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Az ingerlékenység fontos életjelenség, az emberi szervezetnek is alapvető sa-
játsága. Bizonyos hatásokra, az ingerekre sejtjeink, szervezetünk meghatáro-
zott módon válaszol. Ha a sejteket inger éri, ingerületi állapotba kerülnek, 
vagyis megváltozik az anyagcseréjük. Az ingerek nyomán létrejött ingerület 
továbbítására és feldolgozására specializálódott az idegsejtekből és a 
gliasejtekből álló idegszövet. Az idegsejtek ingerületvezetésén azt értjük, hogy 
sejthártyájukon – megfelelő ingert követően – elektromos feszültségváltozás 
fut végig. Tekintsük át és egészítsük ki azokat az ismereteket, amiket az ideg-
szövet felépítéséről tanultunk!

Idegszövet  Az idegsejtek nyúlványai behálózzák a testet, eljutnak minden 
szervhez. Ez a hálózat kapcsolatot teremt a szövetek, szervek sejtjei között és 
gyorsan futó elektromos jelek, ingerületek révén összehangoltan szabályozza 
azok működését.
Ioncsatornák  A sejthártya olyan fehérjéi, amelyek egy pórust formálnak. 
Bizonyos hatásokra a pórus átjárhatóvá válik és így lehetővé teszi meghatáro-
zott ion(ok) átjutását a membránon. Az ion a koncentrációkülönbség kiegyen-
lítődése irányába áramlik.
Ionpumpák  A sejthártya fehérjéi, amelyek bizonyos hatásokra meghatáro-
zott ionokat juttatnak át a membránon a koncentrációkülönbség növelése 
irányába. Az ionpumpák működéséhez ATP szükséges.
Exocitózis  A sejtben levő egyes molekulák apró membránhólyagok belse-
jébe kerülnek, ezek a membránhólyagok a sejthártya belső felületéhez kap-
csolódnak, majd tartalmuk a sejten kívüli térbe kerül.

1. Az idegszövet sejtjei

Az idegszövet felépítése
Az idegsejtek, más néven neuronok, nyúlványos sejtek (1. ábra). Köz-
ponti, sejtmagot tartalmazó részük a sejttest. Rövidebb, de gazdagon 
elágazó nyúlványaik a dendritek. Általában ezek veszik föl az ingert és 
továbbítják az ingerületet a sejttest felé. A nyúlványok másik típusa a 
hosszú, rendszerint kevéssé elágazó axon, amelyből sejtenként általá-
ban egy van. Az axon a sejttest felől az axonvégződés felé vezeti az 

ingerületet. Az axonok felszínén gliasejtek ellaposodott nyúl-
ványai többszörösen feltekeredve elektromosan szigetelő 

réteget hozhatnak létre. Az axonokon így kialakuló 
burkolat a velőshüvely, aminek köszönhetően az inge-
rületvezetés sebessége sokszorosára növekedik. A velős-

hüvelyes axon neve idegrost.
Az idegsejt axonja rendszerint elágazó végfácskában foly-

tatódik. A végfácskák bunkószerűen megvastagodott részei egy másik 
idegsejttel, izomsejttel vagy mirigysejttel létesítenek kapcsolatot, más 
szóval szinapszist (1. ábra). A szinapszisban a két sejt membránját 
keskeny szinaptikus rés választja el egymástól.
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Megtudhatod 
Hogyan lehetséges, hogy amikor étel kerül a szánkba, fokozódik 
a nyáltermelés?

Az idegszövet felépítése
Az idegsejt nyugalmi állapota
Az idegsejt ingerülete
Az ingerület terjedése a sejtek 

között
Az idegsejtek szerepe
Az idegi szabályozás egysége: 

a refl ex 

22. Az idegrendszer 

működésének alapjai
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Érdekességek a gliasejtekről  A glia-
sejtek száma az idegszövetben a becslések szerint akár a tíz-
szerese is lehet az idegsejtek számának. A gliasejtek nagyon 
sokféle módon segítik az idegsejtek működését. Azon kívül, 
hogy bizonyos gliasejt-típusok alakítják ki a velőshüvelyt, a 
gliasejtek jól fejlett sejtváza támasztékot nyújt az idegsejtek-
nek. Egyes glia sejtek nyúlványai körülveszik az idegrendszer-
ben futó kapillárisokat és azon egy nagyon erősen záródó ré-
teget alkotva megakadályozzák, hogy különböző, a vérben 
található, esetlegesen káros anyagok bekerüljenek az idegszö-
vetbe. Speciális gliasejtek biztosítják az idegszövet immunoló-
giai védelmét is.

Olvasmány

A gliasejtek nyúlványai védőréteget 
képeznek a kapillárisok körül

Az idegsejt nyugalmi állapota
Többször említettük, hogy az idegsejtek elektromos jelek formájában továbbít-
ják az információt a szervezetben. De hogyan alakulnak ki ezek az elektromos 
jelek? Milyen anyagcsere-folyamatok állnak a neuronok ingerületi állapotának 
hátterében?

Ha egy nyugalmi állapotban lévő idegsejt axonjának eredésénél, a sejthártya 
két oldalán elhelyeznek egy-egy nagyon kicsiny elektródot (úgynevezett 
mikroelektródot), azt tapasztalják, hogy a membrán két oldala között 
millivoltban (mV) mérhető potenciálkülönbség, vagyis feszültség mérhető 
(2. ábra). A sejten kívüli és a sejten belüli tér között eltérő az ioneloszlás is. 
A sejten belül magasabb a K+-ionok és alacsonyabb a Na+-ionok koncentrá-
ciója, mint a sejten kívül. Az eltérő ioneloszlást a sejthártyában lévő fehérjék 
alakítják ki. A K–Na-pumpa aktív transzporttal K+-ionokat juttat a sejt belse-
jébe, és helyettük Na+-ionokat ad le a sejten kívüli térbe (3. ábra). A folyamat 
energiaigényét az ATP hidrolízise fedezi. A K–Na-pumpa mellett a sejthártyá-

2. A nyugalmi potenciál 3. A K–Na-pumpa működése

Óriásaxon  
Az idegsejtek működésének, 
elektromos sajátságainak vizsgá-
lata az 1930-as években kezdő-
dött a közönséges kalmár (Loligo 
pealei) óriási méretű idegsejtjén. 
Ebben a gyors mozgású tengeri 
ragadozóban a tölcsérszerv izmai-
nak működését szabályozzák azok 
az idegsejtek, amelyek csupasz 
axonja akár 10 cm hosszú is lehet, 
átmérője pedig elérheti az 1 mm-t 
is. Az óriás axont kipreparálták az 
állat testéből és megfelelő oldat-
ba helyezték. Mikro elektródok 
segítségével meghatározták nyu-
galmi potenciálját, mérték az in-
gerületvezetés sebességét.  Meg-
állapították, hogy minél nagyobb 
az axon átmérője, annál gyorsab-
ban vezeti az ingerületet.

Az óriás axonnal végzett kuta-
tások nagyon nagy előrelépést 
jelentettek az elemi idegi jelensé-
gek felderítésében.

Olvasmány
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4. Az akciós potenciálhullám lefutása

5. Ionok áramlása a membránon keresztül az akciós potenciálhullám lezajlása 
során

Az ingerület terjedése  Az akciós potenciálhullám a szomszédos membránterületet ingerli, ezért 
az ingerület továbbhalad az axonon. A velőshüvellyel borított axonokon sokkal gyorsabban terjed az ingerület, mivel az 
akciós potenciálhullám csak a befűződési pontokban alakul ki, a velőshüvellyel borított területeken nem. Az ingerület az 
idegrostokon tehát befűződésről befűződésre, ugrásszerűen terjed. Az ingerület terjedési sebessége a velőshüvely nél-
küli, csupasz axonok hosszában csak néhány m/s, míg a gerincesek vastag velőshüvelyes axonjain elérheti a 120 m/s-t is.

Az akciós potenciálhullám lefutása jellemző az adott sejtre. A különböző sejttípusok nyugalmi, illetve csúcspotenciál 
értéke, valamint az akciós potenciálhullám lefutásának időbeli viszonyai eltérhetnek egymástól. A csúcspotenciál értéke 
nem függ az inger erősségétől. Az inger intenzitása az idegsejtről elvezetett akciós potenciálhullámok sűrűségében, tehát 
frekvenciájában mutatkozik meg, vagyis minél nagyobb az inger intenzitása, annál nagyobb frekvenciával követik egy-
mást az akciós potenciálhullámok.

Olvasmány

ban Na- és K-csatornák is találhatók. Ezek olyan membránfehérjék, amelyeken 
keresztül Na+-, illetve K+-ionok juthatnak át a membránon. Nyugalmi állapot-
ban a Na-csatornák szorosan záródnak, a K-csatornák viszont kismértékben 
átjárhatók, „szivárognak”. A koncentrációkülönbség miatt K+-ionok lépnek ki 
a sejten belüli térből a sejten kívüli térbe. A K+-ionok nagymértékű kiáramlá-
sát a sejthártya belső felszínén lévő negatív töltésű fehérje-anionok akadályoz-
zák meg. Nyugalmi állapotban tehát a sejthártya külső felszínén pozitív, belső 
felszínén pedig negatív töltésű részecskék sorakoznak, más szóval a membrán 
polarizált. A sejthártya két oldala között emiatt potenciálkülönbség mérhető, 
amit nyugalmi potenciálnak nevezünk. A nyugalmi potenciál értéke egy át-
lagos idegsejt esetében általában kb. –70 mV. (A nyugalmi potenciál előjele 
azért negatív, mert a megállapodás szerint a sejthártya belső oldalának töltés-
viszonyait hasonlítjuk a külsőhöz.)

Az idegsejt ingerülete
Ha a nyugalmi állapotban lévő idegsejtet inger éri, jellegzetes elektromos vál-
tozás, akciós potenciálhullám alakul ki (4. ábra). A folyamat kezdetén az inger 
hatására a Na-csatornák rövid időre megnyílnak, melynek következtében nagy 
számban Na+-ionok áramlanak a sejtbe (5. ábra). Emiatt a sejtmembrán két 
oldala közti potenciálkülönbség megszűnik, sőt rövid időre a két felszín tölté-
se megfordul: a belső felszíne válik pozitívvá, a külső negatívvá. Ez a folyamat 
a depolarizáció. A csúcspotenciál (kb. +30 mV) kialakulásakor a sejthártya 
belső felszínén rövid időre a Na+-ionok kerülnek túlsúlyba. Ekkor a Na-csa-
tornák bezáródnak, a K-csatornák viszont kinyílnak. A koncentrációviszo-
nyoknak megfelelően K+-ionok áramlanak ki a sejtből. Így a sejthártya belső 
oldalán ismét a negatív töltések kerülnek túlsúlyba. Ez a folyamat a 
repolarizáció. Az akciós potenciálhullám lezajlása után a K-csatornák is zá-
ródnak, a K–Na-pumpa helyreállítja az eredeti ioneloszlást, vagyis a nyugalmi 
potenciált. Akciós potenciálhullám csak akkor alakul ki, ha az inger erőssége 
meghalad egy minimális értéket, az ingerküszöböt.
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Fugu  Japán-
ban különös szokás az erősen 
mérgező gömbhalból (Fugu) ké-
szült étel, a fugu fogyasztása. Ha 
a szakács nem megfelelően készí-
ti elő a halat, akkor halálos mér-
gezést okozhat. A hal egyes ré-
szeiben élő baktériumok ugyanis 
nagyon erős idegmérget, tet ro-
do toxint termelnek. A tetrodo-
toxin az ideg- és izomsejtek Na-
csatornáihoz kötődik, és ezzel 
megakadályozza az ingerületve-
zetést. A méreg már rendkívül kis 
mennyiségben is végzetes lehet. 
A halál közvetlen oka a légzőizmok 
bénulása.

A halálos veszedelem ellenére 
sokan kipróbálják az egyébként 
nem is kifejezetten ízletes, ám 
méregdrága ételt.

Olvasmány
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A szinapszisműködés befolyásolása – gyógyszerek, drogok, kábítószerek  A szinapszisok 
működése során az ingerületátvivő anyag enzimek segítségével gyorsan lebomlik vagy visszaveszi az axonvégződés, 
ezért nem tartós a hatása. Jó tudni, hogy mindezeket a folyamatokat sokféle anyag befolyásolhatja. Egyes hatóanyagok 
molekulája például hasonlít egy bizonyos átvivőanyag molekulájához, de a szinapszisból csak sokkal hosszabb idő után 
távozik el. Az ilyen anyagok hosszú ideig ingerlik az adott átvivőanyaggal működő szinapszisokat. A dohányzás során a 
szervezetbe kerülő nikotin egyes hatásai például azért alakulnak ki, mert egyes szinapszisokban az acetil-kolinhoz hason-
lóan ingerli a fogadó idegsejteket.

Vannak olyan hatóanyagok is, amelyek a szinapszisban hozzákötődnek a fogadó idegsejt membránjában lévő recep-
torhoz, de azon nem fejtenek ki hatást, csak elfoglalják az ingerületátvivő anyag helyét. Ezek az anyagok gátolják a szi-
napszis működését. Egyes gyógyszerek például ilyen hatóanyagokat tartalmaznak.

Számos olyan anyagot ismerünk, amelyek egyes ingerületátvivő anyagok lebontását, illetve visszavételét gátolják. 
Ennek következtében az átvivőanyag folyamatosan jelen van a szinapszisban és ingerli a fogadó idegsejtet. Utóbbi tehát 
egyfolytában ingerületi állapotban lesz, az akciós potenciálhullámok tartósan egyre ismétlődnek. Számos serkentő ha tású 
drog (ecstasy, speed, kokain) így fejti ki a hatását.

A köznyelvben a drog és a kábítószer fogalma összemosódik, de ez a felfogás pontatlan. Drognak nevezünk minden 
olyan anyagot, amely megváltoztatja az idegrendszer működését. A kábítószerek ezen belül azok a központi idegrend-
szerre ható anyagok, amelyeket a kedélyállapot befolyásolása céljából fogyasztanak. A hatályos jogszabályok sorolják fel, 
hogy mely anyag minősül kábítószernek és melyik nem. A szerek jelentős része tiltott, ezek fogyasztása büntetést von 
maga után. Tévedés azonban azt hinni, hogy csak a törvények által tiltott drogok károsak: az alkohol mértéktelen fogyasz-
tása és az alkoholfüggőség nagyon nagy problémát okoz az európai országokban, így Magyarországon is, ahol a szak-
emberek becslése szerint akár nyolcszázezer alkoholproblémával küzdő ember élhet. Hasonló módon a dohányzással 
kapcsolatos népegészségügyi problémák is nagyon jelentősek. A központi idegrendszeri betegségek kezelésére szolgáló, 
orvosok által felírt gyógyszerek egy része szintén a drog kategóriájába tartozik. Bizonyos nyugtató, altató, szorongást 
csökkentő gyógyszerekkel kapcsolatos visszaélés, azoknak az előírtat meghaladó dózisban történő fogyasztása gyógy-
szerfüggőséghez vezethet.  

Olvasmány

Szinapszisok, ingerületátvivő anyagok  A szinaptikus hólyagocskákban azonos mennyiségű 
ingerületátvivő anyag van. A serkentő szinapszisok leggyakoribb ingerületátvivő anyaga a glutaminsav. Fontos, de keve-
sebb serkentő szinapszisban fordul elő átvivőanyagként az acetil-kolin. A gátló szinapszisokban legtöbbször γ-aminovajsav 
van. Egyes idegsejtekben az ingerületátvivő anyag a noradrenalin, amely bizonyos sejteken serkentő, míg másokon 
gátló hatású. A legtöbb ingerületátvivő anyagnak ugyanis többféle receptora is van, amelyek közül egyesek serkentést, 
míg mások gátlást közvetíthetnek. 

Olvasmány

Az ingerület terjedése a sejtek 
között
Az akciós potenciálhullám a sejttest felől végigha-
lad az axonon. Amikor az ingerület eléri az 
axonvégződést, átadódik a következő sejtre. Az 
ingerület átadásának helye a szinapszis (6. ábra). 
Az idegsejt végbunkójában szinaptikus hólyagok 
vannak, amelyek ingerületátvivő anyagokat tar-
talmaznak. Az axon ingerületének hatására az 
ingerületátvivő anyag exocitózissal a szinaptikus 
résbe ürül, majd hozzákötődik a fogadó sejt 
membránjában levő fehérjemolekulához. A kötő-
dés hatására megváltozik a fogadó sejt membrán-
jában található ioncsatornák áteresztőképessége. 
A serkentő szinapszisokban az ingerületátvivő 
anyag hatására a membrán depolarizálódik, így 
akciós potenciálhullám alakulhat ki. Ennek követ-
keztében az ingerület továbbterjed a következő 
sejtre. Serkentő szinapszisokat az idegsejtek másik 6. A szinapszis felépítése 
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idegsejttel vagy eltérő sejttípusokkal is létesíthetnek. A gátló szinapszisok 
ingerületátvivő anyaga fokozza a következő sejt sejthártyájának polarizáltságát, 
vagyis hiperpolarizációt idéz elő. A fogadó sejt ekkor csak erősebb ingerrel 
hozható ingerületbe. Gátló szinapszis csak idegsejtek között fordul elő.

Az idegsejtek típusai és az idegsejt-hálózatok
Szerepük szerint a neuronoknak három fő típusát különböztethetjük meg. Az 
érzőidegsejtek ingerek felvételét végzik, vagyis a szervezetet kívülről érő vagy 
belső állapotát jelző hatásokra ingerületbe kerülnek. Ingerületük az axon útján 
a központi idegrendszerbe jut. A köztes idegsejtek vagy interneuronok két 
vagy több idegsejt között közvetítik az ingerületet. A végrehajtó idegsejtek, 
más szóval a mozgatóneuronok az ingerületet a végrehajtó szervhez továbbít-
ják, például egy izomhoz vagy egy mirigyhez. Az ingerület hatására az izom-
sejt összehúzódik, a mirigysejt pedig elkezdi vagy fokozza a váladéktermelést.

Az érzőidegsejtek révén a központi idegrendszerbe érkező ingerületet álta-
lában interneuronok továbbítják a végrehajtó idegsejt(ek) felé. Az érző- és az 
interneuronok axonja is sokszorosan elágazódhat, így bonyolult neuronháló-
zatok jönnek létre (7. ábra). Ezek lehetővé teszik az ingerület sokirányú szét-
terjedését és feldolgozását a központi idegrendszerben. Az egyes neuronháló-
zatok tagjai csak részben állandóak, mivel az egyes hálózatok folyamatosan 
alakulnak, például azzal, hogy újabb és újabb dolgokat tanulunk meg.

Az idegi szabályozás egysége: a refl ex
A refl ex az idegrendszer alapvető működése: valamilyen inger hatására az 
idegsejtek közreműködésével meghatározott válaszreakció alakul ki. A refl ex 
létrejöttében szerepet játszó idegrendszeri kapcsolat a refl exív, amely érző, 
köztes és mozgató idegsejtekből áll. Utolsó tagja a végrehajtó szerv, aminek 
működése a hozzá érkező ingerület hatására megváltozik, pl. az izom össze-
húzódik, a mirigy váladéktermelése fokozódik (8. ábra).

Amikor például szánkba kerül az étel, a belőle kioldódó anyagok nyelvünk 
ízlelőbimbóiban ingerületet keltenek. Az ingerület az érzőneuronok axonja 
segítségével az agyvelőbe jut, ahol számos köztes idegsejt közvetítésével a 
nyáltermelést szabályozó idegsejtcsoportba érkezik. Ezek ingerülete aztán eljut 
a nyálmirigyekhez és a nyáltermelés fokozódik.

8. Refl exív

7. Neuronhálózat mikroszkópos 
képen (fent) és számítógépes 
 illusztráción (lent)

központ: agyvelő

ingerület

ingerület

nyálmirigy

nyelv

inger: 
étel íze

Feltétlen ref-
lexek  Az ember viselkedését is 
számtalan veleszületett feltétlen 
refl ex befolyásolja. Az újszülöt-
tekből például a keserű íz elutasí-
tást, sírást vált ki.

Olvasmány
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Refl ex, refl exkör  Az egyszerű refl ex lezajlásáról vissza-
jelentés érkezik a refl ex központjába, s ettől függően változhat a refl ex le-
zajlása. A refl ex eredményét befolyásolja az ingerfelvétel érzékenysége is. 
A központi idegrendszer tehát – a mindenkori külső és belső környezetnek 
megfelelően – az ingerfelvétel érzékenységét is beállítja. A visszajelentő neu-
ronokkal kiegészülő idegrendszeri alapegység a refl exkör.

Olvasmány

Refl exív és refl exkör kapcsolata

Új fogalmak  dendrit  sejttest 
 axon  gliasejt  velős hüvely  
idegrost  nyugalmi potenciál  
akciós potenciálhullám  de-
polarizáció  csúcspotenciál  
repo lari záció  hiper pola rizá ció 
 K-csatorna  Na-csatorna  
K–Na-pumpa  szinapszis  
szinaptikus rés  ingerületátvivő 
anyag  serkentő szinapszis  
gátló szinapszis  érzőidegsejt 
(érzőneuron)  köztes idegsejt 
(interneuron)  végrehajtó ideg-
sejt (mozgató neuron)  neuron-
hálózat  refl exív

Megtanultam?
Az idegszövet sejtjei elektromos jelek továbbítására és feldolgozására specializálódtak. Az idegsejtek részei a sejttest, az 
elágazó nyúlványok a(z) (1.)  és a kevéssé elágazó (2.)  . A(z) (2.)  körül (3.)  alkothatnak velőshüvelyt. A velőshüvellyel 
borított (2.)  az idegrost. Nyugalmi állapotban az idegsejt sejthártyájának két oldala között potenciálkülönbség mér hető, 
ez a(z) (4.)  (értéke kb. –70 mV). Inger hatására jellegzetes elektromos változás, (5.)  alakul ki a sejthártyán, melynek 
során a membrán depolarizálódik, kialakul a csúcspotenciál (értéke kb. +30 mV), majd a repolarizációt követően helyre-
áll a(z) (4.)  . Az idegsejtek (6.)  útján létesítenek kapcsolatot más sejtekkel. A(z) (6.) -ban/ben az ingerület terjedését 
az axonvégződésből kijutó (7.)  anyagok biztosítják. A(z) (7.)  anyagok serkentő szinapszisokban a fogadó sejt memb-
ránjának depolarizációját, a gátló szinapszisokban pedig annak (8.)  idézik elő.
Az idegsejtek működésük szerint lehetnek érző-, köztes és (9.)  neuronok. Az idegrendszer alapvető működése a refl ex. 
A refl exív működésekor az érzőneuronok inger hatására ingerületbe kerülnek, amely ingerület az axonjukon át inter-
neuronokhoz továbbítódik, majd ezek nyúlványai révén a(z) (9.)  idegsejtekhez jut. Az ingerület hatására a végrehajtó 
szerv ( (10.)  vagy (11.)  ) működése megindul, illetve fokozódik. 

Kérdések, feladatok

1. Ismertesd az idegsejtek felépítését!

2. Mely folyamatok során alakul ki mérhető potenciálkü-
lönbség a nyugalomban levő idegsejt sejthártyájának 
két oldala között?

3. Rajzold fel az akciós potenciálhullám görbéjét, nevezd 
meg a görbe egyes szakaszait!

4. Rajzolj fel egy olyan szinapszist, amely két idegsejt kö-
zött alakult ki! Az ingerületátvivő anyag felszabadulása 
milyen hatásokat válthat ki a fogadó sejten?

5. Készíts felelettervet a szinapszisok felépítéséről, műkö-
déséről, típusairól!

6. Hogyan csoportosítjuk az idegsejteket szerepük alap-
ján?

7. Röviden foglald össze a refl exív működését az ingerlés-
től a válaszreakcióig!

8. Mondj példát refl exműködésre az emberi szervezet-
ben!

Reflexív és reflexkör kapcsolata

érző idegsejt végrehajtó szerv

idegrendszeri központ

érzékenység
beállítása

visszajelentés

reflexív
kivezető szára

reflexív
bevezető szára
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