
Az életműködések szabályozása, az 
idegrendszer felépítése – 76. oldal





Az emberi szervezetben két nagy szabályozó rendszer működik.
• hormonrendszer
• idegrendszer

Az idegrendszer szabályozása gyorsan következik be és rövid ideig 
tart, a hormonrendszer hatása sokkal lassabb de tartósabb.



Csőidegrendszer

Központi idegrendszer 

(csontos burok védi)

Környéki idegrendszer (Ingerületeket, 

utasításokat szállít, részt vesz a 

szabályozásban, mozgásban, 

összeköttetést biztosít az agyi központok és 

szervek között.)

Agyvelő Gerincvelő Gerincvelői idegek

31 pár

Agyidegek

12 pár



Az idegrendszer teszi lehetővé, hogy a folyton változó környezethez 
alkalmazkodjunk.
A környezetből érkező hatásokat ingereknek nevezzük. (pl. hang, hő, 
fény, stb.)
Az ingerek felvételét, vezetését, feldolgozását az idegrendszer végzi.

Az idegrendszer legkisebb egysége az idegsejt

felvevő nyúlványok (dendrit)

axon

végfácska

befűződés



faágszerű nyúlványok
felvevő nyúlványok (dendrit)

végfácska
(idegvégződés)

sejtplazma

sejtmag

velőshüvely

sejthártya

tengelyfonal (axon)

sejt test idegrost

Az idegsejt felépítése

befűződés



Nyugalmi állapotban a sejt belseje negatív 
töltésű, a környezete pedig pozitív.
Ingerület hatására ez a töltés megváltozik, és 
ez a töltésváltozás végighalad a sejten.
A töltésváltozást a Na+ ionok sejtbe való 
beáramlása okozza.



Az idegvégződéseknél ingerületátvivő anyag tárolódik apró 
hólyagocskákban, mely ingerület hatására a két idegsejt közötti résbe 
kerül. Ez ingerli a következő idegsejt felvevő nyúlványát, vagy 
sejttestét. Két idegsejt kapcsolatát nevezzük szinapszisnak. Egy 
idegsejt több ezer másik idegsejttel állhat kapcsolatban.



Alakjuk, továbbá ingervezetésük 
iránya szerint az idegsejteket 3 
csoportba osztjuk.
• Érző (a központi idegrendszer felé 

szállítja az ingerületet)

• Átkapcsoló (átadja az ingerületet 

az érző idegsejttől a mozgató 
idegsejtnek)

• Mozgató (ingerületet szállít a 

központi idegsejttől a végrehajtó 
szervek felé)

Az idegsejtek működéséhez 
cukorra és oxigénre van szükség, 
ezért fontos a folyamatos 
vérellátásuk.
Az idegsejtek bonyolult 
hálózatából alakul ki az 
idegszövet.



Receptor: Külső vagy belső ingert vesz fel és alakítja  ingerületté.
A szabályozó központ ingerekre adott válaszát reflexnek nevezzük.
Az automatikusan bekövetkező válaszokat feltétlen reflexnek 
nevezzük.
Feltétlen reflex:
• öröklött minta
• nem lehet elfelejteni
• nem kell tanulni
• minden embernél egyformán következik be
• központja az agytörzs és a gerincvelő
• pl. pupilla, nyelés, szívműködés, légzés, védekező reflex



Védekező reflexszel válaszolunk pl. a lábunkat ért szúrásra.

szúrás→bőrben lévő receptor →érzői deg →gerincvelő →agy (fájdalom érző közp.)

átkapcsoló 
neuron

mozgató idegen 
keresztül
parancs

izom





Feltételes reflex:
• tanulni kell
• nem velünk születik
• el lehet felejteni
• nem mindenkinél egyformán következik be
• központja az agykéreg

A feltételes reflexek kialakulása tehát az agykérgi központok közötti 
kapcsolat létrejöttével magyarázható




