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1; A-_hal1ás'szerve. A hallás ás' az egy'ensulyérzés _szerve szorQáan
, egymáshoz kapcsolódik. B k~t szervflnk összefoglaló .azez-ve ai111.
~ fUI egy igen, bonyolul térzékszerv,
melyben három fel vevő-készu~
léket laz 'u.n. receptorokatI
kü16nb6ztethettink meg: 1 .• a hangre'z=:,
,~seket felvevő készülék, 2:. testünknek a ,térben elfoglalt
hel~ze=
ét érzékelő készt11ékés 3. mozdulataink irányáriak és sebesség nek
VIrtozásai t fe1f~gó készÜlék. "
"

t hal16szerv ,fron t41is me,sz!te. ~mint ~z ábrání) 111.) ~épen ,is
lat atd a fülharom reszből alI: aktilsó-k5zép és belső fül. 1.
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~ülkagy~6. 2.kiilső
hal16járat~
3. dobhártya, 4. dobüreg, 5. Eus=
, tach kUrt, 6. csiga, 7. félk5ralaku
ivjáratok,
8. Üllő, '9. kala=
pácst lo.,kengyel.
ll. a belső üreget kitöltő savas folyadék ki?
, vezető csatornáj at 12. tömlócske 13. aaákooaka , 14. halántékoson1: •.
j)

3:' A -'ffilkagy16. A fülkagyló a kt1lsó hal16járattal, együtt alkotja '
a kUls5 fUlet. A fUlkagy16t vékeny bórréteggel
fedett rugalmas
perc alkotj a'l mely továbbf(,'?lytatódik, a külső hal16járatba
is. A
.;kagylón - am nt a képen is látható sötétebb szinezéssel
- egy pár
egészen gyenge kis izmocskát találunk,
melyek inkább elsaka kegy=_16 dudorainak összeköttetését
biztosítj ák, de nem mozgatják a fü=
let. ~fülkagylómozgdtásának
nincs jelentősége
az embernél •. _.
fUlkagy16ban és a belső hal16járatban
számos fülzsi~t
termelő m1=
rigy van. A fiilzsir
óvja a kUlső fület a port61. A kUlső hallójál'at - ennek a ~~pen csak a kUlsó nyilása látszik -'a dobliártyával
végződik. I A latin szöveg figyelmen k1vtU hagyandó .•/,
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A hal16csontocakák.

'

A hal16csontocskák

a középfülben helyezked=
.nek el~ J,. kÖzépfüi vagy dobüreg a halántékcsont
piramisában he- '
lyezkedik el. A belső falán lévő nyilás az Eus:tache...féle kürtbe '
vezet. s igy aközépftil
összeköttetésben
van a garaton keresztül
a szájUreggel. ,.z itt beáramló levegő a légköri nyomás fenntartásá,t biztositja.
A középfül üregében a dobhártya ésaz
ovális ab-lak IfJJllely a belső fUlbe vezetI között a kis hallócsontocskákhe
.•
lyezkednek el: a kalapács, Ullő és akengyel~ amelyek iziíletek és
izomszalagok utján állanak kapesolatban egymással. A ha1l6cson'tQkat két kis izom mozgatja. A hal16csontoeskák továbbitják
a
'
belső ~Ulnek a dobhártya '- 'hanghullámok álta+ okozott - rezgései to ,
[

'

csonto's labir111t" A csontos labirint
a halántékesont mélyeeseben-a kHzepfUl és a'belső ha116járat között helye~kedik el.
'
Ez ut6bbi .nyilását
egy kis nyílásokkal
ellátott
vékony caon t l.emea
zárja el, melyen kereszttti a hallóideg ágai hagyják el a belső fü ...
let. A ésontos lab~rint belsejét
a kötőszövetes hárt ás labirint
, alkot;!!!_ A, csontok és ,a hártyás labir nt özötti tersege
aE!.:~~,'
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r.l1impha ~$vezetü folyadék tölti ki, JDe~ynek összetétele a,!ly~rok.•
hoz hason1ft A hártyás labirint belsej eben pedig az usn , ent!o- ,
limpha Ibelsó folyadék! találhatd~
t)

f

\.

A csontos labirintban Ibelsó fH1I megkUl~nböztetjttk: azelócsarno~
kot a félkijralaku iViáratokat és a cSitát. Az .eli5csarnoka lablririt
'l?ózepénvan' es két k s hdlyagocskáböl ~1:9. töm16cskébcSl:,me;Ly az ,
JVjáratq>kkal .van összeköttet~sben és a z.sákocská'b6l,
)nely yiszE>n-t
_.
a csigával kozlekedilt. Az eloesarnokbanhelyezkednek
el azok a ké8zi11ékek~ ille felvevókésztilékek, melyek a testnek a ii.érben_
elfo!.lalt helyzetér61 adnak tájékoztatást, ha a test nem mozog Istati~us. egyensulyz6 szervi o ,
.
.
.
'

Az. ivjáratok számszerint három, az előcsarnoktdl hátrafelé félktil"
a:ratiban~egymásra merőlegesen helyezkednek el. ~enne azek a fel•.•
vevókész\ilékek vanr;lak,amelyek amozdulatok irányát és sebességét
fogják felidinamikus
egyensulyz6szerv/.
~ ;fé~köralaku ivjáratok
a tél' há:rom sikj ábanl!lelyezkednek el.
.
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As csiga az előcsarnok előtti spirális csatorna. -~ osiga, e.sontoa
tellgel~e csncsával·a kÖ::'.épfül
felé néz, ala-ejával fedi a belsQ
hal16jaratoto Bbben az alaprászben kis nyl1asQk ~annak, ~eiyeken
keresztiU a hal16ideg ágai hagyják el' a csigát.
. ,
.
'
G

1.. felső i vjárat ,2. amptllla/ ivj á~atok tágabb részeI t 3. előcsar:nok, 4. az előcsarnQk ovális ablaka, 5. csigat 6. a Qsiga kerek
ablakat 7. oldals6 iVjáratOk, 8. hátsó iVjárat, 9. ~sontosspirális lemez, 10. ovális ablak~ 11. kerek ab~ak.
'

A .·labirint.side

vé szerve! aémé san , Az előcsarnok belső fee er megvas ago aSQ a a abanheiyezkedne~ el a szörök),telrendelkező'és nyákkal körülvett érzóseitek Ifelvevő·készülékek/o Ezekhez kapcsolódnak aze16csarnokI
deg rostjai, amelyek
a hal16idegheztartoznak.
A sejteken mi~roszk6pikus méretu mészkő kristályok fekszene~ az u.n. statolit-ok. Ha afejUnkrendel~
lenes helyzetbe k-erill,ezek a statolitok az endolimphával együtt _
áthely~ződnek a szomszédos sejtekre lérz6sejtekrel nY9mják azoknak sz5reit 4s ingerlik az előcsarnoki ideg megfelelő iégz6déseit •
• zek az ingerUlet~kelérik
az agyk6rget ás e16idézik a fejnek a
térben elfoglalttartásának
érzését. Egyidóben ingerek mennek a nyakizmok mozgató központjába, i1'l. központjaiba is, ami a nyakizmok reflektorikus mozgása révén normális helyzetbe hozza a fe~
j et o Belsejtiket az endolimpha tBl ti ki. l'Jágabbl'észeiben az érzősejtek helyezkednek el, amelyek az előcsarnok érzósejtjeihez ha~
.sonlóak .•Bz ekrre k azonban nincs. statoli tjuk. Ha a fejünket mozgatjuk, váltOzik az endolimpha nyomása az érzósejtekre, ezeket ingerületbe. hozza. Az ingerületek a nyultagyba, valamint akisagyba '
és az agykéregbe keriilnek,'1nnen a megfelelő nyakizmokhoz, s igy
tudjuk fejiinket mindig normális helyzetbe hozn
u e en
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amely ptagába foglalja a hangingereket'felvevó
sejteketi •

ké~zülékeket /érző-

.Az .érzóvagy szörsejtek mellett nagyszámu támasztóse!itettalálunko
-Mindkét sejtf~feség kiU3nböző alaku lehet. A hallóideg rostjai
behatolnak a szőrsejtek protoplazmájába.
.
1 e külső pillérsej t , 2 ~ alagut 9! .3-4",hal16sej t ek, 5., támasztókej-'
tek~ 6. c son t Leme a, 7". a hal16ideg rostjai, 3•. harántul átmetszett
idegrostok~ ge.véredény, lo~ alaphártya, ll~ Ccrtiféle hár~ys~·
.

.

Valamely test pl. a hangszer hurjának, vagy hangszallagok rezgéseI'
egy motor részeinek reszketése rezgésbe hozza a l,vegőt~ A hang~
hullám~k a külső hal16járatekon kereszt6l elérik a dobhártyát~ _
azt rezgésbe hozzák~ Ezek a rezg~sek. a dObüregen kereszttll a.hall6csontocskák mentén eljutnak az ovális ablak rugalmas hártyáj2Í=.
hoz. ~hártya megr·ázk6dtatása.rezgésbe hozza a perilimpháta majd
a csiga hártyás falán keresztül az en~ólimphát és azzal az alap.hártya rostj ai t•.Az alaphártya hurj ainak rezgései átjutnak a gor- .
ti szerv érző sejtjeihezft majd az ingerület a hal16ideg rostjai
mentén e).éri az agykéreg halánték lebenyében lévő hal16kBzpo:e.tott
ahol a hang érzését kelti. A hallás elm&letének megalapitőjaHelm~
holz Ivol t•.' ,
.'
~~=~'bel~ő c~iga. A csiga csontos tengelyéb61 a spirális csön~le=
mez indul el. amely a csiga'üregét két részre osztja: 'előcsarnoki '
.iáratra~ amely az elóosarnokkal közlekedik~ es 'eobüregi iáratra~
a~ely a középfUllelkozlekedike
A spirális csontlemez fo ytatása
a ~ártyás 8 irális l'emezv,agy alaphártya}l mely tömött rostokb61
.
alI Jhurokb 17 ~ Ezek száma kb 30 <!>.ooo A hurok a osiga alapjánál .
aránylag rövidek~ a legfelső fordulatban'azonban hosszúak /1/2 mmiglo Az alaphártyánhelyezkedik. el a Corti-féle szerv iSe
.

a

El

$

a .• e Lőcaar-no kd. járat~ b , dobüregi .járatj) c" hall'ójárat a Cort.14>lá=

le s~ervvel.

-

Galambok az iv'áratok e oldali elroncsolása utá' Galambok9
de mas a. a eJ· is ezen müte .e vegz se utan telj esen képtelenné
válnak a testegyensuly fenntartására: állandóan bukfenoeznekp kör=
ben. foroK,nak, a madarak pedig. képtelenek a repttlésre. Ha embernél
ezek a szervek megbetegednek1).a mozgási zavarokon }ti
vii1 szédülés,
hányingert néha még há.nyás is fellép\!)..
..
Q

1·

.

i2~'
A"iátás szerve. A környezetUnkb61
munk fogja fel. Á szem vagy szemgoly6
.'
;'

\~:

érkező féayingereket. a sze=
a szemüreg elsórészében
.
helyez kedik éle !t szernüreget az ar-c es koponya csontj ai ha tár.ol~,
;fák és bizonyos mértékig védelmet nyujtanak a benne lévő szemgo"'>
ly6nak""
.,
.
lIt'> . A szem~ A' képen.

a aeem kfilsó képét láthatjuk ••FelUI m~gfigyelhet jak a das szőrzetü szemtlldököt~ mely meggátolja, hogya homlokr6l· lefo~yó izzadságcseppek a szembejuasanak1) ugyanakkor, mint'
porfog6is szerepel; a szemh'4akat tels6 /palpebrae superiorisl
maly kettős red6zetü és az·alsÓ !palpebra interior/l1 melyben egy
körkörös izmot valamint több emelóizmot találunk, melyek mük5déBe
zárj a, illetőleg nyi tja a szemrést /a két szemhély szabad szé13~.
,
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ki5zötti nyilást/i7 a két szemhély a kétezemzugban találkozik /ang~lus oculi medialis -,a középhez közelfekv~szemzug
és angulus
oculi lateralis = 01dals6 szemzug/Q ~zen helyeken a szemhélyak
az tl()n~ ereszték /commisura palpedrarum lateralis pll utján át~
mennek egy~ásba. A szemhéjak kUlső#felUlete domboru; finom fed!
és tapintó' szól'Hkkel ellátva~ belső sima, ,homoru felitletét a kötőhártya vonja be /o.<\lnjuetiva
balbi Isclera/le A két feliilet szabad~
szélben, a pillaszélben találkozik /Limbus palpebl'alis anterior elUlsó pillaszél, ~imbus palpebralis posterior ~ hátsó pillaszél/,
melyeknek külső peremén t$lálhatók a tüsz6ben nyiló merev pillaszóröko 'ovábbá láthat6 a SZi.várvánahárt1 /;i.:ris/I)
a szembogár
/pupilla/~ a medialis s~emzugban pe ig ta áljuk a könnyhu~oeskát
/caruncula laerimalis/~ valamint a szemhéjak barázdáit /s~lc~s
orbi t0palpebralle s\lperior 11: felsőbarázd_a'és sulaqs lnfrapalpeb ....
ralis = ktils6 barázda/.
'

!

,

,;

~ tanulókcsak
a magyar elnevezéseket jegyezzék meg~ A latin elne~
vezéseket a képen láthat-6 szemrészekmegmagyarázása
miatt sztiksé~
'gesek'?
,

-'

,

12~~~4'szemhéJak ,éa a,k~nn·ymiri81."A már ismert részek meiiett meg»
jegyzendS: panetum lacrlmale = l{önnypo?,tek.két ap;r6résszerü nyilás, melyek a }tön'nyhl1sQcska
mellett helyezkednek el.~ a 'rima palpebrarum == szemré~, rami llerv~_laerim~'li~ '. a k<5nnymirigyidég el~
ágazásai, arteria: laerima1is - k6nnymirigyek üt6ere, gland'i1a 1ac.rimalis superior. felf,3ókönnymirigy; gLa.nd~la lacrimalia lnferior = als6 k<Snnymirigy, duetus extretorii glandalae laerimalis =
a klinnymirigyek 'kiv$zetőcsövei /a tCSbbilatin elnevezés elhagyand6/o A k6nnymirigyek váladékukkal a 8zemfe1Ulet kiszáradását akad~lyozzákmego
Amint a képen is látható. a k5nnymirigyeka szem
kUlső felső sarkában talá1hi:1~6k~Váladékuk" a k6nnYt rövid ~-lo
csatornán kereszttll a felső szemhéjak alá lSm1ik.•A s'~emhéjakpis-.
10gá8sal azétkenik a könnyet a s~emgolyó kUlsó felfrIetére. Ha tulságosan sok klSnny termelódik, akko'l"a szem bels6 sarkáb61 kiinduló ktsnnycsatcrnán it az orrüregbe folyi;k..'
vagy kibuggyan..
l~ Ot;A,s21erdzmok,
tapadása. Hét szemizmot kUlönb~ztetfink meg: 4 egyenes, 2 lérdeéa 1 izmot. amely a fels5 hájat emeli. Ezek segits~gével ttsrtéllika,szemgoly6 elmozdulása minden irányban.! négy
kép vázlatosan mutatja a szemizmok tapadását: as>felUlről be- a
k5zéph~z közelfekv601dal fel61, o. alulr6l é8 de'az olda!s601dal fel~le
-'.'
Reetu8 medialis = a köz~phez kBzelfekv5 egyenes izom /rm/
."
ft
" ,lattralis == oldals6
/r1/
/rj,/
"
ft
"inferior
• alsó
., /ra/.
ft
•
superior 2 fels6
Obliq.aus ~upo= ..fe1~ó.ferde.izom
-+
~,nf .," • also·ferde a aom
A fels~ szemhéjat mozgat6 izom itt nincs feltüntetve.
'Á sz'em izmai oldal~61._.nézve ! már ismert részek mellett az
a bb1skat jegyezzü meg: Leva or palpebrae superioris ~'a fels&
- 8zemhéjat'mozgató izom, Os frontale ..•homlokcsont. bulb1l8 oeuli S zemgoly69 nervus Qpticu~ - s'zemideg, Os sphelroidale.= éko~ont,
rnax'í.La « állcsont t' Cornea - szaruhártya. / A tijbbi latin elnevezés
elhagyandó./
_ _ , ,
t
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Az eddig látottak a szemgoly6 mellékszervei
re és mozgatására'szolgálnak.
<

és a szemgolyó védelmé=

1 .!t A szem ol ó keresztmetszete. Amint a képen Ls látható a szemgoly harom
rtyab 1 al~z • a fehér szinü inhártya~ a legkűlső
erős, f~szes védóhártya, mely elől átmegy 'az"úvegszerűen átlátszó
és jobban kidomborodó szaruhártyába; 2. a "érerekben gazdag és az
e16bb1n~lsokkal
vékonyabb érMrtya0 ott ahQlaz inhártyaátinegy a
s:zar~hártyába~ az érhártya 101ytatása ~lválik az inhártyát61 és
függönyszertlen az U.2e szivárván~há'ttyát alkotja~ Az ebben találr-ó
.at6 f~stékes szemesék határozzá meg a szem ezinét~ A szlvárvány=
hártya közep~n lialálÜJlkegy kere'k nyilást, a s!embC~~
vagy l?J!~"
lltp~t~ amely a szivárványhártyába lév6 záró éstág to 1zmok se··
g1S gével hol tágtll, hol szükf:ilezá)'1!alszabályozv~
a szem bel=,
sejéb'e hatQló sugarak menllyiségét Jer6s fénynél szUkül~ gyengébb,;.,
n~l tágul/.A s:aemhogár fekete szinét, az érhártya be~só részén lé~
· VŐ feket$ pigIQentae~tek adj6,k••A aza~u és sRivárványhá~tya k6zött
találjuk acsarnpkv~zet.
A azivárvá.nyhárt,a mögött látjl/lk'a szem"",
lencsét, amely fisagarakat megtHri éa ~aszegyttjti••}, lenose mögött
tal~ljuk a koos'onyás. UvegszérUen tiszta u.n', üvegtestet<t A~ üvegtest és ae érhártya ld5zGtt a szem fenekén van a szem harmadik hár=
tyája, a látóideggel összefügg aZ'lgeghártya ~agy re~ehá.rtya asárel
ga~ és Vakfolttal.
"
, '

j6.•.' A's.zeÜll.enc.se.
A len~se átlátszd. mindkét oldalán

dembe'ru

ke.;:, ,

rong, amelyet kiVitlr'l vékony átlátsZG rugalmas t~k. borit

A szem~
lencsét r\lgalmas~'átlátsz61enoserostok
alkotják. Ezekkel a finom
rostokkal a szemlenose» a kerillet~n végigfutó kl:irkCSrCis
izomhez
'
tapad !alkalmazkod6 izomho zi.' Ha ez az izom, összehuz6dik, akkor'
a lencsét felfüggeaztő rostokI, amelyekkel-a szem beleo hártyájához füződik, és melyek a lencsetok szélén fes'zülnek kij ellaz:ll=~
nak és a szemlencse kidomborodik; ha viszont a körkörös izom el=
erayed, a rostek megfeszf11nek és a len~se ellaposodik ..Igy alkal=,
mazkodik a lencse a körülményekhez, hol erósebben~ hol gyengéb- ,
ben töri meg a fénysugarakat. Ha a ~enese elveazt~ átlátsz6ságát~
anin~:!!:~./azürke hályog/ .•A szemlencséb~_~ sem er-ek , :se~ ,
ü

~~!~!t
,

'

l'

'

.

"

/l'adii lentis ;::lenese sugarak, axis lentis = lencse tengelye ~ po,;.
Ius anterios lel!ltis-= a lencse elUlsó aarka~ facies anterior 'lentia
a l~nese elUls6 felszine, equator lentis.
a lencse egyenIit6je~ p,lus posterior lentis = a len~se háts6 sarka, facies
posterior lentis = a lencse hátsó felülete; substantia oorticalis;-;
a lenese kUls6. }?ép .•pépazeril kéregállománya, nucleus leniis :: a
lencse ~els6i ~eményebb és réteges állománya, a Leneaemag ,' cap sula lent1s = .encs~tek_

=

iZo" Aszem~l~ó
ere!. A kép csak vázlatos 8zeml~1 tetést ado A tanu16li ligyem t felJlivjuk a ,szemgQlyot bori t6 siirü erhálózatra la
latiIi s,zBveg elhagyand6/.'
e
lS,? A recehárt:va .,..
tv. fényvédő réteg itapad az érhártyához/

ll'

c.

Clsapalaku.sejtet, pl. páleikaalaku ,ejtek, fe látóideg seitll,ho
hatarhártya Ihatár az üvegtest felé ~'"ao oszlöpsej t /tart,f.)waz/
-

.
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l~l. J. ..1agélesebb látás hel'je /Fovea ,centrolisI • A:'z.~$.hártya· nem'
. minden,pontjábanmtiködik
egyformán •• legérzékenyebb pontja a nem
éppen 1/3 mmátmérójtl látGgödrqieskévelrendelkező
kb. 2 mmátmé~
""rájU sárgafolt,~ A látóg(5dörben kb. 30 eze~ sürfin egymásmellett "
elhelyezked5 esapsejteket
találunk.
Akkor látunk.valamitlegéle~
sebhen, amikor annak képe erre a területre
esik. A,sá.rgafolttól
távolodva az iaeghártya
szélei'felé
már igen kevés a esapsejt,
és
a pálcika alaku sejtek jutnak tulsulyba.
Minél távolabbra tekintank, a képek kevesebb csapB~jtekre esvén kisebbek lesznek és bennik kevesebb r'Bzl~tet
tudunk,megkülönböztetni.
1. pálcikák és csapok, 2. kilsó határiemez, 3. külső magvas réteg, J. rostréteg,
5'~'..ktilső sz mesés réteg, 6. belső magvas réteg, 7. belső szemesés réteg,·S.
mirigyréteg,
9. idegrost réteg,
l~h. belső határ réteg. .
.',
.'
20~ssem
sematikus áb:rizolása és la' fén su arak menete:' a. normális szem, b •..rövidlat
szem,.e •..messzelat 'v : szem. ~a.a - tott
tárgyról kiinduló fénysugarak .közvetlentil a l"ee~árt.ya sárga folt~
jára esnek, akkor a· tárgyat élesen,látjuk
la/. Ha akár a sárgafolt,
élé, vagy m~gé essenek, akkor a tárgyat 'elmosádottan, nem éle~
sen látjuk.
Ilóző. esethen r~vidl,'átásról
Iho-moru szemttyeghasználan, dé/" ut6bbi eaetbeD messzelátásr61
/domboru szem~veg használandól
.beszéltlnk. Ezeket a hibákat a szemgolyó átmérój ének rövidség~",
vagJ tulho88zusága i~é~i 816.
'
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1.
,lIariotte-féle
készfilék vi'tlata:
Jilnek segi taégével 'felf~dezhetjükaz.idegharty
a vakfo tot.,ehlinyjllk
jobb' szemünket és.
a bal-swemmel figyelmeselll nézzfik ,az' ábrán láthat6 keresztet.
Ha a'
rajzot kül(5n'böz6 távolságról
nézzük látlagosam kb. 20 cm tá"fo1ságr61/, felfoghatjuk
azt ':e.'~'-Pillanatot, ,amikor a rajzon ,.ábrázol t kör
eltünik
la
kör
kápea.vakfoltra
esettf:~ .
.
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A.zideghártya
és a ezemfe;l15dés.et A.l~tó8zerv egy'es részei
, hrom helyr51 ..fejltdnek! ,,1. Jé8zponti ' degrendszerból 7ideghártya/,'
2·•..:eetodermáb61 Ilen~se, szaruhárt,a,.
köt őhártya, könnymirigy t
kBnnyesatornák/,
3.
mezodermából
la:
többi
részekl.
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A. velőcső az elemi agydudorl"sl és a két' szemdudorral ••
B. a, elsódlege-s szemhólyag, b, ectoderma.

"

C. a.

lellcsemezQ'
D. a. szemhólYagnyél
B. a. másodlagos szemhólyag, b. lenesegödör.
, F. a szemaerleg,
b., lencsehólyagtc.
recehártya.
feji végén létrejön
a két az emhé Lyag, mely pegyűródik
;.
és s~em8erleggé alakul" a mélyedéabe pedig a kUlsó csiralam't1,z,
I~ctoderma~ l~nQa~g~dijr~ alakjában huz6dik be. A lencsegödör leftiz6dik az ectodermár61- és az eml.encaévé
alakul. A szemse:rleg kö~
~l1 mezodermáb61 alakul ki az érhártya és inl1.ártya
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a F,ela6oktatási
'Felelős vezet6.

'Jegyzetellá~ó
,~állalatnál
IQjkovazky La~o~.
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