyos vérszegénységet 
(anaemia) okoz. Ha több vas szívódik fel, mint amennyit a vese kiválasztani képes, 
vastúlterhelés jön létre.

352



12. EMBER SZAPORÍTÓ SZERVRENDSZERE ÉS EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE

SZAPORÍTÓRENDSZEREK

A nemi szervek működésére jellemző az ivarsejtek termelése, azok egymásra 
találásának segítése, hormonok termelése, valamint nőknél a magzat fejlődésének 
biztosítása.

12.1. A férfi nemi szervek

A férfi nemi szervek belső és külső szervekre oszthatók. A férfi belső nemi szervek 
a következők: here, mellékhere, ondóvezeték, ondózsinór, ondóhólyag, dülmirigy. A külső 
férfi nemi szervek a herezacskó és a hímvessző.

12.1.1. A férfi belső nemi szervei

a./  A here (testis) szerkezete

A here és a mögötte elhelyezkedő mellékhere anatómiai egységet alkot. A here 
páros, galambtojás nagyságú, bab alakú szerv, ami a testüregen kívül a herezacskóban 
(scrotum) helyezkedik el, a mellékherével együtt. Fejlődése a hasüregben indul meg, innen 
száll le a magzati élet utolsó hónapjában a lágyékcsatornán át a herezacskóba. A herének a 
testen kívüli elhelyezkedése fontos, mert a spermiumok képződéséhez a testüregi 
hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérséklet szükséges.

A herét egy vastag, kollagén rostos tok (tunica albuginea) veszi körül, ami a 
herekapun át benyomul a here állományába és az ún. mediastinum testist (kötőszövetes 
test) hozza létre (186. ábra). Innen válaszfalak (septula testis) indulnak a here felszíne felé, 
és azt lebenyekre tagolják Ilyen lebeny kb. 200 db. van egy herében. A lebenyekben 2-3 
herecsatornát (tubuli seminiferi) találunk, melyek vakon kezdődnek. Minden 
herecsatornán három részt lehet elkülöníteni. Az első része (a here domború oldalán) a 
kanyarulatos csatorna (tubuli seminiferi contorti), itt történik meg a spermiumok 
képződése. A második része az egyenes csatorna (tubuli seminiferi recti) és a kötőszövetes 
test területén a csatorna harmadik része a hálózatos rész (rete testis), ezek a spermiumok 
elvezetésére szolgálnak.

A kb. 12-14 csatorna kilépve a herekapun a mellékherébe (epididymis) jut, kivezetője 
a ductus epididymidis. Ennek folytatása az ondóvezeték (ductus deferens), ami a 
herezacskóból a lágyékcsatornán keresztül visszajut a hasüregbe.

A herecsatornák kanyarulatos részében képződnek a hímivarsejtek (spermiumok), 
ezért nevezik ezt a réteget csírahámnak (epithelium germinativum). A csírahámban kétféle 
sejttípus, nevezetesen a spermiogonium (=spermatogonium) és a Sertoli-sejtek találhatók.

A herecsatornák közötti részben a Leydig-, vagy interstiliális sejtek találhatók, 
melyek a hím nemi hormont (aldosteront, testosteront) termelik. Ez a hormon felelős a 
másodlagos nemi jellegek kialakulásáért.

Ősidők óta ismert hogy kasztrálás hatására a férfias jelleg megszűnik, ehelyett 
eunuchoid alkat, magas hang, zsírlerakódás („kappanháj”) és az arcszőrzet (szakáll- és 
bajuszszőrzet) visszafejlődése észlelhető.
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186. ábra: A here és a mellékhere szerkezete.

Az is ismert, hogy ha a ductus deferenst lekötik, úgy a csírahám spermium-termelő 
működése elsorvad, míg a Leydig-sejtek aktivitása nő. Ennek megfelelően a vasektomián 
(=ductus deferens lekötése) átesett férfiak mind fizikális, mind psychés szempontból, 
valósággal megfiatalodnak. Ennek ismeretében a múlt század huszas éveiben, nagy 
számban kértek ilyen műtéteket, kifejezetten a „megfiatalító” célzattal. A műtét hatása 
csak kb. 1-2 évig tart, majd a megfiatalítás elmúlik. Komoly veszélyt jelent az, hogy a 
megnövekedett aktivitási periódusban az elöregedett szív- és érrendszer nem tud 
megbirkózni a túlzott igénybevétellel.

b. / Mellékhere (epididymis)

A spermiumok tárolására és elvezetésére szolgál. A here hátsó felszínén
helyezkedik el. Három részét, úgymint a fejet, nyakat és farki részt lehet elkülöníteni (186. 
ábra). Minden herecsatornácska a herekapun kilépve a mellékherébe jut, ahol a csatornák 
fokozatosan összeszedődnek úgy, hogy mindig a felső csatornába torkollik az alatta levő, s 
így egy nyelesfésű forma alakul ki. A mellékherét egy cső hagyja el, ez az ondóvezeték.

c./ Ondóvezeték (ductus deferens) és az ondózsinór (funiculus spermaticus)

Az ondóvezeték 50-60 cm hosszú, ami a lágyékcsatomán át belép a kismedencébe, 
a húgyhólyag hátsó, alsó felszínéhez fut, ahol átfúrja a dülmirigyet és a húgycsőbe nyílik. 
A húgycsőbe való torkollása előtt felveszi az ondóhólyag kivezető csövét. A két vezeték 
egyesülésével jön létre az ondókilövelő csatorna (ductus ejaculatorius).

Az ondóvezetékkel együtt futnak a heréhez annak véredényei, nyirokerei és idegei. 
Ezeket egy kötőszövetes réteg vesz körül. Ezek együttese az ondózsinór (funiculus 
spermaticus).
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d. / Ondóhólyag (vesicula seminalis)

A húgyhólyag fenekéhez rögzülő páros szerv. Járulékos mirigy. Vezetékei a ductus 
deferenssel egyesülve a húgycső felső szakaszába nyílnak.

e. / Dülmirigy (prostata)

Szelidgesztenyéhez hasonló szerv, ami a húgyhólyag alatt helyezkedik el. Hátrafelé 
a végbéllel érintkezik, azt bedomborítja. Tokkal körülvett mirigy, melynek váladéka a 
sperma folyékony részének jelentős mennyiségét adja.

A prostatát kb. 3 cm hosszúságban a húgycső felső szakasza átfúrja. Itt nyílik bele a 
ductus deferens és az ondóhólyag közös vezetéke a ductus ejaculatorius.

12.1.2. A férfi külső nemi szervei

Ide tartozik a herezacskó és a hímvessző. Az utóbbi egyrészt nemi szerv, másrészt a 
vizeletelvezető rendszer utolsó szakasza.

a. / Herezacskó (scrotum)

A herezacskó a hasfal bőrének kétoldali kitüremkedéséből jön létre, melyek még a 
korai magzati életben összeforrnak. Nőknél a két bőrredő önálló marad, és a nagyajkakat 
képezi.

b. / Hímvessző (penis)

Hengeres, bőrrel borított képződmény, amin a húgycső teljes hosszában 
végighúzódik. A penis fő elemei a dorsális oldalon levő páros barlangos test (corpus 
cavernosum), a ventrális corpus spongiosum, ami körülfogja az urethrát, és distális végén a 
glans penist (makk) képezi.

A corpusokon belül endothellel bélelt üregek, sinusoidok fogadják be az arteriákon 
beáramló vért Az üregeket trabeculák, rostos kötőszöveti gerendák és simaizomzat 
választja el. Ennek következtében a corpusok szivacsos szerkezetűek. A trabeculáris 
simaizmok összehúzási ill. elernyedési foka szabja meg, hogy az üregek mennyi vért 
képesek befogadni. Az ereket, a trabeculáris simaizmokat, valamint az erekcióban 

•közreműködő vázizmokat a sympathicus, a sacrális parasympathicus és a lumbo-sacrális 
somaticus idegek innerválják.

Az erekció (merevedés) a penis vértartalmának a növekedése. A merevedésben az 
erektilis struktúra játszik szerepet.

A nyugalmi, nemi izgalomtól mentes állapotban a trabeculák simaizmai részlegesen 
összehúzott állapotban vannak. Az arteriolák simaizmai is kontraháltak, a, véráramlás 
minimális, csak a sejtek táplálását szolgálja.

Az erektilis szövetek vértartalmát az artériás vérbeáramlás és a vénás elfolyás 
pillanatnyi egyensúlya együttesen határozzák meg. A penis vértartalma alapján a 
következő állapotok különböztethetők meg:

1./ Nyugalmi állapot. Jellemzői: a penis trabeculáris simaizomzata összehúzott 
állapotban van, az artériák és arteriolák kontraháltak, a vénás elfolyás szabad, alacsony 
szintű a véráramlás.

2./ Telítődés (latens erekció). Jellemzői: megnövekedett véráramlás, változatlan 
intracavernosusos nyomás, a penis meghosszabbodik.
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3. /Növekedés (tumescentia). Jellemzői jelentős véráramlás, az intracavernosusos 
nyomás nő, az erekció bekövetkezése.

4. / Teljes erekció. Jellemzői: a trabeculáris izomzat teljesen ellazul, a corpus 
cavernosumból az elfolyás megszűnik, a vénás eláramlás csökken.

5. / Rigid erekció. Jellemzője: A vérnyomás a systolés nyomás fölé emelkedik, 
véráramlás időleges megszűnése.

Az erekció létrejöttében a sacrális parasympathicus hatás játsza a főszerepet.

c./  A férfi húgycső (urethra masculina)

Kb. 25 cm hosszú cső, ami a húgyhólyag fenekén kezdődik és a hímvessző 
makkján nyílik. Lefutása alapján három részét, nevezetesen a prostatán átmenő, a gát 
izomzatán átfuródó és a penisben levő szakaszát tudjuk elkülöníteni.

Dülmirigyi szakaszában torkollik be az ondóvezeték, azért az alsóbb szakasz a 
vizelet elvezetésén túl a nemi váladék ürítésére is szolgál. A húgycső gáti szakaszán 
találjuk a húgycső akaratlagos beidegzésű záróizmát. Utolsó szakaszát a barlangos test 
veszi körül.

A húgycső üregébe az ondóvezeték és a vesicula seminálison kívül több kisebb 
mirigy is leadja váladékát, így a Cowper-féle mirigy is, melynek váladéka a sperma 
alkotórészét adja.

12.2. A női nemi szervek

A női nemi szervek is belső és külső nemi szervekre oszthatók. A belső női nemi 
szervek a petefészek, a petevezeték, a méh és a hüvely. A külső női nemi szervek közé 
tartoznak a nagy és a kis ajkak, a csikló.

12.2.1. A női belső nemi szervek

a./  Petefészek (ovarium)

Szilva nagyságú páros szerv, ami a közös csípőartéria (arteria iliaca communis) 
elágazási szögletében található. Felszíne szabad. A petefészket kívülről az ún. köbös 
sejtekből álló csírahám borítja. Alatta, egy kötőszövetes tok helyezkedik el. A tok alatt a 
petefészek kéregállománya (substantia cortical is), és mélyebben velőállománya (substantia 
medullaris) található. A kéregállomány tartalmazza a különböző fejlettségű tüszőket (ld. 
később) és a hegesedett sárgatesteket. A velőállomány laza kötőszövetes réteg sok vérérrel 
(187. ábra).

Az embrionális fejlődés során a petefészek csírahámjából ún. hámcsapok (Pflüger- 
féle petecsapok) nőnek be a petefészek állományába. Ebből differenciálódnak az 
őspetesejtek (oogoniumok) és a szemcsesejtek (granuláris sejtek folliculáris sejtek).

Egy ivarérés előtti petefészek kéregállományában csak ún. primer tüszők (centrális 
helyzetű elsődleges oocyta és körülötte a folliculáris sejtek) találhatók. Számuk egy 
petefészekben kb. 200 000. Az ivaréréstől kezdődően, 28 napos ciklusban néhány (5-15) 
primer tüsző indul fejlődésnek, de általában csak egy fejezi be teljes érését. A folyamat
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187. ábra: A petefészek szerkezete.

végeredménye egy megtermékenyítésre alkalmas petesejt. A petefészekből kilökődő pete 
még nem haploid kromoszómájú sejt, megtermékenyítésre még nem alkalmas.

Az oogoniumoknak oocytává való alakulása az ovogenesis. Ezzel párhuzamosan a 
granuláris sejteknél is változás tapasztalható, a változás a tüszőérés (ld. később).

b. / Petevezeték (tuba uterina)

Petevezeték egy 10-12 cm hosszú, hullámos lefutású csatorna, ami a petesejt 
továbbítására szolgál. A petefészek felé eső része kitágul és szabadon nyílik a testüregbe, 
ez a méhkürt (tuba uterina). Széle rojtozott, melyek az ún. fimbriák. Nyálkahártyájának 
hámsejtjei csillósok, s ezek mozgása (csapkodása) a méhürege irányába történik.

c. / Méh (uterus)

Fordított körteformájú, tömör, páratlan szerv. Nagysága a kor és a működési állapot 
szerint változik. Két részre a testre (corpus) és a nyakra (cervix) osztható. A két rész 
egymással szöget zár be.

A méh fő működése a megtermékenyített petesejt befogadása, az ébrény ill. a 
magzat fejlődésének a születésig való biztosítása. A megtermékenyített petesejt a méh 
nyálkahártyájába ágyazódik A megtapadás helyén a méhnyálkahártya átalakul, s ez az 
átalakult nyálkahártya, valamint az ébrény külső magzatburka közösen hozzák létre a 
méhlepényt. A magzat születése után a méhlepény leválik, és a szülőcsatornán távozik.

d. / Hüvely (vagina)

A női genitális csatorna mintegy 10 cm-es szakasza. Ezen átjut a hímivarsejt a 
belső nemi szervekbe ill. szüléskor a szülőcsatorna alsó szakaszát képezi. Ürege elölről 
hátrafelé lapított. Szövettani felépítésére a hármas rétegződés a jellemző.

A hüvely bemenete felett a nyálkahártyán néha gömbszerű, máskor félholdra 
emlékeztető redő az ún. szűzhártya látható.
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12.2.2. A női külső nemi szervek

A nemi szerveknek a medence üregén kívüli részét értjük, ezek a nagy és kisajkak, 
valamint a csikló.

a. / Nagyajkak (labium major) és kisajkak (labium minus)

A nagyajkak a hüvely bemenetét két oldalról körülvevő zsírral párnázott bőrredők, 
melyeken belül találhatók a kisajkak. Ezek határolják a hüvelybemenetet és közvetlenül 
előtte a húgycső külső nyílását.

A hüvelybemenetbe számos mirigy önti mucinszerű váladékát, közülük a 
legjelentősebb a nagy ajkakba ágyazott Bartholin-mirigy.

b. / Csikló (clitoris)

Közvetlen a húgycső külső nyílása előtt helyezkedik el. Fejlődéstanilag a penis 
barlangos testének felel meg, de ahhoz képest sokkal fejletlenebb.

AZ EMBER EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE

A szaporodás az élet egyik alapjelensége. Minden élőlény önmagához hasonló 
utódokat hoz létre, biztosítva ezzel a faj fennmaradását, s egyben a faj állandóságát és 
változékonyságát.

A gonádokban (nemi, vagy ivari mirigyek) termelődnek a hím és női ivarsejtek, 
melyek a belső megtermékenyítés folyamán találkoznak. A vivipar (elevenszülő) állatoknál 
az utód kialakulása az anyai szervezeten belül történik.

A hím és a női ivarsejtek találkozása (megtermékenyítés) után indul az új élőlény 
(csíra, embrió, foetus, magzat) fejlődése. Az emberi csíra nagy vonásaiban rekapituálja 
(újraéli, megismétli) az állatvilág sokszáz millió éves fejlődéstörténetét, a morula, 
blastocysta, gastrula, chordula, neurula stádiumokon (ld. később) keresztül eljutva a 
fejlődés azon szakába, amikor is szervrendszerei differenciálódásához megvalósultak a 
feltételek.

Az emberi szervezet embrionális fejlődése a megtermékenyítéssel kezdődik, amikor 
a hímivarsejt és a petesejt összeolvad és létrejön a zygota. A zygota képződésének feltétele 
az érett ivarsejtek megléte. Ezért az ontogenezist egy ún. proontogeneticus 
(praeontogeneticus) szakasznak kell megelőznie, s ez az ivarsejtek képződése, vagy 
gametogenesis (gameta = ivarsejt).

12.3. Proontogenesis, gametogenesis

Az ivarsejtek kétfélék, nevezetesen himivarsejtek (spermium), és női ivarsejt vagy 
petesejt (oviim). Képződésük, érésük folyamata a gametogenesis. Miként az ivarsejtek 
maguk, úgy a kialakulási folyamatok is kétfélék, nevezetesen a hímivarsejt képződése a 
spermiogenesis, míg a női ivarsejt képződése az ovogenesis.
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12.3.1. Spermiogenesis

A hímivarsejt képződésnek két fő stádiumát különítjük el, nevezetesen a 
spermiogenesis és a spermiohistogenesis. A főszakaszokon belül a spermiogenesisnek 
további három szakaszát lehet még elkülöníteni. Az érett spermium kialakulása a 
következő módon történik.

A spermatogoniumok, diploid sejtek, a herében a kanyarulatos csatorna alaphártyáján 
ülnek számos mitotikus (számtartó) osztódáson mennek át, ugyanis itt játszódik le a 
spermiogenesis, annak is az első szakasza a szaporodási szakasz (188. ábra).

188. ábra: Az ivarsejtek képződése. A spermiogenesis és az ovogenesis.
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A pubertástól kezdődően a spermatogoniumok osztódva A és B spermatogoniumokat 
hoznak létre, melyek közül az A-sejtek nem esnek át az érési folyamaton, osztódásukkal 
biztosítják a csírasejt rezervoárt. A B-sejtek elsődleges spermatocyták lesznek. Ezzel 
lezárul a spermiogenesis első, szaporodási szakasza.

Ezután a növekedési szakasz következik, de ez nem jelentős, mivel a sejteknél 
számottevő térfogat-gyarapodás nem figyelhető meg.

Ezután a primer vagy elsődleges spermatocyták fejlődésük harmadik, azaz érési 
szakaszába lépnek. Az érés egy meiotikus (számfelező) sejtosztódás, aminek két fő 
szakaszát (meiozis I. és meiozis II.) különítjük el. Az első osztódás végére az elsődleges 
spermatocytából másodlagos spermatocyták, majd a II. osztódás után spermatidák 
(praespermatidák) lesznek. Ezek a sejtek kerek vagy elliptikus formájúak, haploid sejtek. 
Kromoszóma számuk: 22+X vagy 22+Y; tehát az ivari kromoszóma szerint a spermiumok 
kétfélék.

A spermatidák ezután a spermiogenesis negyedik szakaszába lépnek, amit 
spermiohistogenesisnek nevezünk. A folyamatban sejtorganellumok átrendeződése 
(transzformáció) történik. A spermiohistogenesis a Sertoli sejtekbe ágyazottan történik. A 
Sertoli sejtekről leváló hímivarsejtek ostorral (flagellummal) rendelkeznek.

a./ A hímivarsejt (spermium) szerkezete

A spermiumnak, ami kb 50μm nagyságú, négy része különböztethető meg. Ezek a 
fej, a nyak, az összekötő rész és a farok (189. ábra). Az ember spermiuma ostoros 
(flagellás) spermium.

189. ábra: A spermium szerkezete.

A fejet, amit szinte teljes egészében DNS-tartalmú sejtmag-állomány tölt ki, kevés 
cytoplasma vesz körül. A fej csúcsán módosult Golgi-apparátusból származó képlet, az 
acrosoma található. Az acrosoma kialakulása a spermiohistogenesis folyamán történik 
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meg. Az acrosoma litikus enzimeket tartalmat, mellyel a spermium képes lesz a petesejt 
körüli rétegeket (pl. zona pellucida) megbontani.

A nyakban két centriolum található, amiket proximális és a distális centriolumnak 
nevezünk. Ezekben a tubulusok 9+0, a distális centriolumból kinövő faroké a 9+2-es 
tubuláris elrendeződésü csilló szerkezetet mutatnak (16. ábra). A distális centriolum a 
farok ostoros mozgásának irányító központja. A perifériás tubuluspár mindegyikén kívül 
(9db) denz tubulus is látható, melyek a középrésznek a fejhez viszonyított mozgását fékezi.

Az ostort az összekötő részben mitochondriális hüvely borítja, ami a spermium 
mozgásához a szükséges energiát szolgáltatja. A mitochondriumok között és az általuk 
alkotott rétegen kívül, spirálisan futó rostrendszer látszik. Mindezen képleteket egy vékony 
cytoplasma-szegély veszi körül.

Az ostornak a középrészen túlnyúló része a farok, ami jellegzetes finomszerkezeti 
sajátosságát (9+2 szerkezet) az ostor végére elveszíti. Ennek megfelelően a farok két részét 
tudjuk elkülöníteni, nevezetesen a pars principalist és a pars terminalist.

b./ A spermiogenesis szabályozása

A spermiogenesis a pubertás alatt indul meg. Ehhez ép gonadotrop funkció 
(tüszőserkentő= FSH és luteinizáló=LH ) szükséges.

Az FSH hatás közvetlenül a Sertoli sejteken érvényesül (az ivarsejteken nincs FSH- 
receptorl). A normális spermiogenesishez FSH-n kívül még testosteronra is szükség van, 
hatékonysága az FSH-tól függ, mivel ez utóbbi növeli a Sertoli sejteken a testosteron 
receptorok számát. Emberben egyedül csak testosteronnal normális spermiogenesist nem 
lehet fenntartani.

A Sertoli sejtek fehérjetermészetű anyagokat (faktorat) secretálnak, melyek a 
környezetükben levő csírasejt megfelelő receptorához kötődve szabályozzák annak 
működését. A faktoranyag pl. az IGF-1 és 2, az aktivin, az őssejt faktor=stem cell factor= 
SCF. Ezek a faktoranyagok közvetlenül irányítják a csírasejtek differenciálódását. 
Ugyanakkora csírasejtek is termelnek szabályozó molekulákat. Pl. a növekedési faktorok, 
a GHRH molekula, ami azonos az azzal a GHRH-val, amit a hypothalamus választ el.

Gonadotrop hormon az LH is, amit korábban férfiakban interstitiális sejt stimuláló 
hormonnak (ICSH) neveznek. Az LH a Leydig-féle sejtekre hat, és fokozza a szteroid 
hormonok szintézisét.

12.3.2. Az ovogenesis

A petesejt fejlődésében (érés) három szakaszt lehet elkülöníteni. Ezek a szaporodási, 
a növekedési és az érési szakaszok (188. ábra).

Az oogoniumok számos mitotikus (számtartó) osztódáson mennek át. Ez adja a 
szaporodási szakaszt, ami egyes kutatók szerint már az intrauterin élet alatt lezárul, mások 
szerint 4-6 éves korig tart.

Ezt követi a növekedési szakasz, aminek során az oogoniumok oocytákká alakulnak. 
Ez a folyamat a pubertás idején indul meg, és a klimaxig tart. Az oocyták az 
oogoniumokhoz képest nagyobb sejtek, cytoplasmájukban kis mennyiségű szíkanyag 
(vitellum) rakódik le. Ezzel párhuzamosan a sejtplasmában corticális granulumok jelennek 
meg, melyek bontó enzimeket tartalmaznak. Jelentőségük a megtermékenyítésnél van.

Az ovogenesis harmadik szakasza az érési szakasz, amikor is meiotikus osztódás 
történik. A meiozisnak két főszakaszát (I. és II. osztódás) különíthetjük el. Az oocyta az I. 
meiotikus osztódás folyamán aránytalanul két részre oszlik, egy térfogatban nagyobb 
oocytára (ezt másodrendű oocytának is nevezik) és egy kisebb elsőrendű polocytára (sarki 
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sejt). Az oocyták ebben az állapotban maradnak a serdülőkorig. A másodrendű oocyta 
haploid sejtté csak a megtermékenyítés után alakul a petevezetőben.

A második érési osztódás is két különböző nagyságú sejtet eredményez. A nagyobb 
sejt a petesejt (ovum), haploid kromoszómával rendelkezik, és minden petesejt ivari 
kromoszómája X. Az osztódás során keletkező kisebb sejt a másodrendű polocyta, 
ugyancsak haploid kromoszóma-készlettel rendelkező sejt. Az ovogenesis végére még az 
elsőrendű polocyta is kettéosztódhat. A petesejt továbbosztódásra képtelen sejt, mivel 
utolsó osztódása után elveszti sejtosztó központját.

a. / Az ovum (petesejt) szerkezete

A petesejt szabadszemmel is látható, 100-200 μm átmérőjű kerekded sejt. Mozgásra 
képtelen. Kívül sejthártya (oolemma) határolja. A sejt plasmáját ovoplasmának, magját 
vesicula germinativa-nak, magvacskáját macula germinativa-nak hívjuk. Az ovoplasma (= 
ooplasma) nagyobb mennyiségű tápanyagot tartalmaz. Jellegzetes organellumai a 
corticális granulumok, de emellett kevés szikanyagot is tartalmaz. Emiatt az emberi 
petesejt kevésszikű, oligolecithális pete.

b. /A tüszőérés

A primér tüsző fejlődésénél a petesejt ovulációjával párhuzamosan egy másik 
folyamat is lejátszódik, ami az oogoniumot körülvevő egysoros tüszősejteknél figyelhető 
meg. A változást hormonok szabályozzák. Az agyalapi mirigy tüszőserkentő 
(FSH=folliculus stimuláló hormon) hormonjának hatására ezek a sejtek elszaporodva az 
oogonium körül több sejtréteget (granuláris réteg) alakítanak ki (190. ábra).

190. ábra: A női ivari ciklus hormonális szabályozása.

Az elszaporodó sejtekre a petefészek alapállományából kötötőszövetes rostok 
rétegződnek, amelyek a theca folliculit hozzák létre. Így kialakul a másodlagos tüsző. A 
granuláris sejtek és talán az oocyta is glükoproteint szintetizál, ami az oocyta körül 
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kialakítja a zona pellucidát (fénylő hártya). Ezt úgy kell elképzelni, hogy a granuláris réteg 
legbelső sejtjei ujjszerű nyúlványokat növesztenek a zona pellucida felé, melyek 
kapcsolatba kerülnek az oocyta mikrobolyhaival. A kétféle nyúlvány összekapcsolódása a 
petesejt felé irányuló anyagtranszport szempontjából fontos.

A tüszősejtek maguk is termelnek hormont, ez a tüszőhormon (FH = ösztrogén). A 
tüszőhormon egy meghatározott mennyisége gátlólag hat vissza az FSH termelésére, de 
megindítja az agyalapi mirigy elülső lebenyében a sárgatest képződését serkentő (LH) 
hormon termelését.

Az FSH hormonszint csökkenése a tüszősejtek pusztulását idézi elő, s a tüszőben egy 
üreg (cavum folliculi) keletkezik. Az üregben egy pár csepp folyadék a liquor folliculi 
képződik. Az ilyen tüsző a másodlagos Graaf-féle tüsző.

c./A tüszőrepedés (ovulatio)

Miközben a Graaf-tüsző a petefészek felszíne felé mozog, a granuláris sejtek 
fokozatosan elfolyósodnak, de közülük egy sejtsor, mint corona radiata megmarad a 
fejlődő petesejt körül, továbbá sejtek maradnak meg közvetlenül a theca alatt is. A 
felszínhez érve a tüsző megreped (a ciklus kb. 14. napján), s megtörténik a petesejt 
kilökődése az ovulatio. A kilökődött petesejtet, és az időközben elfolyósodott granuláris 
sejtek helyén maradt cavum folliculit egy hegszövet fogja kitölteni. Ez a hegszövet a 
sárgatest (corpus luteum).

A sárgatest kialakulása hormonálisan szabályozott (190. ábra). A granuláris sejtek 
pusztulásával az ösztrogén mennyisége is fokozatosan csökken, ami pozitív ingerként hat 
az agyalapi mirigyben a sárgatest képződését serkentő hormon, a luteinizáló (LH) hormon 
termelésére. A hormon hatására a theca alatti sejtek osztódva hozzák létre a sárgatesttet.

A sárgatestnek két formája ismert. Az egyik, amikor elmarad a megtermékenyítés. 
Ilyenkor a hegszövet fokozatosan elsorvad. Megtermékenyítés esetén, azonban mint 
hormontermelő szerv a terhesség második feléig megmarad.

A corpus luteum hormonja a progesteron. Ez a hormon megvédi a terhes méh 
nyálkahártyáját a leválástól, tehát megakadályozza a menstruációt. A nem terhes méh 
nyálkahártyáját átviszi a secretios fázisba, és azt fenntartja.

Amennyiben fogamzás következik be, úgy a corpus luteum a terhesség végéig 
megmarad: ez a corpus luteum graviditatis.

Ha nem következik be a megtermékenyítés, úgy a corpus luteum kb. két hét múlva 
elsorvad: ez a corpus luteum menstruationis. Ezután ez rostozódik, amit corpus 
fibrosumnak nevezünk.

12.3.3. A petevezető (oviductus)

Az ovulálódó pete a petevezető első kiszélesedő részébe, a méhkürtbe (tuba uterina) 
kerül, ami nincs folytonos összeköttetésbe a petefészekkel, hanem szabadon nyílik a 
testüregbe. A tuba széle rojtozott. Ezek, valamint a petevezető hámján levő csillók 
csapkodása a pete tovajutását segíti a méh felé.

12.3.4. A méh (uterus)

Anatómiai leírását ld. korábban. Szövettanilag három fő rétegét, az endometriumot, 
a myometriumot és a perimetriumot különítjük el.

Az endometrium nyálkahártya, ami egy egyrétegű hengerhámból (néhol a 
hámsejteken csillók láthatók) és egy kötőszövetes rétegből (lamina propria) áll. Ez utóbbi 
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réteg rostokban szegény, de sejtekben igen gazdag. Ezt a réteget stromának is nevezik. 
Ebbe a rétegbe a hámból mirigyek nyúlnak le. A mirigyek végei (alap=fundus) a következő 
réteg felszínén vannak. A mirigyek csavarodottak, kivéve a méhnyak területén ahol 
elágazódnak.

A méh testében (corpus) az endometriumnak két fő részét különítjük el. A 
felszínfelé néző része a funkcionális réteg, mely menstruáció alkalmával leválik. 
Legfelszínesebb része tömör szerkezetű (stratum compactum), míg mélyebb része a 
stratum spongiosum. A stratum compactum sejtjei a terhesség alatt, de a mestruációs ciklus 
secretiós szakaszában is megduzzadnak. Vizet, glikogént vesznek fel, és decidua sejtekké 
alakulnak. Így jön létre az a különleges szövet, mely egyedül alkalmas arra, hogy a 
megtermékenyített petét befogadja. Az endometrium mélyebb része, melyekben a mirigyek 
fundusa (alapi rész) található, ez a basalis réteg, ami szorosan kapcsolódik a 
myometriumhoz.

A myometriumot simaizomszövet alkotja, és ez a méh legvastagabb rétege. A 
perimetriumot vékony kötőszövetes réteg adja.

A megtermékenyített petesejt a méh nyálkahártyájába ágyazódik A megtapadás 
helyén a méh nyálkahártya kötőszöveti sejtjei lekerekednek, s ez az átalakult nyálkahártya 
(decidua), valamint az ébrény külső magzatburka közösen hozzák létre a méhlepényt. A 
magzat születése után a méhlepény leválik, és a szülőcsatornán távozik.

a./ A menstruációs ciklus

Ha megtermékenyítés nem történik, az uterus endometriumának az ún. funkcionális 
része 28 naponként vérzés (menstruácio) kíséretében leválik. A külsőleg észlelhető vérzés 
egyénenként változó módon, 1-4 maximum 7 napig tart. A vérzés az uterusban ciklikusan 
lejátszódó változások egyik külső jele. A ciklusnak négy szakaszát különítjük el.

1. / Desquamatio. Ekkor válik le az endometrium funkcionális rétege vérzés 
kíséretében.

2. / Regeneratio. A funkcionális rész leválásával az uterus belseje hatalmas 
sebfelszínhez hasonlít. A hám regenerációja a mirigyek megmaradt alaprészéből indul 
meg. A regeneráció 3-4 napig tart.

3. / Proliferatio. A regenerációt követő 10-12 nap alatt az endometrium 
megvastagszik, s újra kialakul a funkcionális réteg. Mirigyei nem termelnek váladékot.

4. / Secretio. A ciklus utolsó szakasza kb. 14 napig tart. A decidua sejtek 
hámszerüen összecsapódnak, létrehozzák a stratum compactumot. A mirigyek csavarodott 
lefutásúakká alakulnak, s megindul bennük a secretio. Ebben a szakaszban az uterus 
felkészül arra, hogy a megtermékenyített petesejtet be tudja fogadni.

12.4. Az ontogenezis és szakaszai

12.4.1. A megtermékenyítés (fecundatio)

A két ivarsejt összeolvadásából létrejön a megtermékenyített petesejt vagy zygota. A 
folyamat jelentősége az, hogy visszaáll a sejtben a diploid kromoszómaszám, kialakul az 
utód neme, és megindul a zygota osztódása.

Maga a megtermékenyítés két részfolyamatra tagolható, nevezetesen az 
impregnatiora (behatolás) és a conjugatiora (magösszeolvadás).

Az impregnatio. A két ivarsejt ideális találkozása a méhkürtben történik; ide kerül az 
ovulálódó pete, ami a kilökődés után 1-2 napig termékenyíthető meg, és ide jutnak a 
spermiumok is.
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A spermiumoknak a hüvelyből az uterusba való jutását pozitív kemotaxis segíti. A 
spermiumok a savanyú kémhatású hüvelyváladéktól az enyhén lúgos váladékú uterus felé 
haladnak.

A spermiumoknak a tuba felé haladását már rheotaxis vezérli. Ugyanis a tuba 
hámsejtjeinek csillói kifelé csapkodnak, a tuba perisztaltikus mozgása is kifelé irányuló 
nedváramlást idéz elő. Így a spermiumok folyadékáramlással szemben haladnak. Érdekes, 
hogy a petesejtek és a hímivarsejtek mozgását ugyanazon tényezők irányítják, csak 
ellenkező irányban.

Ahhoz, hogy a hímivarsejt behatolhasson a petesejtbe, egy ún. kapacitációs 
folyamaton kell átmennie. Kapacitáción azt a folyamatot értjük, amikor a női ivarvezeték 
váladékai modifikálják a spermiumokat, azaz felületükről (főleg a fejrész membránjáról) 
leválnak azok az anyagok, melyek az ivarutakon való áthaladáskor rárakódtak (pl. 
seminális protein, glükoprotein). Ezután játszódhat le az acrosoma-reakció.

Az acrosoma-reakció. A kapacitáción átment spermiumok átjutva a corona radiatan 
elérik a zona pellucidát és hozzákötődnek. Ezután a spermium fejét borító sejtmembrán 
egy részen megnyílik, és összeolvad a petesejt memránjával. Ekkor nyílik lehetőség arra, 
hogy az acrosomális vesiculák tartalmukat (litikus enzimek) ki tudják üríteni. A petesejt 
membránja depolarizálódik, és ez az a tény, ami megakadályozza, hogy további 
spermiumok is hozzá tudjanak kötődni. Ezáltal az ún. polispermiózis nem jöhet létre. Az 
oolemma membránjának depolarizációjában a petesejt corticális granulumainak anyagai 
játszanak szerepet.

Miután a hímivarsejt feje és középrésze bejut a petesejt plasmájába, a petesejt 
átmegy a második érési osztódáson. Ezután a spermium fejéből kiszabaduló kromatin 
állományból kromoszómák alakulnak, melyek a petesejtből kialakuló homológ 
kromoszómákkal párba rendeződnek. Ez a folyamat a conjugatio, azaz az igazi 
megtermékenyítés. Ezután megkezdődik a megtermékenyített pete (zygota) mitotikus 
osztódása, barázdálódása.

12.4.2. A barázdálódás (segmentatio)

A zygota mitotikus osztódások sorába kezd. Ezt az osztódást a hímivarsejtből 
származó centriolum (proximális centriolum) kettéosztódás után irányítja. Az osztódásból 
keletkező sejtek (blastomera), együtt maradnak. Ez a 3-4 napig tartó osztódás után a 
zygota eljut a szedercsíra (morula) állapotba (191. ábra) miközben az uterus ürege felé 
vándorol. Az emberi megtermékenyített petesejt barázdálódása totális, equális, és 
aszinkron barázdálódás. A totális barázdálódás azt jelenti, hogy a pete kevés szikanyaga 
miatt a zygota plasmája teljes egészében osztódik. Az osztódásból keletkező sejtek 
egyformák, ezért equális a barázdálódás. A szabálytalan sejtszámú emberi morula úgy jön 
létre, hogy az egyik sejtosztódás még nem fejeződik be, amikor a másik már elkezdődik. 
Az osztódás végeredménye a morula vagy szedercsíra állapot.

A zygota osztódása a zona pellucidán belül történik, egyre kisebb sejtek keletkeznek, 
de ahogy az osztódás folyamata előrehalad, a fénylő réteg fokozatosan fellazul, és eltűnik.

12.4.3. A hólyagcsíra kialakulása (blastulatio)

A morula továbbfejlődik, és létrejön a hólyagcsíra (blastula=blastocysta). Ez úgy 
történik, hogy a morula sejtjeinek egy része fokozatosan elfolyósodik. A megmaradó sejtek 
egy része egy hólyag felszínére egy rétegbe rendeződik, ezek a blastoderma réteget adják, 
melyet embernél külön, trophoblast névvel illetnek. A sejtek másik része a hólyag felső 
részén egy csoportba rendeződik, és ezt a sejttömeget embrócsomónak vagy embrioblast
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sejteknek nevezzük. Az embriócsomó alatti üreg a blastocoel (191. ábra), melyet a morula 
stádiumban fellazuló és nyúlványossá váló sejtek szőnek át, kialakítva a morula 
mesodermát.

A blastula az anyaméh üregében érintkezik a méh nyálkahártyájával (endometrium), 
majd fokozatosan beágyazódik.

A továbbiakban külön tárgyaljuk az embriócsomó, s külön a trophoblast sejteknél 
megfigyelhető változásokat.

Az embriócsomó sejtjei között fokozatosan, egymás után két üreg alakul ki úgy, hogy

blastocoel

191. ábra: Az embrió fejlődésének korai stádiumai.

a sejtek egy része elfolyósodik, másik részük pedig két üreg köré rendeződik. Ezek 
dorsálisan az amnionüreg, ettől ventrálisan a szíkzacskó ürege. A 9 napos embrióban már a 
szíkzacskó jól látható. Mindkét üreget egy sorban hámsejtek határolják (amnionhám, 
szíkzsacskóhám). A megmaradó embrioblastok a két üreg között kettős sejtréteget 
formálnak. A két sorban elhelyezkedő sejtek közül az amnion üreg felé tekintők képezik az 
ectoderma telepet, míg az alatta levő sejtréteg alkotják az entodermát.

12.4.4. A bélcsíra (gastrula) kialakulása. A csíralemezek differenciálódása

Az embriópajzsot kezdetben csak a külső csírahám (ectoderma) és a belső csírahám 
(entoderma) egy-egy sejtrétege alkotja, ahol az ectoderma az amnionhámmal, az 
entoderma a szíkzacskóhámmal függ össze.

Az ectoderma és az entoderma az embriópajzsot (csírakorong) alakítják ki. Az 
embriópajzs, felülről (dorsális oldal) nézve csepp-alakú (vagy cipőkanál-forma) 
képződmény, melynek craniális (feji) vége szélesebb, mint a caudális (farki) rész.

Az embriópajzs közepén az ectoderma kissé kiemelkedik, ez az ún. Hensen csomó, 
ebből indul ki előrefelé a fejnyúlvány (processus cephalicus). (Fontos, hogy mindkét rész 
az ectoderma és az entoderma között helyekedik el!). A fejnyúlványból alakul ki a chorda 
dorsalis (gerinchúr), mely hátrafelé az embriópajzs farki részébe is beterjed. Ebben az 
állapotban a csírát chordulának nevezzük.
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Az ectoderma azon sejtjei, melyek a chorda felett vannak, és érintkezésbe kerülnek 
vele, megvastagszanak azáltal, hogy sejtjei hengeresednek, ezek a neuroectoderma sejtek. 
Megjelenésükkel megindul a neurulatio folyamata.

A neuroectoderma osztódó sejtjei két velősáncot, köztük az ún. velőárkot formálják. 
Az árok folyamatosan mélyül, végül cső-formában zárulva hozza létre a velöcsövet. A már 
velőcsövei rendelkező csírát neurula-nak nevezzük. A velősáncok külső sejtjei záródnak és 
a testet borító ectodermat hozzák létre.

A velősáncnak maradnak sejtjei, melyek a fenti két rész egyikéhez sem csatlakoznak, 
ezek hozzák létre a dúclécet.

A velőcsőből fejlődik a központi idegrendszer két fő része a gerincvelő és az agyvelő. 
Az embriópajzs ectodermális széli sejtjei gyorsan osztódnak, s nyomják a középrészen levő 
sejteket, melyek fokozatosan leválnak (delaminatio). A két csíralevél közé szórt sejtek, 
majd később csoportokba rendeződnek és létrehozzák létre a mesodermát ill. annak 
különböző részeit.

A három csíralemezű embriópajzs fokozatosan meggörbül, csővé záródik és kialakul 
az embrióhenger. Az entoderma záródása alakítja ki a bélcsövet.

A chorda dorsalistól (=axiális mesoderma) két oldalt félkör-formába rendeződve a 
sejtek a paraxáalis mesodermat adják, ami az embrionális fejlődés 3. hetére fej-fartok 
(cranio-caudális) irányban segmentálódik. Az egyes segmentek a somiták. A somiták 
dorsális sejtjei elhelyezkedésükkel és további differenciálódásukkal kialakítják a 
dermatomakat (A dermatoma sejtekből lesz a bőr irhája és a bőralja.) A ventrális 
sejtjeikből a myotomok jönnek létre. (A myotom további differenciálódásával alakítja ki a 
végtagváz elemeit, a végtagi és az axiális izmokat.). A somita sejtek közül azok, melyek az 
axiális mesodermához legközelebb vannak (centralis helyzetűek) a test tengelyvázának 
kialakításában vesznek részt.

A paraaxiális mesoderma mindkét oldalán egy kisebb mesodermális sejtcsoport 
formálódik, amelyek az ún. gononephrotom sejtek, ezekből húgy-ivarszervek alakulnak ki.

A levándorolt mesodermasejtek közül a perifériásn elhelyezkedők az oldallemezeket 
alakítják ki. Az oldallemezek közül azok, melyek az ectodermához közelebb helyezkednek 
el (vagy hozzáfekszenek) az ún. somatopleurát adják, míg az oldallemezek másik része az 
entodermához simul, ez a splanchnopleura. A két lemez között egy üreg található, ez az 
igazi testüreg.

a./ Az extraembrionális mesoderma kialakulása és differenciálódása

A mesodermának azt a részét, ami a fejlődő embrión kívül helyezkedik el, 
extraembrionális mesodermának nevezzük. Eredetét vizsgálva, megállapítható, hogy egy 
része az intraembrionális mesoderma oldallemezéből származik, más része a 
trophoblastokból.

A trophoblast sejtek osztódásából keletkezett sejtek egy része levándorol a felszínről, 
ezek a levándorló és továbbra is erőteljesen osztódó sejtek az extraembrionális mesoderma 
egy részét adják. A sejtek a szíkzacskó, az amnionhám fölé, valamint a trophoblast sejtek 
alá vándorolnak. A megfelelő hámsejtekkel együtt a magzatburkok kialakításában vesznek 
részt.

Az oldallemezek túlnőve az embrión, az extraembrionális mesoderma részei lesznek. 
A túlnövő sejtek főleg az amnionhám és a fölötte levő trophoblast réteg alá rendeződnek.
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12.4.5. A trophoblast sejtek differenciálódása

A megtermékenyítést követő 8. napon a blastocysta elkezdi a méh nyálkahártyába 
való beágyazódását. Ilyenkor az embriócsomó feletti erőteljesen osztódó trophoblast sejtek 
két réteget alakítanak ki, nevezetesen a cyto- és a syntitiotrophoblast rétegeket. A 
cytotrophoblast sejtek hengeresek és szorosan egymáshoz kapcsolódnak. Ezzel szemben a 
syntitiotrophoblast sejtek laza elrendeződésűek, a sejtek között üregeket (lakunák) 
alakítanak ki. Később ezek a különálló kis üregek fuzionálnak, és így egy lakuna- 
rendszert hoznak létre.

A 11-12. embrionális napra a blastocysta teljesen besüllyed a méh nyálkahártyába 
(endometrium), s felette az endometrium hámja záródik. Ebben az időben az endometrium 
kötőszövetes rétegében vérsinusok (tágult kapillárisok) láthatók. A syntitiotrophoblast 
sejtek bontó enzimet termelnek, ami a sejtekből kiszabadulva lebontják az anyai 
kapillárisok endothel sejtjeit. Így az anya vére a sinusokból a syntitiotrophoblastok közti 
lakularendszerbe jut. Mind több és több anyai kapilláris fala sérül, ezzel a lacuna-rendszer 
bővül és kialakul a méh és a méhlepény közötti véráramlás, az utero-placentalis circulatio.

A fejlődő embrió beágyazódása során, az anyaméh endometriumának azon a 
részén, ahol a beágyazódás megtörténik, szerkezetileg változik (ld. előbb). Ezt a 
megváltozott endometriumot deciduanak nevezzük.

12.4.6. A magzatburkok

Az embernek négy magzatburka van: a külső, vagy savóshártya (chorion), a belső, 
vagy bárányhártya (amnion), a húgyhártya (allantois) és a szíkhártya (saccus vitellinus 
(192. ábra).

A chorion (külső magzatburok) a trophoblast sejtjeiből és az extraembrionális 
mesoderma egy részéből alakul ki. A gestatio 3. hetében a trophoblastsejtek cyto- és 
syntitiális trophoblastokra különülnek, és ezek a sejtek változó nagyságú bolyhok 
felületére rendeződnek. Ezek a bolyhok az elsődleges chorionbolyhok. A fejlődés 
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előrehaladásával extraembrionális mesoderma nyomul a bolyhok közepébe, kialakítva a 
másodlagos chorionbolyhokat. A bolyhok mesoderma sejtjei ezután differenciálódnak, egy 
részük vérsejtekké ill. kapillárisok falát kialakító sejtekké alakul.

A másodlagos chorionbolyhok ezután harmadlagos, vagy definitív bolyhokká 
alakulnak, bennük a vérerek hurkokat formálnak. Mivel ezek a harmadlagos bolyhok 
vérerekkel együtt benyomulnak az átalakult endometriumba (decidua) és kapcsolatba 
kerülnek az anya vérével, a deciduának ezt a részét decidua basalisnak nevezzük. Ahogy 
az embrió mind mélyebbre ágyazódik, a decidua fokozatosan körülnövi, s kialakítja az 
embrió körül a decidua capsularist. A méh deciduájának az a része, ami a beágyazódó 
embrióval ellentétes oldalon van, az a deciduaparietalis (193. ábra) A decidua capsularis 
és a decidua parietalis között a méh ürege még megfigyelhető, de ahogy a magzat nő, 
fokozatosan szűkül. A terhesség 3 hónapja körül teljesen eltűnik, amikor is a decidua 
említett két része összenő.

Az amnion (belső magzatburok) az embriócsomó sejtjeinek egy részéből (amnion 
hám), valamint a hámsejtek külső felszínére rendeződő extraembrionális mesodermából 
áll. Az amnion üreget határolja, melyben víztiszta folyadék van, aminek mennyisége a 
terhesség ideje alatt nő, és a gestatio végére 800-1000 ml is lehet. Az amnion folyadéknak 
több funkciója is van. Megakadályozza az embrió kitapadását az amnionra, lehetővé teszi a 
magzat mozgását, hőszigetelő is, és részben mechanikai hatásoktól is védi az embriót. Az 
embrió a gestatio 5. hónapjáig nyeli ezt a folyadékot. Az amnion folyadék vize 3 óránkét 
cserélődik, felszívódik a magzat bélcsatornáján, a magzati vérrel eljut a placentáig.

Az allantois (húhyhártya) a primitív bélcső utóbéli részéből fejlődik. A bélhám 
kitüremkedést körülvevő mesodermában is vérszigetek alakulnak ki. A belőlük fejlődő 
erek, kapcsolatba lépve az intraembrionális erekkel az allantois vérkeringését hozzák létre.

193. ábra: A chorion, az amnion és az átalakult endometrium (decidua) viszonya a 
terhesség második (A), és a harmadik (B) hónapjaiban.

Az allantois erek egy része benő a chorionba. Minthogy a magzat táplálását a 
chorion-bolyhok végzik, az általuk az anyai vérből átvett tápanyagokat és az oxigént az 
allantois erek szállítják az embrió testébe. Az allantois vérkeringéséből alakul ki majd a 
placentális vérkeringés.
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Az allantois a gestatio 16. napjáig figyelhető meg, s mint rezervoár, a 
bomlástermékek tárolására szolgál. Ezután fokozatosan visszafejlődik, mert közben 
kialakul a köldökkeringés. A magzati bomlásterméket a vér a placentához szállítja, ami az 
anya szervezetén keresztül ürül.

A szikzacskó (saccus vitellinus) emberben csökevényes szerv. Ugyanis az 
oligolecithális (kevésszíkű) petében olyan kis mennyiségű a szikanyag, hogy az a pete 
táplálására nem elegendő.

A szikzacskó falát entoderma és a hozzákapcsolódó extraembrionális mesoderma 
alkotja. Itt is a mesodermában ún. vérszigetek jelennek meg, miként az intraembrionális 
mesodermában is. A vérszigetekből az erek egymással kapcsolatba lépnek, s így kialakul a 
szikkeringés (circulatio vitellina).

12.4.7. Méhlepény (placenta)

A fejlődő embrió felett a chorionbolyhoknak az a része, amelyik érintkezik az 
endometriummal alakítja ki a méhlepényt vagy placentát. Kezdetben az elsődleges 
chorionbolyhok a trophoblast teljes felületén megfigyelhetők, később ezek csak a fejlődő 
embrió felett láthatók és alakulnak át másodlagos, ill. harmadlagos bolyhokká.

A méhlepénynek két a magzati (foeális) és anyai (maternális) részét tudjuk 
elkülöníteni (194. ábra). Ez utóbbi a decidua basalis. Ez a rész a 4.-5. hónapban számos

194. ábra: A placenta szerkezete.

válaszfalat képez a chorionbolyhok közé, melyek felszínét a syntitiális sejtek borítják. 
Ezek a sejtek lesznek azok, melyek a magzat és az anya vére közti határt jelentik. Két 
septum közötti területet cotiledonnak nevezünk. A teljesen kifejlett placenta 15-25 cm 
átmérőjű korong, ami kb. 3 cm vastag. Súlya 500-600 g.

A cotiledonokban levő magzati tercier chorion bolyhok érintkeznek az anyai vérrel. 
Mivel az anyai vér a bolyhok közötti chorion eredetű sejtekkel elszeparált a magzati vértől, 
ezért az emberi placenta hemochorialis placenta.

A placenta fő funkciói. A placenta a magzat és az anya vére közötti gázcserét (oxigén 
és a széndioxid csere), tápanyaggal való ellátást, valamint a bomlástermékek eltávolítását 
biztosítja.
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Immunbiológiai feladatot lát el. A hemochoriális placentán át a gamma-globulin 
ellenanyag a magzatba jut az anyai vérkeringésből. Ez kb. 6 hónapig védelmet nyújt az 
csecsemőnek a korai fertőző betegségekkel szemben (pl. diftéria, kanyaró).

Számos gyógyszer könnyen átjut a méhlepényen, és ez veleszületett fejlődési 
rendellenességet eredményezhet. Pl. az enyhe nyugtató hatású thalidomid, 
végtagdeformitást idézett elő (a gyógyszer betiltva). Kórtani szempontból nagy jelentősége 
van az Rh-inkompatibilitásnak. A méhlepény A, C és D vitaminokat tárol.

A méhlepény belsőelválasztású mirigyként működik, peptidhormonokat és 
szteroidokat termel. Feltehetően ezek a hormonok a sintitiotrofoblast sejtek produktumai.

A méhlepény peptidhormonjai.

1./ Humán choriongonaotropin, ami segíti a terhesség fennmaradását azáltal, 
hogy fokozza az ovulaciós sárgatest átalakulását terhességi sárgatestté. Magzatban 
stimulálja a szteroidhormon képződést, valamint különböző szervek, így pl. a here és az 
agy differenciálódását. Terhességi próba során, ha a nő vizeletéből ezt a hormont 
kimutatják, bizonyos a terhesség.

2./ Humán placentális laktogén. A hormon, a növekedési hormon prolaktin család 
tagja. Valószínűsíthető szerepe az, hogy segíti az emlők növekedését a tejképzés zavartalan 
menetéhez.

3./ Humán choriontropin, ami az anyai pajzsmirigy terhességi növekedését 
eredményezi.

4. / Relaxin, lazítja a méhnyak izomzatút, segíti a szülőutak tágulását.

A méhlepény szteroid hormonjai. A szteránvázas hormonok szintézisében a placenta 
nem teljesértékű szerv, ugyanis a hormonok képzéséhez szükséges előanyagokat az anya és 
a magzat mellékveséjéből kapja.

Progesteron. Az anyai keringésből származó koleszterin oldalláncúnak lehasadása 
után a sintitiotrophoblastokba kerülve progesteronná alakul. Ennek a hormonnak a szintje 
terhesség alatt fokozatosan nő, s a terhesség 8.-10. hetére a méhlepény átveszi a 
sárgatesttől a progesteron termelését. Fő hatása abban van, hogy a relaxinnal együtt gátolja 
a méhizomzat mozgékonyságát azáltal, hogy csökkenti annak oxitocin érzékenységét.

Az östrogénnek a méh keringésének biztosításában van szerepe, továbbá a 
tejmirigysejtek szaporulatát és a progesteron receptorok szintézisét is stimulálja.

12.4.8. A szülés

Az emberi terhesség átlagban 280 napig tart, ezután indul meg a szülés. A szülés 
alatt rendszeres időközökben koordinált, az egész méhre kiterjedő összehúzódások 
(„szülőfájások”) jelentkeznek, melyek nyomást gyakorolnak a méh tartalmára, ezáltal 
tágítják a nyakcsatomát, végül a hüvelyen keresztül kitolják a magzatot.

A szülés megindulásának egyik tényezője a magzatból az anyába érkező hormonális 
jelzés. Feltételezések szerint a magzati mellékvesekereg a terhesség végén átalakul és az 
androgén termelés helyett glukokortikoid secretio lép előtérbe. Kortizol hatására 
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megváltozik a placentában a szteroid hormon bioszintézise, a progesteron termelése 
csökken, ösztogén szintézise pedig megnő.

A csökkent progesteron és a megnövekedett ösztogén szint fokozza az intrauterin 
prostaglandin szintézisét, aminek szintén szerepe lehet a szülés megindításában.

Hosszú ideig az oxitocint tartották a felelősnek a szülés megindulásáért. A szülés 
megindulásakor azonban az anyai vér oxitocin koncentrációja, még nem emelkedett meg, 
tehát az oxitocin nem szerepel a szülés természetes megindulásában. Mai felfogás szerint 
az oxitocin nem közvetlenül, hanem közvetetten fejti ki hatását. Ez azt jelenti, hogy az 
oxitocin lehetővé teszi más kontrakciós tényezők pl. hogy a prostaglandinok erőteljes 
méhösszehúzódásokat váltsanak ki.
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