
Az idegrendszer vizsgálatának lehetőségei
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alacsonyabbrendűek gerincesek (ember)

Az idegrendszer szerveződése



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



agykérgi piramissejtek

Fénymikroszkópos, szövettani vizsgálatok

jellegzetes morfológiájú idegsejtek



Fénymikroszkópos, szövettani vizsgálatok

immuncitokémiai és fluoreszcens festések
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Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



elektromikroszkópos kép

Elektronmikroszkópos vizsgálatok



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



A nikotinos acetilkolin-receptor (nAChR) képe



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



Elektrofiziológiai mérés alap berendezései
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Elektrofiziológiai mérések - mikroelektrofiziológia

csiga idegrenszeren végzet
„klasszikus” mérések

szövet szeleten, szövettenyészeten
végzet  mérések

intracelluláris 
(sejten belüli)
elvezetés

extracelluláris 
(sejten kívüli)
elvezetés
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Elektrofiziológiai mérések egész állaton, emberen
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Felnőttből elvezetett normál ébrenléti EEG 
mintázat

21 3 4

1: kis amplitúdójú, generalizált  aktivitás
2: a nyakszirti területen, kép nézésekor aktiválódó  hullámok 
3: jellegzetes  ritmus a frontális területen, minimális  aktivitással
4: szemnyitás (EO) hatására deszinkronizálódó  aktivitás, műtermékkel



Szinkronizációs-deszinkronizációs folyamatok

1: normál EEG a fényfelvillanások előtt,
2-8: 1, 3, 6, 9, 12, 15 és 18 Hz-es stimulálás hatása



Felnőttből elvezetett normál alvási EEG mintázat

1: mélyalvás K-komplexszel (a), alvási orsóval (b) és lassú hullámmal (d)
2: nagyon lassú hullámú mélyalvás 
3: REM alvás, szemmozgás műtermékkel



Féltekei aszimmetria



Epilepsziás generalizált nagyroham EEG képe

1: tónusos szakasz, 2: klónusos szakasz



Generalizált tüske-hullám típusú epileptikus 
aktivitás (absence epilepszia)



Kiváltott potenciál komponensei (EP)



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



Gélelektroforézises vizsgálatok

különböző géntermékek, elsősorban fehérjék kimutatása



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



Receptorok, emzimek, stb. vizsgálata

Agonisták, antagonisták alkalmazása, 
kötési tesztek



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok



Elektromágneses sugárzások spektruma



Gamma- és röntgensugárzás

A röntgensugárzás az elektromágneses hullámok körülbelül 100 - 0,0001 nm hullámhosszak 
közé eső része. 
A gamma sugárzás az elektromágneses hullámok 0,1 - 0,00005 nm hullámhosszak közé eső 
része, fotonjainak energiája igen nagy.
Gamma-sugárzás akkor jön létre, mikor az atom valamilyen radioaktív bomlás után még 
gerjesztett állapotban van, és ezt egy vagy több "adagban", gamma-sugárzás (gamma-
kvantumok, gamma-fotonok) formájában adja le. 
Ebben az esetben nem változik sem a rendszám, sem a tömegszám, csak az atommag energiája. 
Az 56-os rendszámú bárium gerjesztett állapotú (ezt jelöli az "m" index) 137-es izotópja a 
felesleges energiát gamma-sugárzás formájában adja le. A gamma-sugárzás áthatolóképessége 
igen nagy, ionizáló képessége azonban kicsi.

Valamennyi röntgensugárzáson alapuló képalkotó eljáráshoz először is 
röntgensugarat kell létrehozni valamilyen eszközzel.

http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Gammasug.htm


Számitógépes rétegfelvételezés (Computer Tomography, CT)



Számitógépes rétegfelvételezés (Computer Tomography, CT)

A képalkotáshoz röntgensugárzást használ
ehhez mindeképpen szükséges a kontraszt javítása 
különböző kontrasz anyagok használatával (pl. jód 
izotóp)
A felvételek során röntgensugár-detektor és vele 
szemben elhelyezett röntgensugárforrás körbeforog 
sík metszetek  rétegfelvétel

A detektor – sugárforrás páros a test 
hossztengelye mentén elmozdul  a 
rétegfelvételek térbeli képpé 
alakíthatók

Hátránya: kicsi feloldóképesség
sugárterhelés

CT MRI

Az ábrán CT-vel csak egy, 
MRI-vel többmetasztázis 
látható



Bizonyos szempontból hasonlít a CT-hez a pozitronemissziós tomográfia (PET). 
Ennél a módszernél egy nem stabil izotóp bomlásakor kibocsátott pozitron egy elektronnal való 
találkozásakor kisugárzott gamma-fotonokat detektálják. 
A pozitron egy antianyag-részecske, pontosan az elektron antirészecskéje. 
Amikor egy részecske és annak antianyag-párja találkozik, akkor mindkét anyagi részecske 
megsemmisül, és két nagyenergiájú foton sugárzódik ki egymással ellentétes irányban (baloldali 
ábra).
A PET berendezés ezeknek a fotonoknak a számát méri. 
A páciens szervezetébe olyan izotópot juttatnak, amely bomlásakor pozitront sugároz ki. Erre 
tipikus példa a fluor 18-as izotópja. A fluoratomokat egy, a cukorral rokon vegyületben 
megkötött formában (fluor-dezoxi-glukóz) adják a páciensnek. Ez az anyag így a szervezet 
anyagcsere-folyamatait követve olyan helyekre jut el, ahová a cukor is eljutna. A kibocsátott 
pozitronok száma és így a másodlagos folyamatban keletkező fotonok száma arányos a 
fluoratomok számával. Vagyis, ha egy tomografikus intenzitástérképet vesznek fel, tér- és 
időbeli képet kaphatnak az anyagcsere-folyamatok lezajlásáról. 
Így ez a módszer lehetőséget nyújt pl. az agy különböző területeinek és az ott lezajló 
folyamatoknak a vizsgálatára. 
Az agy működéséről pozitronemissziós tomográfiával kapott információ egy agyvérzéses beteg 
esetén.

Pozitron emissziós topográfia (PET)



Pozitron emissziós topográfia (PET)

A képalkotáshoz a radiofarmakonból felszabaduló 
g-fotonokat használja

A szervezetbe radioaktív izotóppal jelzett farmakonokat 
juttatnak. A beadott anyagok a felhasználás helyein 
felhalmozódnak. A beadott anyagok mennyiségi változása 
időben követhető. 

Radiofarmakonok:
18F-dezoxi-D-glükóz (FDG)  a cukor felhasználást mutatja
11C-metionin  az aminosav anyagcserét jelzi
18F-Dopa  preszinaptikus D2 receptoraktivitást jelzi
11C-racloprid  posztszinaptikus D2 receptoraktivitást jelzi

Metionin transzverzális PET kép. 
Jobb oldali frontális glioma

18F-FDG transzverzális PET kép. 
Csökkent cukoranyagcsere bal 
oldalon az epileptogén areának 
megfelelően (alsó sor, nyíl); 

ugyanitt vérátáramlás fokozódás 
ictalis SPECT vizsgálat során 

(felső sor)



Az MRI a tomográfiák közül talán a PET-hez van legközelebb, mivel itt is 
forrássűrűséget mérnek, de az MRI-nél az emittált fotonokat az energia 
szerint is analizálják, és ebből a forrás helyének egyik komponensét meg 
lehet határozni. 
A másik két komponenst a gerjesztő forrás és detektor helyének 
pásztázásával térképezik fel. Tehát, ha mérik a gerjesztő elektromágneses 
hullámokból elnyelt energiát mint a frekvencia függvényét, akkor kapják a 
legnagyobb értéket, amikor a dipólus sajátrezgéseinek frekvenciáját elérik. 
A gyakorlatban nem az abszorpciót mérnek, hanem az azzal arányos 
emissziót. Mivel a gerjesztő elektromágneses impulzus után a kis dipólusok 
az elnyelt energiát kisugározzák, ezt egy detektorral felfogják, és a jel 
nagyságát számítógépben tárolják. 
A berendezés igen nagy erejű (a földi mágneses tér több 10.000-szerese) 

szupravezető mágneseket tartalmaz.

Az MRI (Magnetic Resonance Imaging -
Mágneses Rezonanciás Képalkotás) csak a 
vízben található hidrogénre érzékeny, míg az 
NMR (Nuclear Magnetic Resonance -
Magmágneses Rezonancia) a testben található 
összes hidrogénre. 

Mágneses rezonancia képalkotás



Mágneses rezonancia képalkotás (MRI)

A képalkotáshoz a magmágneses rezonancia válto-zását 
használja (H-NMR)

A szervezetet erős mágneses térbe helyezve, az 
átmágneseződik. A vizsgált szerv fölé ún. gradiens 
tekercset helyeznek 
Állandó mágnese tér  a hidrogén atomok mágneses 
dipólusa egyirányú  nagy frekvenciájú rádiósugárzás  a 
mágneses dipólus megváltozik  mérik az alapállapotba 
visszatérő H atomok kibocsátotta elektromágneses 
hullámokat

Állandó erős mágneses teret 
kialakító szupravezető tekercs

Gradiens tekercsek, a vizsgált 
szerv körül

Az egyes kis térrészekről érkező 
információkat a számítógép integrálja.

Előnye: jó felbontású (mm) kép
4-8 s-nyi időfelbontás

http://galeria.index.hu/tudomany/2009/05/20/3_teslas_mr_berendezes_a_semme/?current_image_num=1&image_size=ml
http://galeria.index.hu/tudomany/2009/05/20/3_teslas_mr_berendezes_a_semme/?current_image_num=1&image_size=ml


Ultrahang 

20 ezer Hz-nél nagyobb rezgésszámú, az emberi fülnek hallhatatlan hang.

Némelyik állat, pl. a denevér és a kutya hallanak bizonyos ultrahangjeleket. 

A nagyon nagy frekvenciájú hangot a különféle anyagok (pl. az emberi test különféle 
szövetei) más-más mértékben verik vissza. Ha egy ilyen hanglokátort összekapcsolnak egy 
számítógéppel, akkor pontosan megjeleníthető a vizsgált anyag szerkezete (gyógyászatilag 
előnyös módon, mert viszonylag kicsi a sérülés, az ártalom valószínűsége). 
Az ultrahangot ezért általánosan használják orvosi átvilágításra (ultrahang diagnosztika 
pl. a magzat vizsgálatára - a képen).
Használják műszaki célokra is (pl. vasúti sínek repedéseinek felderítésére). 
Az ultrahangot nagyfrekvenciás rezgés-átalakítókkal (transzduktorokkal) hozzák létre és 
érzékelik. 
Az ultrahanggal foglalkozó tudományágat ultrahangtannak nevezik.



Vizsgálati technikák:

•Makroszkóposz vizsgálatok
•Fénymikroszkópos vizsgálatok

(szövettani festések, immunhisztokémia)
•Elektronmikroszkópos vizsgálatok
•Röntgenkrisztallográfia 
•Elektrofiziológiai mérések
•Molekuláris biológiai, proteomikai mérések
•Farmakológiai mérések
•Képalkotó eljárások, képanalízises technikák
•Knock-out és knock-in állatok (gének kiütése vagy beültetése) 
•Tanulási vizsgálatok
•Viselkedési vizsgálatok
•Pszichológiai vizsgálatok


