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Az idegrendszer sejtes alkotói - 
áttekintés 



Az idegszövet felépítése 
agyszövet: 
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• humán agy : 1011 idegsejt + 10-50x glia sejt (vagy 1:1 arány? J. Comp. Neurol. 

513(5): 532-541 ) 
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az idegsejtek alapvető 
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 végdifferenciált, igen 
speciális sejtek... 



Az idegsejtek általános jellemzői 
 morfológia jellemzők 

• dendritic spines (S) 

• narrow spine necks (asterisks)  

• dendritic shaft (D) 

•  spine apparatus particularly visible in the 

lower panel spine 

• postsynaptic densities of asymmetric 

excitatory synapses (arrows) 

• apposed axonal boutons (B) 

•  two symmetric inhibitory synapses 

(arrowheads) on a large dendritic shaft (D) 

• axonal boutons (B) contain some ovoid 

vesicles compared to the ones in 

asymmetric synapses 

• dendrites and axons contain numerous 

mitochondria (m) 

- axon / dendrit 

- dendritfa, dendrittüskék 

- szinapszis 

• szimmetrikus (Gray II): variábilis, nagy vezikulák; ált. gátló 

• aszimmetrikus (Gray I): kis, kerek vezikulák; ált. serkentő 



Az idegsejtek általános jellemzői 

 nagy mennyiség, sokféle sejttípus, igen nagy számú szinaptikus 
kapcsolat 

- humán agy: ~1011 neuron – neocortex: ~2x1010 neuron,  
~ 1.5x1014 kortikális szinapszis;  mielinizált rostok hossza      
~ 150000-180000 km 

• lokális gátló interneuronok (pl. GABAerg interneuronok) 

- makro- és mikrohálózatok 

- alapvető típusok: 

• lokális serkentő interneuronok (pl. tüskés csillagsejtek) 

• gátló vetítő neuronok (pl. Purkinje sejtek) 

• serkentő vetítő neuronok (pl. piramis sejtek, motoneuron) 

• neuromodulációs sejtek (pl. substantia nigra dopaminerg sejtjei) 

- további csoportosítás morfológiai jellemzők, transzmitter 
vagy pl. Ca-kötő fehérjék jelenléte, tüzelési mintázatok, stb 
alapján 



Az idegsejtek általános jellemzői 

 anatómiai 
csoportosítások: 
morfológia és 
innerváció 
alapján 



Az idegsejtek általános jellemzői 
 molekuláris csoportosítások  
(PV, SST, NPY/SST-, VIP, CCK/SST-, VIP-) 



Az idegsejtek általános jellemzői 

 molekuláris csoportosítások: 
transzkriptome azonosítás 
(single-cell RNA sequencing) 



Az idegsejtek általános jellemzői 

 nyúlványtípusok 
szerinti 
csoportosítások 





Az idegsejtek általános jellemzői 

 tüzelési 
mintázatok 
szerinti 
csoportosítások 





Az idegsejtek általános jellemzői 

 rendkívül nagy felszín:tömeg arány 

- pl. egy érző neuron ~ 10-6 g tömegű; átlagos sejttest-méret 4–100 
mm között, sejtmag átmérő 3-18 mm között; átlag membránfelszín 
~250.000 mm2    

 posztmitotikus, osztódásra már képtelen sejtek 

 specializált, mozaikos membránfelszínek 

- szomatodendritikus <-> axonális membrán 

- pre- és posztszinaptikus struktúrák, dendrittüskék 

- mielinizált <-> csupasz felszínek 

- adhéziós <-> szekréciós felszínek 

The 1-μm axon of a cortical neuron, projecting 100 cm into the corticospinal tract, can be compared to a 

4-m-wide subway tube that is 4,000 km long. To extend the metaphor, fast axonal transport (of 

mitochondria, at 5 μm s−1) is analogous to a train travelling at 70 km h−1, whereas slow axonal transport 

(of proteins, at 2 mm day−1) is, by analogy, slower than a pedestrian (0.5 km h−1). Neurons with long 

axons, therefore, present a logistical problem, and are a vulnerable bottleneck for the entire nervous 

system.  



Az idegsejtek általános jellemzői 

 speciális sejtvándorlás 

- keletkezés helye és a végső pozíció ált. messze: sejttest-
transzlokáció nyúlványok nélkül (kéreg vetítő neuronok „inside 
out”, kéreg interneuronok tangenciális, kisagyi szemcsesejtek 
„outside in” vándorlása) 

 a legpolarizáltabb sejttípus 

- sejttest pozíciójának elfoglalása után a nyúlványok nőnek 
csak -> idegrendszeri plaszticitás 

- apikális ~ axonális terület 

- bazolaterális ~ 
szomatodendritikus terület 

- irányított organellum, fehérje- és 
membrántranszport 

- polarizált citoszkeleton 



Az idegsejtek általános jellemzői 

 speciális transzportfolyamatok  

- rendkívül nagy mértékű membrán-turnover 

- nagy energiaigény, nagy távolságokat hidalhat át 

- polarizált citoszkeleton és transzportfehérjék 

- anterográd <-> retrográd 

 lokális <-> távoli (szóma) fehérjeszintézis 

 speciális szekréciós tulajdonságok 

- neurokrin szekréció: ált. egyféle neurotranszmitter; 
preszinapszis 

- általános szekréció: neuromodulátorok, növekedési faktorok 

 gyors információtovábbítás 

- elektromos vezetés – szinaptikus kommunikáció 



Az oligodendroglia általános jellemzői 

 CNS mielinhüvely (PNS: Schwann sejt) 
- gerincesektől 

- axonális vezetési sebesség növelése 10-100x 

- 150-1500 mm internóduszok 



Az asztroglia általános jellemzői 

 agyterületek térfogatának 20-50%-a 
- radiális / plazmás / rostos – GFAP tartalom! 

- pia mater – ependima között (glia limitans) 

 sokféle funkció: 
• neuronok, oligodendroglia borítása, 

szigetelése 

• ECM komponensek, növekedési 
faktorok termelése 

• spatial buffering (térbeli pufferelés) 

• metabolikus szabályozás: 
Gln – Glu ciklus 

• reaktív gliózis 

• neurovaszkuláris unit 
szabályozása 



Az asztroglia általános jellemzői 



A mikroglia általános jellemzői 

 CNS „szöveti makrofágok” 
- nem ektodermális! : mezoderma / csontvelői eredet 

 teljes agyszövet 5-20%-a 

 normál és reaktív típus 

- sejtalak megváltozása 

- citokinek, növekedési faktorok termelése 



Az agyi érhálózatok 

 speciális határfelszínek: vér/agy (BBB) és vér/liquor (BCSFB) gát 



Az agyi érhálózatok 



Az agyi érhálózatok és folyadékterek 


