
A RETINÁTÓL AZ AGYIG

Csapok és pálcikák

szem átlátszó belsô 
folyadékainak 
köszönhetôen 
kialakul a tárgyak 
képe a retinán. 

A fényérzékeny sejtek egy meghatározott 
fényingert kapnak, amely idegimpulzussá 
alakulva megérkezik a nagyagy nyakszirti 
részéig, ahol kialakul a látás élménye. 
Ebbôl következôen az agyféltekék ezen 
részének a sérülése részleges vagy teljes 
vakságot okozhat. Az idegimpulzust a retina 
sejtjeinek a tevékenysége hozza létre. 
Az agysejtek végzôdései meghatározó 
szerepet játszanak. Elsôsorban a csapok 
és pálcikák, amelyek az alakjukról 

SÜRGÔS ÜZENET
Az idegrendszered hírnökei összegyûjtik 
a retinán a fénnyel és a színekkel kapcsolatos 
információkat, és nagy sebességgel 
továbbítják ezeket a nagyagy azon részéhez, 
amelynek idegsejtjei képesek ezeket 
értelmezni.

kapták a nevüket. Az elôbbiek a színek 
megkülönböztetésére szolgálnak, az 
utóbbiak az árnyékokat és a fényeket 
ismerik fel. Ám ahhoz, hogy a csapok el 
tudják végezni a dolgukat, elég erôs fényre 
van szükség, ezért van az, hogy éjjel minden 
szürkének látszik. A pálcikák ezzel szemben 
a félhomályban is meg tudják különböztetni 
a formákat. 

LÁTNI ÉS NÉZNI
Ha a tekintetedet egy tárgyra veted, akkor 
is látod, ha nem szentelsz neki figyelmet. 
Ha viszont a tárgyra összpontosítasz 
és megfigyeled, akkor már nézed. Kira 

például belenéz a kristálygömbjébe, 
és meg van róla gyôzôdve, 

hogy meglátja benne 
a jövôt.
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Az állatok szeme

Az állatok nem ugyanúgy látnak, mint az ember. Egyes 
 emlôsök csak az árnyékokat tudják megkülönböz-

tetni. A madarak kitûnô színlátók, és (fôleg a ragadozók-
nak) éles a látásuk, hogy tudjanak magasból vadászni.  
A rovarok összetett szeme apró, egyszerû szemekbôl, 
úgynevezett ommatidiumokból áll, amelyek képesek az 

ember számára láthatatlan sugárzásokat 
is érzékelni. Egyes fajoknak a szeme 

akár 9 ezer ommatidiumot is tartal-
mazhat!
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A FÜL

Kívülrôl befelé

fül a hangok érzékelésére 
alkalmas páros szervünk. 
A fejünk két oldalán 
helyezkedik el, 
a halántékcsontba 

illeszkedve nyílik kifelé. Belsô szerkezete 
teszi lehetôvé a hallás folyamatát. A fül 
három részbôl áll: külsô fül, középfül és 
belsô fül.
• A külsô fül  a hallószerv látható része. 
Egy bôrrel fedett porc, amelynek a felületén 
barázdák látszanak. A fülkagylóból indul 
a külsô hallójárat, amely a dobhártyában 
végzôdik. Ennek a járatnak a falán 
találhatók a védelmezô szerepet betöltô 
sárgás anyag, a fülzsír képzésében részt vevô 
mirigyek.
• A középfül  a koponya 
halántékcsontjának az üregében található, 
és az Eustachkürt köti össze a torokkal. 
A dobhártya után három hallócsontocska 
kapcsolódik egymáshoz, melyek feladata 
a dobhártya által felfogott rezgések 

fülkagyló

külsô  
hallójárat

halánték
csont

KÜLSÔ 
FÜL

A FÜLKAGYLÓ  
ÉS A TÖBBI

Amikor a füledrôl beszélsz, 
minden bizonnyal csak a külsô 
részére, vagyis a fülkagylóra 
gondolsz. Valójában azonban 
a fül egy roppant összetett szerv, 
amely nemcsak azt teszi  
lehetôvé, hogy halld a hangokat, 
hanem azt is, hogy egyensúlyban 
tartsd a tested.

EGY 
ÉRZÉKENY 
SZERV

A fül a hallás 
érzékszerve, és 
nagyon sérülékeny. 
Pöttöm nem is gondol 
bele, hogy ha teljes 
hangerôvel hallgatja 
a zenét, azzal 
könnyen kárt okozhat 
saját magának.

továbbítása: ezek a kalapács, az üllô és 
a kengyel. A középfül végén található az 
ovális ablak és a kerek ablak, amelyek 
a belsô füllel történô összeköttetést 
biztosítják.
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• A belsô fül  hártyás szerkezetû, és 
egy endolympha nevû folyadék tölt ki. 
Ez a hártyás labirintus a fül legérzékenyebb 
része. A lekerekített alakú tornácból 
(vestibulum), a kengyelhez kapcsolódó, 
félkör alakú három ívjáratból és egy 
csavarodott járatból, a csigából áll. A belsô 
fülbôl három idegrost indul, ezek együtt 
képezik az egyensúlyi és hallóideget. 
Ez az ideg közvetíti a nagyagyhoz a hallással 
kapcsolatos érzékeléseket, valamint 
más, az egyensúlyérzékkel kapcsolatos 
érzékeléseket.

KÖZÉP 
FÜL

BELSÔ FÜL

dobhártya

csontocskák

félkörös ívjárat

Eustachkürt

hallóideg

ovális ablak

csiga

kerek 
ablak

külsô 
ívjárat

oldalsó 
ívjárat
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felsô ívjárat

csiga

tornác

BELSÔ FÜL
(hártyás labirintusszerv)

porc

cimpa

a hallójárat 
bemenete

KÜLSÔ FÜL

kalapács

üllô

kengyel

a kengyel feje

A KÖZÉPFÜL CSONTOCSKÁI

A FÜL HÁROM RÉSZE
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A HALLÓIDEG

46

A hang receptorai

hallóideget több idegrost 
alkotja, amelyek a Corti
féle szervhez vezetnek. 
Ebben találhatóak 
a különösen érzékeny 

szôrsejtek, a hangok valódi receptorai. 
Ezek a sejtek fogják fel a levegô által 
a dobhártyára, a csontocskák láncolatára, 
az ovális ablak hártyájára, végül pedig 
a belsô fülben a csiga spirális járatában 
található folyadékra közvetített rezgéseket. 
Az elektromos jelekké átalakított rezgések 
eljutnak a nagyagyhoz, amely megfejti és 
felismeri a természetüket, ami lehet beszéd, 
zaj, zene és így tovább.

A Cortiféle szerv

A hangok mechanikus rezgést idéznek 
elô a csiga járatában található folya-

dékban. A rezgések ingerlik a szôrsejteket, 
melyek átalakítják ôket a nagyagynak kül-
dött elektromos jelekké.

hallóideg

alaphártya

támasztósejt

szôr szôrsejt

HANGOS ELSZIGETELTSÉG
Peti imádja a zenét, és fülhallgatóval 

a fején sétál. De ha túlságosan feltekeri 
a hangerôt, fennáll a veszély, hogy 

a hallása károsodást szenved.
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A fül felépítése
A FÜL KERESZTMETSZETE

47

ÉRZÉKELÔSEJT 
(csúcs)

AZ EGYENSÚLYÉRZÉK SZERVE

kalapács

kengyel

ovális ablak

kerek ablak

külsô  
hallójárat

fülkagyló

ampulla

zsákocska

ideg 
végzôdés

csiga
Eustach

kürt

üllôhalánték
csont

receptor
sejtek  
otolitokkal, 
azaz halló
kövecs
kékkel

félkörös  
ívjáratok

receptor
sejtek

tömlôcske
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A HANGOK ÉRZÉKELÉSE

A hang útja

zt hihetnénk, hogy a fül 
külsô része nem igazán 
hasznos. De ez nem 
egészen így van. Igaz, 
a fülkagyló nem 

feltétlenül szükséges a halláshoz, ám 
formájának köszönhetôen megkönnyíti 
a levegô rezgéseinek felfogását, így hát 
ez a hang útjának elsô állomása. Ezt 
követôen a hanghullámok behatolnak 
a külsô hallójáratba, és nekiütköznek 
a dobhártyának, amelyet megrezegtetnek. 
A csontocskák láncolata továbbítja 
a rezgéseket az ovális ablaknak, az pedig 
az endolymphnek, vagyis a belsô fül 
hártyás labirintusában található csiga által 
tartalmazott folyadéknak adja tovább. 

Ekkor éri inger a csiga receptorsejtjeit. 
Ezek alkotják az összetett Cortiféle szervet, 
amely több sorban rendezve tartalmaz 
szôrsejteket a csiga járatának a belsejében. 
A szôrsejtek nyúlványai hozzányomódnak 
a fedôhártyához, amely kapcsolatban áll 
a hallóideg neuronjaival. Így jutnak el az 
idegimpulzusok a nagyagyig.

A HANG
HULLÁMOK

Tudtad, hogy a hang 
a levegôben terjedô 
hanghullámok révén 
jut el a füledhez? 
Ezt követôen 
a hallóideg vezeti el 
az idegimpulzusokat 
a nagyagyhoz.
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az idegsejtek  
ingerlése

az ideg
impulzusok 

átadása

hallás érzet

az endolympha 
 hulláma

hang
hullámok  
felfogása

a dobhártya 
rezgése

A HANGHULLÁMOK ÚTJA

a rezgések mechanikus 
továbbítása

A HANG
A fülkagyló felépítése 
tökéletesen alkalmas 

a hanghullámok 
felfogására. A külsô 
fül redôi visszaverik, 

és a dobhártyára 
irányítják 

a hanghullámokat. 
A dobhártya 
rezegni kezd. 

Ezek a vibrációk 
eljutnak 

a középfülbe, 
majd a belsô 

fülbe, ahol aztán 
idegimpulzusokká 

alakulnak.
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