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1. Az emberi agy egyedi fejl6dése.
4z - egyedi" féjl<5déá;:vagy" ontögénezis ,magában fogl'alja -~ jelen esetben!'" az emberi agy, illetve idegrendszer alakulását a
fogamzás pillanatától a halálig. Az emberi agy egész rendszere
világosan mutatja a rétegr6l-rétegre,egymásfölééptilt'fokozatokat, mint fej16déstörténetének 'kétségkivüli'bizonyitékaii. Az
_emberi 'embr16 fej16désének kezdetét61 elénk veti ti az idegrendszer egész törzsfej16dését. Az agyidegrendszer fej16désének egyes állomásai egy,bizonyos fokig, más'és' más alacsonyabb fejlettségU állat idegr~ndsze~étutánozz_,
majd .zeken átlépve,
már $Z emberi agyi~grendszer sajátosságait kezdi mutatni. Az
idegrendszer fej16désea magzatifej15dés,második
hetének végéri
'megindul. Az agyve14 fej16dése- itt is a vé16cs6vel indul meg.,
Az embriób61 kialakult embri·ópajzs fels zinén ve16baráizda mélyUl.
amely feji és farki részének kivételével vel6cs6vé zárul. Eh~en
• stádiumban hasonlit a lándzsahal idegrendszeréhez, melynél az
agyh6lyag még alig mutatkozik.'
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2', Tizennégy nap'os embri6,':,9:
pár 6sszelvénnyel.

A "Ié16csi5~fejié8-farki'végé'még'ném-zárult 'le teljesen;
c.~ az ~gy képz6dési helyet 'g.~ ~ gerineve16 képz6dési helye;
,6s~ sz,= 6s szelvények; c.e, IIF gerincagyi csatorna, mely két végén még nem zárult; u~P. _ideggyUrü, melyen át a gerincve16
központi "esatornájá még a béleaatornával közlekedik; lt-m. =v'e16Lemez , ,

3. Háromhetes

embl'ió agya~
Ave16es6 -fáji szá-kasza"zárulás közben kitágul, miáltal
,azels6dleges agyh6ly~gokat képezi. Ezek megfelelnek a körszáju
halak Ilngolal a.gyhólyagjainak é8 kezdetben három részre vannak
osztva, de a harmadik hét végén az emberi'agy ,már kifejezett öt
agyh6lyag rendszerrel rendelkezik az eredeti hólyagok másodIagos
sovényképz6dése következtében. Ig.a, • gerincagy képz6dési helyet.
_ Igy az els6dleges e16agy két egymással tág összeköttetésben lev6, da ,kivUlr6l mégis elkülönU16 résszé válik, az e16 III
közti IlII agyra. A hármas rendszer középagya IIIl/ osztatlán
marad, ellenben az elsődlegas háts6agy szintén két részre tagol6dik, a feji részenfekv6 hátsó agy~a /IVI és a hát~6 elhelyez6désbenfekv6 nyultagya, lVI.
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AJ öthetee embrió

agya.,

Az é16agy' té±111étéil"
csakhamar 'megindul az agyféitekékfejládéee,; a felsd oldalsó falon párosduzzanát
alakjáhan kezdenék
kifej16dni, mindinkább-nagyobbodva
s az 5-6. hetes embrión, ill.
ettól kezdve már jól láthatók. A negyedik hét végén kezd for- ,
málódni a fej; egye~f6 ,r~szei /állkapoes,szem,
fUl/ mái mégkUlönböz,tethet6. Az aránylag hatálmas fej er6sen lehajlik a még
nyitott mellkasra, majdnem egybeér' az alulr6l' felkunkorod6.'fa-,
rokkal; maly'ebben a stádiumban még kétszer olyan hosszu, mint,
a kezdetlege'i végtagok. A 4-5 hetesembriót
jellemzi, hogy még
egészen emagzatburokba
van beburkolva é-stestének három hajlata van; koponya, tarkó 'és háti hajlat.
c
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5., Nyolchetes

embrió agya.
-.
Itt;'é,'nagy-ágyféltékék:már
jól kivehetéSen e16burjánzanak.
-A szemhólyag lsz.h./ e16ourjánzik, ~zagyköpeny
/sz.a.k./ kezd
elkülönUlni és az agyidegek is mutatkoznak /a.i./. Kivehető már
"a
kisagy Ik.a.1 képz6désihely~.
Ebben astádi~bí:ln az agyvelő
eLéri a porco s , -ill.'caont o s halak fej l6désfokát.A
9. hétben,
az agyve Lé éa ennek köp enyr-éaz e már eLér akété{tüek
fokozatát.
/g~a.= gerincagy.ny.a.=
nyultagy./
í,

6l~Tizhetes embrió agya.
A fej16déá' 2~hóriápjában kezd 9:j..különUlni,
,az emberi embr-í
agya az aLacaonyabb fejlettségü eml őaö ké tö L, Ez 'abban nyilvánul
.meg , hogy az .emberi embrión az ~gyve;Lő rohamosan növekszik, A.z
els~ hónap ~ég~től kezdve a hátsóagy indul roham6snövekedésnek,.
közte és'a gerincvelő között mennyiségben kevés különbség,mutatkozik. A továbbiakba~ az agyhólyagok felületükön megvastagodnak, mely vastagodások nem mindenütt egyformák s igy alakulnák
ki az agyvel~ egyes anatomiailag k6rülirtrészei.
Azok az agyhólyagrészek', amelyek egyáltalán riem vastagodnak a későbbi agykamrákat boritó fed61apokká válnak. Legelőször a Ill, agyhólyagból ke+etkezett hátsóagy ésny~l.tagy indul fej16d~snek /körszáju
halak/, .a hátsó$gy el kisagyvelő telepét alkotja, a nyúl tagy pedig ,a ge r'LncveLő folytatásak~nt' nyultvel6v~ alakul, A kisagy'
fejlődése egy vékonyharántléc
formájában indul meg /Békák agyal.
Később a ha~ántléc két oldalán erős kidudo~odások keletkeznek,
melyekből a kisagyi, féltekék és a f'é r-egnyu Lvány jön lé'tre, A
kisagyon az els6barázdák
a 10. héten jelentkez~ek lmadarak 8zinvonala/.-Az-osztatlantll-maradt,~Gzépagyból,
tetejének megvastagodása ál t.al m'ár a lO~ héten kezdenek kialakulni az ikertelepek.
Az iker,testek taréj .alakjáb.an fejIddnek és egy hosszanti barázda által két Lke rpár-r-aoaz t édnak , /emlősök szinvonala/ ,:A 10 hetes embri6n nagyori jól Lát.hat
hogy az előagy "ujrészei" '/agy'
köpeny/fokozottan
elboritjáksz
ősagyrészeket,/a.k./., a kisagy
felett egy pár ikertelep van /e.big./l:l= hipotolomua alO hetes
embermagzat agya 'fej16déstanilag a Csus?ó-mászók fejlddési foko-'
zatán áll.
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?~ Négyhónapo's enÍbrióagya.

Itt az-e16agy-féjI6désé-fuég fokozottabban láthat6. A 8y1ví.uaz hasadékis
mu t at ko zdk lábrán nem láthat6/. Ez a stádium a.
házinyul~gyára
jellemző. b.o. = szaglószervi a.k.= agyköpeny;
.
éh •..•
lát6szerv;inf.bemélyedés; k.a.::kisagy; o •• oliva Ifehér~'
testi; p
hid.
'
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embri6 agya.'
Az-ikertelep -kettő z6dése ebben 'a hénapb an következik be ,
egy harántbarázda ál~al. Ezzel az emberi magzat agyveleje ténylegesen az emlősök szinvonalára lép. A barázdálódás fokozatosan
előrehalad, aazag16 agy jobban elkülönül és a Sylvius has~dék
i~ kifejezettebb. l.olf.= szag16agy; sz.o.k.= nagyagy kisagy;
k,a.~ kisagy ;hmhid; a=gerincve16.·
9. Nyolchónapos embrió agya.
ASylviúsz-liásadék'már'égéazen
kifejezett és máT. a legfőbb
kéregbará'zdák is megtalálhatók. A Syl ví.uaz hasadékban már a,' Reili
· 9zigeteket is megtaláljuk /i .R. I S. e. =.: központi baráz<ia; ny. k, =
nyakszirt karéj;. gyr. temp .~.halántéktekervények;gyr.
csak: •.
tekervények m.h.~ majomhasadék. la nyakszirt és fali karéj kö~
·zött.1 .z utóbbi ~ majomagyvelór~ emlékez~et~ IFelnőtt ember agyán alig kUlönböztethet6. ~eg/.

e.

10., Érett, .kilenchónapos embrió agya.
~
Ebbért-A-hónápbart'A:barázdálódás,-jó.al tulhaladja az a~szes
állatfajok legfejlettebbjeit és az agyvel~ eléri specifikus em·beri· alakját. A. fejlődés a 'születé,S utáni Ldö.kb end s .folytatódik, u.'i. a pyramispályák veldsödése a születés utáni. 2. évben
fejeződik be,! törzsfejlődés ,során a koponyaagy tömege eléri,
majd messze tulhaladja gerincvelő ill. gerincagy tömeget, mely bi-.
zonyi tj~ a koponyaagy nagy jelentóségét, valamint azt is, hogy.
az emberidegrendszer.ének
fejlettsége milyen ugrásszerüen felUlmulja még & legfejlettebb idegrendszerrel rendelkez5 állat - a
csimpán_z
idegrendszerét É3.
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