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Az Iskolai Filmintézet ~iafil~ sorG~atá
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IDEGRENDSZER FILOGENEZISE II.
'Embertani sorozat: 8.
KészUlt:1952.évben

1, A halak agyvelejének alaptillusa.
A "három-agyhólyag" .rendszer la = agyve Lő; g.V.= gerincvelő;
b, :::gyOmor...,béltraktus/,Agerincesek, ·az emlősök és az ember agyyelejében é5ta,gyhólya,galakul k~ az eredeti 3 agyhólyag falának
sövényképzcSdéseáltal • .Az egyesagyvelorészek
.fejlődése ...a törzsfejlődés folyamán"
a környezet, illetve körülmények és ezekkél
kapcs6latos testi igények hatásávaláll
összefüggésben. Az ala •..
;esoriyabb fejlettségU gerinceseknél a hátsó agyi rés~ek .indultak
nagyobb fejlődésnek /vegetativ gunkciók központjai/'es ahogyan
.haladnak 'a bonyo LuL t abb szervezetek felé ugy indul nagyobb és
nagyobb fejlődésnek az agyvelő elUlsőrésze,
ennek'kéregi része,
me Ly az embernél éri el a Le gmagaaabb f.ejlődésifokát /tudatos
·cselekedetek központ ja/ • 2. Tengeri ingola agya.

!
!, '

-~,-1egkevésbbé,fejlődött.ki az agyvelő elUlső része a körszáju
halaknál lingola/. Amint ~~ ábra is mutatja az agyvelő, legnagyobb ~..
részét a nyultagyvelő alko·~/ny.a./.
Ezeknek az állatoknak, félig-meddig,parazita
Le tmód j uk-mí.a t t a kisagyuk·ugyszólván egy- .
· általán nincs kifejlődve,. Ik.~J.·Az
előagy területe alig kifeje- .
zett /l/, ~ közti agy /d/ az ig~n er5teljesenfejlett
fUgg~lék~
mirigyekrő.l /e=epifizis;, h=hipofizisl ,ismerhető fel, az előagy
pedigesupán
a szagl.óagyból ál~. Agyköpeny itt még nem alakult
'.ki. Ez az agyvelő tipikus formája az ősagyna.k.Afejlődés
során,:
·a magasabb fej lettségü áll~toknál m í.ndí.nkább 'nagyobb/jelentőség·hez jutnak a magas~bbrendü idegtevékenysé~gelkapcsolato~
agyterületek, kialakul,.az agyköp eny és uj agyterületek is megjelennek.
é

3. Macskacápa agya~
Itt .már ..
Ílagy·haladást tapasztalunk az elózőekkel' szemben.
Feltünó az előagy és a kisagy magas,fejlettsége /p.r. és k~a.·I•
..Az. előagy .ké t nagy, páros bulbus alakjában domborodik előre és'
agyköpennye'L
bir •.Az előagy közve t Lenül, megyát a közti agyba, '
mely kevéssé fejlett JII/.A
középagy nagyfejlettséget
mutat •
.Ezeknél .az ál.1atoknál a szaglás és látásnak nagy szer-epe:van. A
kisagyveló ig~n fejlett lezek
állatok nagyfoku mozgékonysággal
és uszótechnikával rendelkeznek/. A~i8agyveló
elprefelé a középagyat ,'hátrafelé a nyultagyvelőt legnagyobbrészben befedi és re_dózöttséget mutat, melyfelületén
igen megnagyi tja., /sz,a= 8,Za.g,,;,
16agy: .usaz s cet , = agyidegek./
..
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4. Csontoshalak ap;ya.: ,
.
,_. ·~bban·küleneazik·az
előz6t61, hogy az előagy itt nem t§ri' al
a porcos óshalak Imac$kac~pal fejlettségi
fokát lll. Itt" a lrijzépagy III/~ a legnagyobb kiterjedésU,
jelezve alát~s0erVlle~
fontosságát'a caont oa halakná;t. lth~op. JI lát6telepl.
Az',sgyktSpeny itt
-'kizárólag a szaglás funkei6it
teljesiti
Ik~a •••kif;lagy;,h,=p.hipofi ..
zis; e.=eplflzis;
III~=nyult~gy/.
1.'

•

2"A

béka 'agya •. '.
.
,
- : ..,~őkép,liároIÍl,agyh6lyagrendszerü,
dea szaglcSideg'agyi központjai fele~t megjelentek az agyféltekék la,f .lt viszont a kisagy'
'fejletlenebb
/redózetlen/rilint
a ,hala.k4. Ik.a. =-, kisagy; -th~0f;::lát6telepl
~z .•1.;::szag16ideg/; a békák agykérgében Jelennek meg elő ...
szOr 'nagyobb számban és rendezettebben az,elsó,ducs~jtek.

6.: HUl16k idegrendszere.

'
, ...Megfigyellaetjilk ,a-magasabb 's.zerveződ6sü formáju idegrendszert
-:

o
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.7. HUllák' agya ~
-l:1;t t . szembe,tünő az agyköpeny továbbfejlődése .A- köztiagy k1- '
sebb kiterjedése
mellett a középagy hatalmasan fejlődött
az:iker-'
telepekkel együtt. A nyulta,gyveló és-kisagyveló fejlődtek'ugyanj
de arányaikban alul maradtak az ,agyvelő többi, elül(;Jó, fiatalabb
részeivel
szemben /Elz f i.;::szaglóideg;
sz .a.=szag16,agy l e~epifizis;
h_hipQ:f'izis·; ,th,opt.=lát6telep;
ny.a.;::nyultagy;k,a.=kisagy,
..
Iredók nélkU1/~"
.
, 8. Madarak agya.,
....
,
, Itt folytatódik
a kisagyveló magasabb differeneiáltsága,
me,ly~t ezen állatok fejl~tt
mozg~stechnikátigériy15
r~ptilése ~áltott
..ki. flegtaláljuk
•..kis dudorok alakjában a kisagyi féltekéket
és
, azagykBpeny fejlettségee.
kis'~gy, fejlettségévelaránybem
ál!-.
Itt'jelenik
meg először a csikolt test. Az agyköpeny ,az agyvelő
legnagyobb ré~zét kép~zi és két féltekére
tagolt. Aközépagyis
, . igen fe-jle:tt, ami azt' bizonyi tj a, hogy es eknek az állatoknak 'na- "
gyon :isfejlett
a látószerVük. 'Anyul tagyve15 bár önmagában véve
~'fejlett,
háttérbe
szor.ul a töljbi agyrész mellett.
130, ábra oldalnézet 31. ábrafelülnéze,t
S2:.a•. az ag.l őagy , .az s a , '= nagyagytéltekék~ k.a. =; kisagy, b.ot' = szag16 szerv: ,k.a.f.=kisagy
félt@kék;
tk,Opt.::
lát6telep;
h;ll hipQ'fizisllly'~a.;::. nyultagyi.
_'
.
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9. Erszényes' állat

agya. '
.
'.,
.
'.
, -.,Az :agyvélá -fejlődéstani
menetében az agyf Ltekékfejlódé.se
, a4j a meg a~ irányvonalat.
Az·agyfél te~ék állan4ó n~gyobbodása.,(oly.~'.
mereteket olt, hogy azoknak az agyve10 egyes resze1t' maguk al~
,'
gytirik ugy, hogy alig 'látszanak ki al61a.·· Az a'gyvelő felületének
nagyóbbod áaa is megk,ez'dódika' redők'megjelenésével
.az, agykérgen.,
Eza redőzöttség itt,
azerszényeseknél
jelenik meg Kifejezet~ ,
,tebben. A redók szaporodása ill. 'az agykéreg állandó nagyobbeda.• '
sa, együtt jár a magasabbrendü idagtevékanységgel. '/~z.a.=szag16;":
,agy r k.a.~kisagy ; sz,, a. f. =nagyagyifél tekék; oy, a.=nyul t agy , /
é
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.~10, .Alaeáonyabb~ fe'jlettségU'

emlósállatagya..,
_.
.'..
.
-sz ,a.:;a:szaglóagYl ~.r.
e, =-:kÉJzpeBti:'·bemelyedé·s;.
SZ .a.f .=nagyagyi
·feltekák;ny.a.=nyultagy;
k,a.f.=,kisagyi
féltekák; ~v.eer.=fUgg- '
veny.l'
..'
.
,

.,

-0-

·ll.

-Kutya' agya.
,l,o.=:-szé.glOlebeny;
ke. i.p .,=fel1ebeny;. fl.
,

sz.~.=nagyagy· felteke,- ka.~kisagy féltefüggveny; :i _o'-=szaglÓlebeny.
. .'

-

,

12. A·kutya lll. '16 1111 es elefánt lIlII agyának felszine,
a re·dózöttseg-szempontjábQl.
- :.."" - _... - - - - ",
',' - -, -' -,." ,.A-.red6zi:1t·tseg-az -egyésesetekbennem
jeienti
önmagában a
szellemi ·teljesitókepesáég
alapvető merteket,-hanem egyszerüen
·6sak azt, hogy az állat hagy testéh~z viszonyitva,
kicsiny 'agyál·lományát az agyfelszinfokozott
redózöttségevel
egésziti' ki.'
,Az,agyvelő sulya,á' testhez viszonyi tva ~ kutya:' l./le6 ;1:6; '1/;524; ,
elefánt r. -1/439'.
..
, .
.
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,13. 'CBimpánz.agya,·~:,
,
, ' 1. t. =halántéklebeny :k. a. ::kisagy;' i ,a. ;::tal"k61~beny.; msh , ="maj omhaladék;n gyr. e , ant. 'de.po'st. =elüls 6 esháts6tekervények.
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14.: Ér~tt ~nibe~i,~gyve15 felszine;,
"
.' -. Ös~zehasonli tva, az, eddigiekke'litt
.találhat6k
legnagyobb
"számban 'a redők; az ag,yveló tekervenyék.Az
agyvelő' sulya
·testhez v s s ony; tva: '1/l6-1/2o •..ig.
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15. Az agyköpeny t~rzsfej15des~~
I.a. tok; -II.a~-gyik;
Ill.
~mberiágy középvonalu~etszete
részeiti
p~kö~eny;: ~.a~=kisagy;

!

16. Az 6s és~j

I
I

az öves páncélos állat ás IV-es
I~ söiét· szin jelzi az agyköpeny
h=hid; ny.a~=nyultagy.

agy: .
.' A-tőkehal-agya /szürke' árnyalatokkaljelezvel
megf'eLeL a
magasa:bb.fejlettségü
emlősök agytörzsenek, mig a sötetebbel
jel, zet't f'eLépLtmény a 'magasabbfe,ilettsegü
emlősök uj agyát jelzi.
'
; A szUrke árnyalatok közül az- egyes, erzekszervek lazag.lás ,látás,
·hallás stb.1 Jcözvetlen származékainak' felelnek meg, mig a söte ...
t abb reszE;!kl ,alul a csikolt,t est, ' kCSzepenahipofizis
esa hipo- t aLamus mint egyseges funkcionális
képlet, ,hátúl fenn á. kisagyi
már
ér-z ékeLéaeket integráló
magasabbr-endü $z'ervekrre1észám!
nak.
.
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17. 'Aközponti idegrendszer
formá'; at
"
.' követi 'aze~yes 'törzsszéletek
-szükségletei t, AfolCozottabb
igénybevetelt
duzaana t ok j eLzdk, Ez ek .~kigy6knál 'hiányz'anak, a
madaraknál a fe'lsó·vegtagoknak
/szárnyaltnak/ niegf~eló nye,ki
,
duzzanatban erősebbek. li.a,
= nyaki duzzanat/, a kengurunálforditott
ahely.zet
li.l.= ,ágyeki duzza:nat/~ A semák j6l mutatják
'a fokoiatoskifejlőd"és
irányát,. a' nagyagynak tulsulyra
'jutását az
~gyes t'estreszek
Ivalamlnt á,l, talában az alsó törzsszelete'k'
ide.. i
,
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. gei/felett
le ::;agYm,ap. :a ge:rincveló; 1.ed. = farki:duzzan~t;
i~h.= .medenc e gerincd'uzzanat; mte~L =:farki gerincvelő;
p. th. =
. mellkaei gerincredőiék./
.
'.
"..
.
í,

. Gsszef'oglalva: az idegrendszer t~f~j~lgJéj3~~~a ~zétszórt há16zatoe idegrendszert6l
a központ.ositott
sz:inpatíkus idegrendszer
felé vezet.· A'cent'ralizál t idegrendszeren b eLü'l a.koponyaagy aránya. egyre inkább felülmulja a gerincagyét.
Az ernlósállatok
ko-'
ponyaagyának homloktáji, kérgi része mindinkább kifejlődik,
mii
az emberben ez a fejlődés teljesen
uj kérgi" mezők kialakulásával
f.ej eződik _~e~
.' .
. .. ,

.

/

. Készül. t a Felsőoktatási
Jegyzetellát6
Vállalatnál,Budapest
. Felelős- vezető: Hei tter" Imre .
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