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1. Az ·idegrendszer féjl6désétvizsgáljuk
nezi s$keretén beltil. '
,
,',

a törzsfej16dés

Ifiloge-:",

A legalacsonyabb

fejlettségi fokon áll6 állatokt6l a magasabb
fe jlettségti szervezetekig az i,degrendszer az érzáksze rvekkel pár=
huzamosan alakult k10 Az érzékszervek viszont a test fejléSdése
éa a testi igények fej16désének következményeképenkUlönültek
ele
Az érzékszervekds6
megnyilvánulásai mindig a testfelülettel van=
nak összefüggésben és kezdetben csak a testfelületet ér6 ingerek
felfogására szolgálnak. Az állatvilág összes képviselóinél ezek,
a szervek az ektod0rmából fej16dtek ki. Az érzékszervekkelöasza-~
függ6 'inge·rvezet5 s zerv ek , a későbbi idegek ésaz 'egész idegrendszer szintén az ectodermáb61 alakult ki a kiindulási pontokat
'alkot6 érzékszervekkel együtt e'
.
idegrendszer legegyszerübb megnyilvánulási formája az,' ahol
egyetlen- küls5 ingerek felfogására képes - sejt adja a legegyszerUbb
érz6szervet ésidegrendszert
együttesen lamoebl1, Eng~s,>na
v
paramecl.um/. Itt, akár a mikrobáknál
s a növényeknél t e rmés aete-.
sen még nemjie s aé Ihe t üns 1degrendsz,err61. Az állat1fejlesdéa SO~
rán azonban korá~megjelénnek
azels6 idegelemek.
Az

é

20 Csil.lÓszórös,~2ys~jtÜ neuronera rend~zere e A Loxocephalus '~'!::"~
pidiopsis egys e j tü c~ITátánáI már Ingerulet vezetésre alkalmas·~
'el különült rostocskákat t~lálunk .•Ezek ingerületvezető rendszert
alkotnak szoros összeköttetésben nevezett üiliáta cs~1161val.
IEzt Gelei J6zsef magyarkutat6
mutatta kio/Ezt a rendszert nev~=
zik neuronema rendszernek, melynek rostjai biztositják a csil16k
rendezett mozgásait.
'.

3~ A ~eflex iv fe:16désének vázlatos ra.za~ A szivacsok esetében
'az apasztaljuk, hogya
m OZ' ~ sejtek e kü,lönülnek, egyesek
közülük külséS behatásra összehuz6dásra képeseke lAlA tömlőbelü~
eknél ezek asej t ek e'lkülönülnek,a hámse'jte'{közül pedig egyesek
primi tiv érz6sejtekké fej16dnek, melyeknek nyulványa1 közvetle- .:
ntil érintkeznek az i~omsejtekkel.
receptor effector'rendszer
a tengeri r6zsa fog6karja1ba: e= éÍ'z6sejt~ I Emellett az érz6sejt-izomsejtrendszer
mellett --a töm16belüeknél - a fejlődés
folyamán megfigyelh,et6, hogy az érz6sejt a az izomse jt közé egy
közbeiktatott vezet6-idegsej t lép ~ Ic. e-érz5s ejt? m= mozgat6 ide;sejt a tengeri r6zsában./ Igy alakul ki a legegyszerUbb refla;.;:

IB.

é
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4. A legegysz!::,rübbidegrendszer. Szétsz6rt:"há16zatos idegrendszere szivacsok ill. t8mlőbelüek felhámjaalatt~
/3. ábral Az inger=
felfog6 séjtekból kifut6 vezetd idegek az állat felhámja alatt
'
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sürU há161~atot alkotnak amelynek csucspontjaiban - az érz6 ée mozgat6 sejtek közé közbeiktatva - ducsejtek helye.zkednek el. a/4.
ábra egy metezetet mut~t a Hidra viridis felhámjábóls s = idegsejt; e s s a , :: csalánoz6sejt,J 1 = hám1zomeejtek; = mezoglea. A poháralaku csalánoz6sejtek talpukkal a hámizomsejtekre támaszkodnak ée az ezekkel kapcsolatos idegvégz6dések által lépnek mükö ...
désbe. Az idegsejtek szétsz6rtan helyezkednek el és há16zatot alkotnak, melyben az ingerUletmnden
irányban egyforma intenz1táseal terjedt tehát egy helyi inger általános reakcióit vált ki.
lA teatfelületet bárhol éri inger, az egész szervezetben mozgási
reakci6 támad.1
..
.
.
.,
50 A meduzák ii~grelli!szere.A gyorsabb idegvez'etés szükségszerüsége megkövete e, hogy az ingervezetés aazétazórt formáb6l a
hatál'ozott vonalirányuvá alakuljon át, tehát a fej16dés utja aZ
idegrendszer központositása felé halad. Ennek egyik megnyilvánulási formája az egyesmeduzák idegrendszere, ahol közvetlenül a
korong peremén, az érzékszervek szomszédságában, hosszu, fonalakb6l ál16 gyürüalaku vezet6fonal fut végig, amely nem nás , mint a
primitiv idegsejtek tÖ:flegeé~ a szétsz6rt.idegrendszer központoeitásának ela6 megnyilvánulása /tr-vézet6fonal./ •.
,

.~

6. !en'eri esillaok ide'rendszere. A tengeri csillagoknál a közpon 1 egrend~ze'r
e g& e különtilve, az állat alakját
·követi /n=nemiszervek; sz=száj/. Ez az u.n. sugaras idegrendszer
a meduzáknál talált gyürü-fejlettebb állapota, mely azonban a fejlődé'a folyamán ebben az alakban megreked~ és nem szolgál alapul
a további.fej16désneke
fO.

7. Lapos férgek idegrendszere. Az édesvizitrielada /öi:vényféreg/
központi idegrendszere hosszanti és haránt idegtörzaekb6l áll,
.
melyek nRm mások; mind a ducsejtek törzsek alakjában val6 caopor=
tosulása. ~tt, az idegtörzse~ már leváltak a kültakar6t6l, a test
belsejébe stillyedtek f6leg a bélt:rakt~ eltils6 oldalára /hasi 01- .
dall.
~.
'.
.
8. Gyürtisférgek idegrendszere. A nem szelvényezett testü férgek
idegrendszere olyan, melyben a központ.ositás a garatkörüli fejducban nyilvánul meg és ebb6l nö hátrafelé az idegrendszer többi /
része /idegtörzse~. A gyürüsférgeknél a feji ganglion az ~szes
többi szelvény-ducnál nagyobbá válik. Az egyes szelvények dueaí,
kötélhágc's6hoz hason16an összeköt6dnek. Az egyes azelvényekben
levő ducok között h,rántösszeköttetéeek is vannak. A 8. ábra a
gyürüs férgek lárvájának idegrendszerét mutatja.:Láthatjuk, hogy
a hosszanti idegtörzsek közötti harántösszeköttetéaek kosárszerüen
körülveszik a bélrendszert. /cer.gl-agyi dac. tr.-idegtörzs./ A
.'
9.
ábra 8 Polichaetae Sabbelidae szelvényezett idegrendszerét mu- .
tatja. /ez.opt.=látid6ideg; g.ph.s.=garatfeletti duc; ph.inf=garatalatti idegducpár; g.s.=szelvényezett iiegduclánc. Ezeknél az-állatoknál már elkülönültek a kezdetleges érzékszervek /tapintáslátáS/ta kötélhágcs6-szerU idegrendszerb6l már elkülönült beidegzések futnak az·egyes szerve~ez.
,

.

~. _Földi giliszta idegrendszere~. A földi giliszta idegrendszere
teljesen ·kiválat a relhá...nból e,s a testbe s!1llyedt. Idegtörzsei a
hasi oldalon futnak és a,ducokkal egyetemben fokozottabDan mutatjá.jr a törzsszeleteknek megfelel6 elhelyezést. /cer.g=agyi dacolq
g"s.=szelvény ducok./
..
':"
-.
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10. Rákok idegrendszere; .•hasduclánc kötélhágcsó alaku, de a garatJ.alatti dueok - az őket összeköt6 garatideggyürU.vel·egyetem-,
ben .•.fokozottan fejlettek. A feji dueok már kezdetleges agyat
alkotnak. lorg. opt. látószerv; e.g.= agyi dueok; ary.ph=garatideg.S1tirti;
gg.1. szelvény du.cok./ .
-

ll. A rovarok idefrendszere. Itt a hasi dueláne már er6sen konceDtrá16dott, meg elelden az állatok fej-tor- és potroch részeinek a száj 816tti 3 ducpárb61 tekintélyes 'agy" alakult ki,
mely magán viseli a háromosztottságot. /org.opt.~látószerv; g.ph.
s.::;:feji
due; g.ph.inf.=alsó garati due ; ,b.::béltraktus; gg.·s=&
_ szelvényezett duec kj c.g.=ag1./
'12. ·P6kok idegrendszere'.•Idegrendszerük már e16re, a feji vég fe=
lé teljesen koncentrált, de még hasi elrendez6déáben. /c.gg.~ag11
dueok; tr. = idegtörzs; ph=nye16cs6; b= béltraktus. / A szelvények összeolvadása a mo~gásformák, a viselekedés, más szervek
müködése szoros összefüggésben van hasdueláncidegrendszer duepárainak tömörtilésével.

I

i· .
\

li. Kagylók idegrEmdszere. 4 puhatestüetnél, mivel testük nem s'zelv nyezett, az idegrendszer sem mutat szelvényezettséget, hanem a
glürüsférgek garatfeletti idegducának megfelel6en a fejrészen na...•
gyobb duepár alakult ki, amelynek a talprészen és a zsigereknek
m.sfele16en l-~ párja van. A kagylóknál is az idegsejtek; duepárban tömörUltek; 7e.g.= fejrészi; v.g.=zsiger1, pd;lábvégi
d ueek j ny.cs.=nye16cs6; i=izom.!
-.
.

.,

!!. Csigák idegrendszere.

Itt a haladás abban nyilvánul meg, hogy
a 3 f6idegducot összeköt6 idegfonatok, de maga a fejduc is k~fejezetten a gyomor-béltraktus háti oldalán kezd tömörülni.

-
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16. Zsákállat idegrendszere~ A zsákállatoknál a 3 idegducpár is
egybeolvadt, u.n. agyve16-idegrendszert találnak a be161e kisu~
g,árzó törzei idegrendszerrel. Az idegrendszer itt már kifejezetten a béltraktus háti oldalán helyezkedik el. 118.ábra, cg=agyi
duc; tr=idegtörzs./A 19. ábra a zsá~áll~t lárvájának idegrend=
szerét mutatja. Itt jelenik meg e16ezör az ela6 tényleges gerinc=
vel 6 és annak feji végében az els6 agyhóly_ag, mint a kés6bbi .
magasabb fejletteégü gerinceeek agyidegrendsze~ének bels6 6se.
A béltraktus háti oldalán helyezkedik el az els6 gerinchur és
ennek háti felszine felett az els6 serincve16. Az eld6dleges agyh61yaga kifejlett zsákállatnál, még eltünik /alh.=els6dleges .
,agyhólyag; b=bél; ch.d: gerinchur; st=statikus szerv; l.sz.=ta=
padósz~mölcsök; -sz=látószerv; f=t.arok./
.

,
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17. Lándzsahal idegrendszere. A lándzsahalaz
els6 állat, melynek .
eIkülönült s vágleg a .háti felszinen elhelyezett gerincve16jének fe=
je vé~ében nemcsak az embrionális állapotban mutatkoz~k, de véglegesen D!eg is marad az e1s6 agyh61yag /ch ..•
d=gerinchux; g.c.= ge=
rincve16./ A 21. ábrán a lándzsahal faji vége láthat6. -h.h.:::hengerhám; g.s. = ducsejtek; n=idegf·onal; Bz=.a lát6szerv kezdetleges
for,mája; a. h.=e1sód1~ges agyh61yag: é.h.:;:érzékhám.
.
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Készült

a Fels60ktatási Jegyzetellát6
Fele168 vezető: ~~~
.,~tt -.' !Jn~:
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