
Érzőműködés I. 
általános  rész 



ingerfelfogás – érzékelés – érzet 

(recepció – szenzáció – percepció) 

 

 

• speciális receptorsejtek (hám eredetűek) vagy szabad 
idegvégződések 

 

 

 

 

Érzékelés 

Az ember az öt érzékszervével (látó-, halló-, tapintó-, 
szagló- és ízérzékelő rendszer) szoros kapcsolatban áll a 
környezetével.  



Receptorok csoportosítása 
 

Ingermodalitás szerint 
mechano-, foto-, kémiai, hőmérsérlet, fájdalom érzékelő receptorok 

 
Ingerforrás szerint 

telereceptorok - távoli ingerforrás (látás, hallás),  
kontakt receptorok - közvetlen külvilági ingerforrás 

 
A test szempontjából 
   exteroceptorok - külső ingerforrás 

interoceptorok - test belső monitorozása (egyensúly érzékelő 
receptorok, ínorsó, izomorsó) 

 
 
Az inger az agykéregben tudatosulhat, a memóriában raktározódhat, a 

limbikus rendszerben érzelmi színezetet kaphat és számos reflex 
kiinduló állomása lehet. 

 
A tudatosulás feltétele az érzet kialakulása, ehhez az agykérgi 

specifikus érzőterületek épsége és megfelelő aktivitása kell 

Érzékelés 



Érzőrendszer 

                érzékenységi tartomány 
küszöbinger        maximális inger 
 
adequát inger (erre a legalacsonyabb az ingerküszöb) 
 
receptor potenciál (a receptorsejtben a membránpotenciál 
 változása inger hatására) 
 
adaptáció – gyors vagy lassú 
 
frekvenciakód (az idegsejtekre való átadódáskor)  
 
többszöri átkapcsolódás az agykéreg eléréséig 
  



Interocepció 

Vérnyomásérzékelő receptorok – vérnyomásszabályozás  
        (aortaív falában, feji verőérben) 
 
Tüdő feszülésérzékeló receptorai – légzésszabályozás 
 
Tápcsatornában lévő receptorok – a tápcsatorna működésének 
          szabályozása 
 
CO2 érzékelés – légzésszabályozás (nyúltvelőban) 
 
O2  érzékelés 
 
Izomban receptorok - mozgásszabályozás 
 
 



Érzőrendszer általános szerveződése 

receptor sejt és az 
     elsődleges érző idegsejt 

talamusz 

agykéreg 

középagy 

híd 

nyúltvelő 

gerincvelő 

izület 

bőrreceptor 

gracilis és  
cuneatus magok 

hátsó oszlopi  
traktus 

átkereszteződés 

mediális lemniszkális 
pálya 

elsődleges  
érzőkéreg 

VPL 

elsődleges érző idegsejt 

nyelv 

orr 

szem 

egyensúlyérzékelő 

fül 



A thalamikus átkapcsoló magterület 

retikuláris mag  
(héjszerű szerkezet) 

VA: ventrális anterior mag 
VL: ventrolaterális mag 
VPL: ventrális poszteroleterális mag 
VPM: ventrális poszteromediális mag 
ND: dorzomediális mag 
CM: centromediális mag 
 
 
 
 



központi árok elsődleges érzőkéreg 

szenzoros asszociációs kéreg 

látási 
asszociációs 
kéreg 

elsődleges 
látókéreg 

Broca 
terület 

Sylvius hasadék 
elsődleges hallókéreg 

Wernicke terület 

Agykérgi érző területek 

receptív mező - az érzőneuron mely „területről” hozható ingerületbe. 



specifikus feji  
bemenetek 

specifikus és általános 
gerincvelői bemenetek 

formatio 
reticularis 

A nem-specifiks érzőrendszer 
szerveződése 



Testérzékelés,  
egyensúlyérzékelés, fájdalomérzékelés 



 
Exteroceptorok: mechano-, termo- és   

                  nociceptorok 
Interoceptorok: vesztibuláris rendszer, ínorsó,          

                 izomorsó 

Meissner test 

Pacini test 

Ruffini test 

Merkel diszk 

szabad idegvégződés: 
hidegérz. rec 
 
melegérz. rec 
 
gyors nociceptor 
 
lassú nociceptor 

szőr follikulus 
receptor  

Golgi  
ínszerv 

Golgi  
ínszerv 

izomorsó 

izom 

izületi  
tok 

szőrsejt 
receptor 



Testérzékelés 

Meissner test 

Pacini test Ruffini test Merkel diszk szabad ideg- 
végződés 

verejték 
mirigy 

receptormegoszlás 

ujjak 

kar 

Pacini test – bőr alatti zsírszövet, nyomás, vibráció 

Ruffini test – nyújtásérzéklő, mélyebben 

Merkel-korong - bőr felszínhez közel, nyomás (élek, alakzatok) érzékelése 

Meissner-test - bőr felszíni rétegeiben nyomásérzékelés 



A receptormezők működése 

serkentő szinapszis 
gátló szinapszis 

nyomás nyomás 

receptív mező 

elsődleges érző 
neuronok 

másodlagos érző 
neuronok 

gátló 
inter- 

neuronok 

elsődleges érző 
neuronok 

másodlagos érző 
neuronok 

elsődleges érző 
neuronok 

másodlagos érző 
neuronok 
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Burdach-
köteg 

agykéreg 

nyúltagy 

Goll-
köteg 

talamusz 

elülső- 
oldalsó  
köteg 

Felszálló érzőpálya 

csigolya közti dúc 

érző bemenetek 

izmokhoz kimenet 

mozgató 
neuron 

helyi 
interneuronok 

hátsó köteg 

érző neuron 



Érzőpályák 

hátsó gyökér 

csigolya közti 
dúc 

mellső gyökér 

fasciculus 
gracilis 

fasciculus 
cuneatus 

hátsó kötegi 
kötegek 

spinocerebelláris 
kötegek 

spinotalamikus 
kötegek anterior 

lateralis 



Érzőpályák hátsó oszlopi kötegek            

csigolya közti 
dúc (hátsó 
gyökér ganglion) 

hátsó oszlopi 
kötegek 

nucleus gracilis és 
nucleus cuneatus 

lemniscus medialis pálya 

KÖZÉPAGY 

NYÚLTVELŐ 

GERINCVELŐ 

ventrális  
talamikus magok 

érző pályák a 
gerincvelő felől 

finom érintés- 
rezgés- 
nyomás- és 
tapintás érzékelés a jobb testfélen 

homunkulusz  a baloldali 
elsődleges érzőkérgi területen 

elsődleges érzőneuron nyúlványa 

másodlagos érzőneuron nyúlványa 

harmadlagos érzőneuron nyúlványa 



Érzőpályák anterior (elülső) spinotalamikus pálya 

NYÚLTVELŐ 

GERINCVELŐ 

homunkulusz  a baloldali 
elsődleges érzőkérgi területen 

ventrális  
talamikus magok 

KÖZÉPAGY 

kevéssé lokalizált  
tapintás- és  
nyomásérzékelés a jobb testfélen 



Érzőpályák laterális (oldalsó) spinotalamikus pálya 

NYÚLTVELŐ 

GERINCVELŐ 

KÖZÉPAGY 

laterális  
spinotalamikus pálya 

homunkulusz  a baloldali 
elsődleges érzőkérgi területen 

fájdalom- és 
hőmérsékletérzékelés 
a jobb testfélen 



nyúltvelő 

érzőkéreg 

thalamusz 
anterior 

dorzálid 

poszterior 

laterális 

mediális 

ventrális 

poszterior (VP mag) 

gerincvelő 

lá
b
 

Felszálló érzőpálya átkapcsolásai 



A testérzékelés vetülete az agykérgen 

topografikus vetület 
az elsődleges érzőkéregben  
 



Testérzékelés vetülete az agykérgen 

 
ember majom nyúl macska 

nyúl macska 

majom 
ember 

mozgatókéreg 

látókéreg 

hallókéreg szaglókéreg 

testérzékelő 
 kéreg 

asszociációs 
kéreg 



A barrel kortex szerveződése  



Az egyensúlyérzékelés 

szőrsejtek 

idegrostok 

nyúlványok 

a cupula  
kocsonyás  
rétege 

nyúlványok 

szőrsejtek 

idegrostok 

kocsonyás  
réteg 

otolit 
kristályok 

Egyensúlyszerv a belső fülben 

tömlőcske (utriculus)  és zsákocska (sacculus),  
a vestibulumban 



Egyensúlyérzékelés 

jobbra fordulás  

alapállapot 

balra fordulás  

a fej balra fordul 

a fej fordulásának iránya 

a rotáció iránya 

az áramlás iránya 

az áramlás iránya 

A receptorok aktivitása 

A folyadék mozgása alapállapot elfordulás 



Testtartás érzékelése 

érző neuron 

spinocerebelláris pálya 



Egyensúlyozás – testtartás - szemmozgatás 

alsó végtagi 
antigravitációs 
extenzor izmok 

feji izmok 

azonos oldali 
laterális  
pálya 

azonos oldali 
laterális  
pálya 

propioceptorokból 
a vestibuláris 
magokhoz 

vestibuláris 
mag-komplex 

labirintus szerv 

okulomotoros magokhoz 



Fájdalom és hőérzékelés –  
gerincvelői bemenetek, pályák 

oldalsó érző pálya 

érző neuron 

Fázisos fájdalom: erős fájdalom, amely gyorsan nő és ugyanilyen gyorsan csökken.  
 
Tónusos fájdalom: tompább, de állandó jellegű és tartós  



Fájdalomérzékelés 

fájdalom receptor 

spinotalamikus pálya 

lumbáris 
gerincvelő 

elsődleges érző 
 receptor axon 

posztcentrális gyrus 

lemniszkális pálya 
másodlagos érző 
receptor axonok  
 

harmadlagos érző 
 receptor axon 

thalamus 

kortex 

középagy 

kisagy 

nyúltagy 

spinothalamikus  
köteg 



érzőkéreg 

talamikus  
VP magok 

középagy 

nyúltvelő 

gerincvelő 

fájdalom és hőérzékelő 
afferens rostok  

receptorok 

mechanoszenzoros 
afferensek 

hátsógyöki 
dúcsejtek 

nucl. cuneatus 

nucl. gracilis 

Érzékelés - fájdalomérzékelés 



Fájdalomérzékelés 

 

Kapuelmélet  - gerincvelői szinten 

        (kapszaicin rec.,  SP) 

Érzékenységállítás – nyúltvelő szinten                  
       (NA a periaqueductáluis szürkeállományból) 

belső fájdalomcsillapítás - endorfinok, enkefalinok 



gerincvelő 

szöveti 
sérülés 

hízósejt 

hisztamin 
ganglionsejt bradikinin 

prosztaglandin 

5-HT 

ATP 

CGRP 
P anyag 

ér 

H+ 

Fájdalom gyulladáskor 



Fájdalomérzékelés 

 

Kapuelmélet  - gerincvelői szinten 

        (kapszaicin receptor,  P-anyag (substance P– SP) szerepe 

 

gátló lokális neuron 

a hátsó köteghez 

hátsó szarvi  
projekciós neuron 

az anterolaterális  
köteghez  

fájdalomérzékelő 
C rostok 

A rostok 
mechanoreceptoroktól 


