
M e g j e l e n i k  min
den hónap io-ikén, 
legalább is 21j2 nagy 

nyolczadrét ívnyi 

tartalommal; időn
ként fametszetű áb
rákkal illusztrálva.

XVIII. KÖTET. 1886. ÁPRILIS 200-n  FŰZET.

X. A SZIMPATIKUS IDEGRENDSZERRŐL*

Az élő lények szervezetének belső alkotására és működésére 
irányúit kutatások nagy, bámulatba ejtő eredményei mellett saját- 
szerü, meglepő jelenségnek kell tartanunk, hogy a szimpatikus 
idegrendszerről való ismereteinkben évtizedek megfeszített munkás
sága, búvárkodása alig mutathat jelentékeny haladást.

A tárgy, melyről szólni fogok, nem mostoha gyermeke a vizs
gálók nagy seregének, sőt különös kedveltje azoknak, kik a szer
vezet életműködéseiben beállott zavaroknál e kevésbbé ismert ideg- 
rendszert okolhatják könnyű szerrel, mert ide vonatkozó ismere
teink valóban alacsony fokon állanak és finomabb alkotásába, műkö
désébe szövevényes, bonyolúlt volta csak kis mértékben enged be
tekintést:

A szervezetek felsőbbrendű kiválásával, a szervezet tökéletes 
ségével karöltve jár a szimpatikus idegrendszer jelenléte, mely
hez a régi orvosok annyit fűztek és róla annyit regéltek, mint akár 
a fekete epéről és egyebekről. S ha ma napság csakis a közönség 
egy nagyon csekély részénél merülnek fel ilyen mesebeszédek, nem 
tagadhatjuk, hogy vannak szakemberek, kik fűt-fát tulajdonítanak 
ezen még oly kevéssé ismert és mégis annyira gyanúsított idegrend
szernek. Nem bántjuk azt, ki komoly arczczal regél rejtélyes búj- 
dosó bajairól, valamint azt sem, kinek tetszeleg, ha a hajzatnak egy  
éjen át történő megőszülését, a körmön meg-megjelenő fehér pöttyö
ket, a vallásos czélokra felhasznált vérizzadást is ennek az annyira 
sanyargatott idegrendszernek a nyakába varhatja, sőt a szeplőért 
sem a Nap tűző hevét vádolja. — Ott, hol az ismeretek alacsony 
fokon állanak, hol az exakt tudás határai olyan nagyon is elmosó- 
dottak, nem lehet csodálni, ha a találgatásoknak és feltevéseknek 
nagy szerep jut. Lássuk tehát e szimpatikus idegrendszerről való 
mai ismereteinket, és igyekezzünk némi betekintést nyújtani szer
vezetünk nagyszerű alkotásába.

* Előadatott az 1885. évi decz. 17-ikén tartott referáló szakülésen.
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Idegrendszerünk ezen részletének jelzője, a »szimpatikus* szó, 
régi keletű és nem felel meg ez idegrendszer jelentőségének; de 
mint sok egyéb megnevezés, ez is megmaradt a régiektől az or
vosi műnyelvben. Ez az idegrendszer, mint később látni fogjuk, a 
középponti idegrendszerrel és körzettel nagy mértékben összefügg 
és azért a régiek bizonyos idegszimpatiák magyarázatára használ
ták fel. Innen elnevezése.

A  szimpatikus jelző az orvosi műnyelvben egészen más jelen
tőségű ; egy példa nyomban feltünteti az értelmét. Az észlelt ese
tek nagy száma tanúskodik azon tényről, mely szerint az egyik  
szem sérülését a másik teljesen egészséges szemnek menthetetlen 
elpusztúlása követi. Az egészséges szemet csupán úgy védhetjük 
meg, ha a sérültet teljesen eltávolítjuk, ezáltal akadályozván meg a 
kóros folyamatoknak további terjedését. Az egészséges szemnek 
ilyen módon keletkezett baját, szimpatikus megbetegedésnek ne
vezik. Természetes, hogy a szimpatia ismert fogalmának analó
giájára felállított idegszimpatiák, a szervezet távolabb-közelebb fekvő 
részleteire átterjedő beteges, kóros folyamatoknak a szimpatikus 
szóval való megjelölése régibb keletű, és mint olyan, az ismertetendő 
idegrendszer megnevezésében is megmaradt.

A  szimpatikus idegrendszer már külső megjelenésében, szürke 
színezetében is elüt az agygerinczvelői idegrendszertől. Ez utóbbi 
néven értjük idegrendszerünk két középponti részét, az agyvelőt és 
gerinczvelőt, valamint a belőlük kiinduló idegeket, melyek külsőleg 
fehéres színűek és rendeltetésük a bőrnek és izomzatnak beidegzése. A  
gerinczvelőből finom idegszálak alakjában lépnek ki elől a mozgató, 
hátúi az érző ideggyökerek; ez utóbbiak egy szürke csomóval, a 
csigolyaközötti dúczczal vannak ellátva, melynek alsó végén az 
ideggyökerek egy  közös idegtörzszsé egyesülnek. A  Bell-féle tör
vény foglalja magában azon kisérleti tényeket, melyek szerint az 
elülső ideggyökerek mozgást, a hátulsók pedig érzést közvetítenek. 
Az ideggyökerek egyesülése után természetesen vegyes jellemü 
idegtörzsek keletkeznek, melyek egyaránt mennek mozgató és érző 
területekhez. A  szimpatikus idegrendszert, mely az előbbenivel szoros 
összefüggésben áll, három lényeges részlet képezi, melyet akármely 
gerinczes állatban fellelhetünk. Az állati test egész hosszában a gerincz- 
oszlop mindkét oldalán húzódik egy szürke idegnyaláb, mely, mint az 
i-ső ábra mutatja, orsószerő duzzanatokkal, akár az olvasó, van ellátva ; 
ezen hosszanti idegnyaláb a szimpatikus idegrendszernek leglénye
gesebb része és határnyalábnak, határkötegnek neveztetik (i-ső ábra 
S). A  szimpatikus határköteget, aszerint, a mely testrészen elterjed; 
külön néven nevezik, így  van feji, nyaki, mellkasi stb. részlete.
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A szimpatikus határköteg a gerinczvelői idegek számának 
megfelelően van dúczokkal ellátva, kivevén a nyaki és feji részle
tet, hol a duczoknak nagyobb mértékben való összeolvadásaival vagy 
elkülönüléseivel találkozunk. A szimpatikus határköteg fontossága 
azonnal föltűnik, ha elgondoljuk, hogy a szervek és az idegközép
pontok között az összeköttetést fenntartja. Az i-ső ábra is mutatja

azon finom idegszálakat, melyek az összes 
gerinczvelői idegeket a szimpatikus határ- 
köteggel kötik össze. Ezen fontos idegszálakat 
összekötő vagy szövetkező ágaknak nevez
zük (i-ső ábra sz.) Ezen szövetkező ágak 
képezik a második lényeges részét a szimpa
tikus idegrendszernek. Pályájukban az ideg
központoktól kiinduló idegkötegek haladnak, 
melyek a szimpatikus határkötegbe jutva, 
tőle a legkülönbözőbb magasságban juthatnak 
el rendeltetésük helyére. Az i-ső ábra eze
ken kívül még jól feltünteti azon finom ideg
hálózatot, mely a légcsövön és hörgőn terjed 
el (hf), valamint a fej nagy erén (f). A szim
patikus határköteg tehát egyrészről a szövet
kező ágak útján összefüggésben áll az összes 
gerinczvelői idegekkel és nagy központok
kal, másrészről pedig a szervek és véredé
nyek nagy, sürü szimpatikus fonataival is 
idegágak által szoros összeköttetésben van.

Hogy ezen ideghálózatok milyen nagy 
terjedelműek, arról egyes készítményekről 
vett fényképek nyújtanak fogalmat. De 
ezek sem adhatják vissza híven, mert az 
idegfonalak oly nagy számmal vannak jelen, 
hogy azokat mind kikészíteni eszközökkel, vagy 
képben feltüntetni nem is lehet. Az ideg
fonalak rendetlenül fedik egymást és a leg
szövevényesebb hálózatban övezik körül a 
szervekhez menő véredényeket. A  2-ik ábra 

tüntet fel nehány ilyen bámulatos ideghálózatot, melyekbe dúczok 
sűrűén vannak behintve. A test azon nagy üregében, mely a szerve
ket tartalmazza, mint a tüdőt, szívet, bélcsatornát, veséket és az 
edényrendszert, ott találjuk ezen hatalmas szimpatikus ideghálóza
tokat szürke megjelenésükben. Azon körülménynél fogva, hogy a 
szimpatikus idegrendszer az agy- és gerinczvelőből kilépő idegek

i-so ábra. Az ember szim
patikus határkÖtege. S  szim
patikus határköteg, dúczai- 
val. sz. szövetkező ágak. 
hf. gégefonat. g i.  gerincz
velői idegek, f  fej eres fonat.
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kel, valamint a központokkal is összeköttetésben áll, továbbá, hogy a 
véredényeket kivétel nélkül körülfonja, világos, hogy a szimpatikus 
idegrendszert szervezetünk minden részén ott találjuk.

A vázolt elterjedésben és 
szürke színezetben találjuk az 
okot, hogy a fehér agy-gerincz- 
velői idegrendszertől külön vá
lasztották és a vegetatív szer
vek önálló idegrendszerének te
kintették.

Ha ezen külső megjelené- 
sökben elütő idegrészleteket na
gyítóval vizsgáljuk, egyformán 
idegrostokból és sejtekből al
kotva találjuk. A3-ik ábra mu
tatja az idegrostok két faját, a 
sötét vagy velős hüvelylyel ellá
tott, és a halvány vagy velős hü
velynélküli idegrostokat. Mind
kettő vezetőpálya, és a köz
pontokkal meg a körzettel áll 

2-ik ábra. Az ember szimpatikus zsigerfonata. .. - .. , , - « r í /  • 1
M. máj, ,  epehólyag, Gy. gyomor, L. lép, Összeköttetésben. A fehér ide-
v. vese, mv. mellékvese, fa, függő ér (aorta), gekben, melyek az izmokat és 
h. hasnyálmirigy, zsf. zsigeri fonat, m f  máj- U f iA V  pl t p h á t  ^
fonat, g y f .  gyomorfonat, If. lépfonat, v f. vese- D O rt l a t j a K  e l ,  t e n a t  m o z g á s t  e s

fonat és mellette a mellékvesefonat. érzést közvetítenek, a Velős hü-
velyü idegrostokat találjuk, me

lyeken megkülömböztetünk egy külső burkot, azon belül pedig egy 
velős hüvelyt, mely egy finom fonalat, a tengelyszálat tartalmazza. A

szimpatikus idegekben külömböző vas
tagságú ilyen velőshüvelyű idegros
tokat is találunk, csakhogy e mellett 
túlnyomó számban azokat a halvány 
idegrostokat, melyeknek velős hüve
lyük nincsen és a melyeket szimpatikus 
idegrostoknak is neveznek. Ezek jelen
léte kölcsönzi a szürke színt a szimpa
tikus idegeknek. A szimpatikus ideg- 
rendszer határkötegében, fonataiban 

és ágaiban jelentkező szürke, orsószerü vagy gömbölyded megvas- 
tagodások, vagyis a szimpatikus dúczok a dúczsejtek felhalmozódá
sának köszönik létüket. Egy ilyen szimpatikus dúczot ábrázol a 4-ik 
ábra vázlatban. A dúczczal összefüggennek a különböző helyekről

3-ik ábra. Részle t a szimpatikus ideg
fonálból. vi. velőshüvelyű idegrostok ; 

hi. halvány idegrostok.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A  S Z IM P A T IK U S  I D E G R E N D S Z E R R Ő L . 149

jövő idegrostokat tartalmazó kötegek (I), melyeknek találkozási pont
ján vannak a duzzanatot feltételező dúczsejtek elhelyezve (dsj.

Az ábrán a dúczsejtek külömböző alakjai láthatók. így  látni 
olyan sejtet, melynek nyúlványa nincsen. Az ilyen nyulványnélküli 
dúczsejtek léteiét tagadni nem lehet ugyan, de az élettan velük nem 
is tud mit csinálni, mert teljes elszigeteltségben, nyúlvány azaz 
vezető nélkül semmiféle működés nem gondolható és így valószínű, 
hogy azok a finom nyúlványok a kezelés alatt letöredeztek. Látni 
lehet továbbá olyan dúczsejtet, melynek két ellentett része egy-egy 
nyúlványba folytatódik; ezek az ú. n. kétsarkú idegsejtek; és van
nak ezeken kívül három és több nyulványnyal ellátott idegsejtek is.

A dúczsejtek nyúlványai részben egyenesen folytatódnak ideg
rostokba, tengelyszálukat képezve, rész
ben a szomszéd és távolabb fekvő dúcz
sejtek között létesítik az összeköttetést.

Nem lehet szándékunk részletes 
fejtegetést nyújtani a szimpatikus ideg, 
rendszer boncztani és szövettani alkotá
sáról; e rövid leírás csupán belepillan- 
tást és tájékozódást kiván adni a kö
vetkezőkhöz való bevezetőül.

Mint láttuk, az agy- és gerinezvelő 
a maga idegeivel, megjelenésében, elterje
désében, alkotásában elüt a szimpatikus _ 
idegrendszertől; és így megvolt a termé
szetes ok is, hogy a kettőt teljesen szétvá- 
laszszák- Különösen e század elején nagy 
előszeretettel használtak fel minden ada
tot ama tétel felállítására, hogy a szim

patikus idegrendszer alak és működés tekintetében teljesen ön
álló. Ezen tétel azóta nagyot változott; a folytonosan végzett élet
tani kísérletek és a betegeken tett észleletek mind jobban meggyön
gítették erejét, úgy, hogy ma napság a szimpatikus idegrendszert 
az agy- és gerinezvelőnek kell nagyrészt alárendelnünk és csak 
részben szabad önálló jellemmel feruháznunk. Az agy- és gerinez
velő, mint tudjuk, szervezetünk életműködéseinek középpontjait fog
lalja magában. Az agyvelő szürke kérge a lélek tabula rasaja ; ott 
percipiálódnak, ott válnak öntudatossá a külvilág behatásai, ott van 
az öntudat, ott a gondolkozás, a szellemi élet mindmegannyi jelen
ségének fizikai alapja ; az akaratunk befolyása alatt álló középpontok 
is ott vannak elhelyezve. Az agyvelő egyéb helyein találjuk fel azon 
középpontokat, melyek akaratunktól függetlenül, öntudatunk érin-

4-ik ábra. A  szimpatikus dúcz 
szerkezete vázlatosan, ds. dúczsej

tek, ir. idegrostok, / .  idegek.
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tése nélkül szabályozzák azon életműködéseket, melyek a szerve
zet fenntartását végzik. A  szimpatikus idegrendszer, mint láttuk, 
sokszoros összeköttetéseivel összefügg az egyes felsőbbrendű közép
pontokkal és innen érthető alárendeltsége; de azért elterjedésében 
az egyes szervekben vannak saját indító, automatikus góczai is. A  
régibb, alapot nélkülöző okoskodásokat mellőzve, csak azt jegyez
zük meg, hogy a szimpatikus idegrendszer önállóságát határozottabb 
alakban W i n s l o w  (1732) állította, a mennyiben a szimpatikus 
dúczokat kis agy velőknek tekintette. J o h n s t o n  ( 1771 ) a szimpati
kus dúczokat azon idegek eredő központjainak tartotta, melyek az 
akaratlan mozgásokkal bíró szervekhez mennek. Ezután következett 
B i c h a t  (1801), nevezetes tételének felállításával. Bichat az élet
jelenségeket két nagy körre: vegetatív és animális körre osztván, a 
szimpatikus idegrendszernek elütő megjelenése nagyon kedvező volt az 
agy-gerinczvelői és a szimpatikus idegrendszer közötti kölönbség fel
állítására. Szerinte minden szimpatikus dúcz önnálló képlet, melyek az 
akaratlan mozgások, az elválasztás és a táplálkozás folyamatainak 
bevezetésével vannak m egbízva; a szimpatikus dúczok összege az 
agy-gerinczvelő analógonja. A  Bichat-féle tételnek hatalmas támaszul 
szolgált 1838-ban R e m a k  felfedezése. Remak a róla nevezett hal
vány idegrostokat a szimpatikus idegrendszerre egyedül jellemző 
képleteknek ismerte f e l ; továbbá feltalálta a szervekben a dúczsejteket, 
melyek az akaratlan mozgások önálló központjaivá tétettek. Nem lehet 

.csodálni, hogy azon időben a vizsgálatok a vizsgálók tekintélyé
nek súlya alatt fokozatosan emelték a különbséget, mely végre is 
a szimpatikus és agy-gerinczvelői idegrendszer teljes elkülönítésére 
vezetett.

Azonban a később végzett élettani kísérletek mindinkább köze
lebb hozták, az agy-gerinczvelői idegrendszerhez ; a szövettani vizs
gálatok eredményei pedig megingatták ama nézetet, hogy a Rem ak- 
ij l̂e rostok a szimpatikus idegrendszer kizárólagos jellemét ké
pezik. Kimutatták, hogy a szaglóideg hasonló idegrostokból á l l ; 
továbbá, hogy az érző rostok körzeti végződésük előtt elve
szítik velőhüvelyüket, és végre, találhatni véredényeken, mirigyes szer
vekben a szimpatikus idegrendszerben is nagy számmal velőhüvelyü 
idegrostokat. Az élettani kísérletek több fontos idegkötegre, melyek 
a szimpatikus pályájában haladnak, kimutatták a gerinczvelői erede
tet, valamint az edénymozgató idegeket is. Az élettani és szövettani 
vizsgálatok tehát meggyőző erejüknél fogva mindinkább redukál
ták az előbb említett különbségeket, sőt újabban a saját fejlődés
tani vizsgálataim is kétségen kívül bebizonyították, hogy a szimpa
tikus idegrendszer az agy-gerinczvelői idegrendszernek a származéka,
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úgy, hogy mai nap amannak teljes önállóságát ez utóbbival szemben 
senki sem állítja, bár élettani jelentősége véglegesen tisztázva és 
eldöntve nincsen is.

Testünk mozdulatait izmok segélyével végezzük, melyeknek 
összehúzódását, azaz működését, tetszés szerint válthatjuk k i ; vannak 
azonban olyan izmok is, melyek a vegetáczió, a szervezet fenntar
tásában szereplő szervekben, mint a szívben, a bélcsatorna falában, 
a véredényekben és egyebütt fordúlnak elő és a melyek összehú
zódása szintén idegközpontok és beidegzési folyamatok útján törté
nik, csakhogy akaratunktól teljesen függetlenül, sőt öntudatunk 
érintése nélkül. Tudjuk, hogy szívünk folytonosan végzi összehúzó
dását, míg az élet tart, de ezen összehúzódásokat rendes állapotban 
mi nem érezzük ; hanem azonnal észreveszszük kedély-izgalmaknál, 
vagy ha kezünket a szív tájékára helyezzük. Azonban vannak 
olyan mozgások, izomösszehúzódások is, melyekről abszolúte semmi 
tudomásunk nincs, és melyeknek létezéséről úgy az élettani kísér
letek, mint az élő embereken végzett sebészi műveletek is m eggyőz
nek. Ilyen a bélcsatornának a táplálkozás rendes folyamata alatt 
kigyózóan előre menő összehúzódása, egyes váladékokat vivő csövek 
mozgása, véredényeink tágulása, szűkülése. Ezek mind a falzatuk- 
ban levő izmok és az összetartozó idegek művei. A  táplálkozás 
folyamata alatt, mihelyt a bevett eledel a bél belső hártyáját érinti, 
izomösszehúzódás következik be, mely kigyózóan előre halad és a 
tartalmat továbbítja. És mindez megtörténik a nélkül, hogy lelkünk, 
öntudatunk akár az érintésről, akár az összehúzódásról a legcseké
lyebb tudomást is szerezné. Az élő szervezetben az állati háztartás 
fenntartására rendelt szervek olyannyira bonyolúlt működésének 
egyes fázisai egyidejűleg és egymást követve lépnek fel és tarta
nak folyton, s teljesen kívül esnek akaratunkon és befolyásunkon. 
J o h n s t o n  a múlt század végén a szimpatikus dúczok működését 
még azon képességbe helyezte, mely az akarat befolyását a jelzett 
mozgásokra megakadályozza. íg y  a szívre vonatkozólag azt mondja, 
hogy a benne levő dúczok a lélek erejét korlátozzák az állati ház
tartásban és meg nem engedik, hogy szívünk mozgásait egyszerű 
akarattal meggátoljuk és valami gonosz szeszély rohamában éle
tünknek véget vessünk.

Mind általánosabban terjedt el e század elején, mint említettük, 
az a nézet, hogy a szimpatikus dúczok önálló középpontok, melyek 
működése akaratunktól független mozgások létesítésében, a táplál
kozás és kiválasztás folyamatainak bevezetésében áll Ennek a nézet
nek a megerősítésére használták fel azon boncztani és szövettani 
különbségeket, a melyeket imént megismertettem. A  szimpatikus
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idegrendszer önállóságának tana általánosan uralkodó volt egész az 
50-es évekig, mely időponttól kezdve egymást érték az élettani 
kísérletek eredményei, melyek bebizonyították, hogy a szimpatikus 
idegek csupán vezető pályák az egyes szervekhez, melyeknek közép- 
pontjok a gerinczvelőben vagy az agyvelőben székel. Ezenkívül fel
ismerték még nagyitóval azon dúczsejteket és idegfonatokat, melyek 
a szervekben, nevezetesen a szív és a belek falában vannak elhe
lyezve és az automatikus, magától való mozgásoknak góczai. A  
gyomor és belek, ha üregükbe táplálék, vagy bármi idegen anyag 
jut, bizonyos idő múlva mozgásba jönnek, melyet a bél falaiban 
levő idegelemekre hatott inger vált ki. Állaton és sipolyos, vagyis 
nyitott gyomrú emberen tett kísérletekből kiderült, hogy a g yo 
morba jutott falat benne körben mozog. A  beleknek féregszerü 
mozgásait is kiváltja a tápanyag, melyet így üregében továbbítani 
képes. A  beleknek ezen féregszerü mozgásait, midőn rajtuk gyűrűk 
támadnak és az elmulókat újak követik, jól lehet látni a főző konyha 
asztalán, a frissen levágott csirkékén is. És meggyőződhetünk, 
ezen féregszerü mozgásokról bármely megölt állaton, ha megnyit
juk testüregét. E mozgások a táplálkozás alatt folyton tartanak, 
bár mi nem tudunk róluk, minthogy akaratunktól függetlenek és a 
tápláléknak a belekben elhelyezett dúczokra való hatásának egyenes 
következményei.

Mindamellett ezen idegdúczokra és fonatokra egyes idegek 
befolyást gyakorolnak ; így  a nyúlt velőtől jövő bolygó ideg (nervus 
vagus) a belek mozgásait gyorsítja, a szimpatikus pedig gátolja, a 
miről az elektromos árammal való izgatás győz meg bennünket. 
Itt tehát a szimpatikus olyan vezetőpálya, mely a bélmozgások 
meggátolását közvetíti. A  bélcsatornának leölt állatban a halál után 
fellépő mozgásaival összefüggő s a bélcsatornákban elhelyezett dúcz
sejtek, ideggóczok más szervekben is feltalálhatók. Ilyen maguktól 
inditó automatikus idegközéppontok vannak a szív falában is. A  dúcz
sejteket, melyek ezek alapját képezik, R e  m á k  fedezte fel 1844-ben, 
de C l e a n t e s  már Krisztus születése előtt 300 évvel ismerte az 
állatból kivágott szívnek azon tulajdonságát, hogy ritmusos össze
húzódásai bizonyos ideig megmaradnak. Az úgynevezett hidegvérű 
állatok szíve, a testökből kivéve, sokáig ver, az emlősöké ellenben 
csak rövid ideig. íg y  észlelték, hogy a kivágott házinyúl szivén 15 
és fél perez múlva is mutatkozott összehúzódás, az egér szíve 46 
és V2; a kutyáé 96 és 1/2 perez múlva is összehúzódott. A  béka 
kivágott szíve órákon, sőt napokon át is lüktet, ha ki nem szárad ;
— B r ü c k e  a tekenős béka szívét napok múlva is látta összehú
zódni. Halottakon és kivégzett embereken is meg lehet győződni a
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szívnek a halál után való lüktetéséről. Vannak torzszülöttek, me
lyek agy velő nélkül fejlődnek és születésük után egy ideig még 
ver a szivük. A  szívben magában vannak ugyanis elhelyezve 
olyan maguktól indító, automatikus középpontok, melyek a szi
vet összehúzódásokra serkentik. Ezen középpontokat képező dúcz- 
sejtek, mint a bél csatorna mozgatói is, a szimpatikus idegrendszer 
körébe tartoznak, és hozzájok mennek egyszersmind azok a kiter
jedt szimpatikus idegfonatok, melyek a szívet körülveszik. Ezen 
idegfonat összeköttetésben áll a felsőbbrendü idegközéppontokkal, 
melyek akaratunktól függetlenül hol gyorsítólag, hol lassítólag 
hathatnak a szív mozgásaira és a nyúlt velőben vannak elhe
lyezve. A  szív, míg tart az élet, folytonos ritmusos összehúzó
dásban és kitágulásban van, mely által a vérkeringést tartja 
fenn; kitágulása alkalmával a már részben felhasznált vért befo
gadja, a megfelelő részek összehúzódásával pedig tartalmát kihajtja. 
Az élet tartama alatt a szív felsőbbrendü középpontok befolyása 
alatt áll, a halál bekövetkeztével pedig a szív falában levő ma
guktól indító középpontok korlátlanúl indítják az összehúzódáso
kat, melyek csak a szív és idegközéppontja életével együtt szűn
nek meg.

H ogy a szívben levő említett automatikus középpontokon kívül 
vannak felsőbbrendü középpontok is, melyek a szív mozgásaira befo
lyással vannak, bizonyítja az a tény, hogy, ha valamely állatnak a 
nyúltvelőjét elroncsoljuk, a szíve mozgása is megszűnik. A  nyúlt- 
velő középpontjai, melyekre különböző ingerek — a többi közt a vér 
gáztartalma — hatnak, a szívvel összeköttetésben állanak. Az egyik  
ideg, mely nervus vagus-nak vagy bolygóidegnek neveztetik, olyan 
pályát tartalmaz, melyen a középpont gátló hatása vezettetik és ter
jed át a szívre: ennek következtében a szív összehúzódásai késle
kednek, ritkúlnak, sőt ezen gátló idegeknek elektromos izgatására a 
szív egyidőre meg is állhat. A  szimpatikus pályájában vannak oly 
idegek, melyek a szív gyorsabb működését közvetítik; ezek a szim
patikushoz tartozó szívgyorsító idegek, melyek elektromos izgatása
kor a szívverések gyorsúlásáról lehet meggyőződni. Az elektromos 
árammal kiváltható eme szívgyorsító, vagy mondjuk szimpatikus 
hatást lélektani hatások is képesek kiváltani. A lélektani hatások 
rendesen átterjedőleg, azaz reflex útján hozzák létre a szimpati
kus hatást a szívre, vagyis a gyors, szapora szívveréseket. Vannak 
olyan külső hatások is, melyek szintén reflex útján, átterjedőleg, 
vagus- vagyis gátló hatást váltanak ki a szívmozgásokra. Az élet
ből ismeretes, hogy a gyomor tájára mért ütés, lökés hirtelen szív- 
szorúlást, ájúlást, idéz elő. G o l t z  a béka hasára gyakorolt üté
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sekkel, tehát reflex útján, a béka szívének működését egyidőre 
megállította.*

Öntudatunk körén kívül esnek még a véredények összehúzó
dásai is. A  véredények, melyek az állati szervezet minden részén 
elágazódnak, izomzattal vannak ellátva, melyek összehúzódását a 
beidegző középpontok végezik. A  véredények rendesen bizonyos 
szűkületben tartatnak, mely azonban a különböző hatások szerint 
nagyobbodhatik vagy kisebbedhetik. Láttuk, hogy a véredények 
mentén a szimpatikus idegrendszernek mindenütt nagy fonatai van
nak elterjedve, melyek a véredények izomzatának beidegzői és 
edény mozgató idegeknek neveztetnek. Ha ezen idegeket elektromos 
árammal izgatjuk, az erek összehúzódnak, megszükülnek; ha pedig 
e fonatot átmetszük, tehát megszakítjuk az összeköttetést a fő edény
mozgató középponttal, akkor az ellenkező hatás következik be, azaz 
az erek kitágúlnak. Különösen jól lehet ezt a tüneményt a nyúl 
fülén látni, melyen áteső fényben jól láthatni az elágazódó ereket, 
melyek lúdtoll vastagságra tágúlhatnak, ha a szimpatikus ideget 
elmetszettük. Az ereket körülvevő fonatokban vannak azok az ide
gek, melyek a felsőbbrendű középpontoktól edényszükitő és tágitó 
hatásokat vezetnek. — Természetes következmény, hogy a szimpa
tikusnak szabályozó befolyása is van, hogy a hol az erek kitágúl
nak, oda több vér is folyik és így  nagyobb is lesz a hőmérséklet, 
és viszont, ha szűkülnek az erek, a vérmennyiség kevesbedésével 
fogy a hő is.

Az ereket beidegző középpontok befolyásunkon kívül esnek 
és rendes körülmények között az ereket egy bizonyos szűkületben 
tartják. Ezen állapot azonban rögtön változást szenved, ha a közép
pontokra egyenes vagy átterjedő, reflektorikus hatás történik. A  
reflex útján keletkező változást úgy kell felfogni, hogy akár 
a lélektani hatás, akár testünk érző idegére gyakorolt izgatás 
előbb az agy velőhöz jut, és innen reflektálódik — azaz terjed át az 
edény mozgató középpontra és idegekre. így , ha a házi nyúl fülének 
a szélét csípőbe szorítjuk, ez a külső hatás átterjed az edénymozgató 
középpontra és három másodperczig tartó edényszükülést eredmé
nyez. Ha a talpát csípjük meg, ugyanezt érjük e l ; — ha a házi 
nyulat megijesztjük, szépen lehet látni a fülerek megváltozását.

A  lélektani hatások reflex útján, tehát átterjedőleg hatnak az 
edénymozgató középpontokra. Az ok, mely a megijedést szülte, öntu

* Az élő békából kivágott szív ritmusos összehúzódása vetítő lámpa segélyével 
nagy hallgatóságnak is bemutatható. E czélból T h a n h o f f e r  L a j o s  egy kis eszközt 

szerkesztett, mely falemezből áll, közepén kerek nyílással, melyet üveglap felez ; az üveg
lapra helyezzük a kivágott szivet és így teszszük a vetítő lámpa elé.
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datunkra, lelkünkre h a to tt; a hatás lelkünk fizikai területéről, agy-  
velőnk szürke kérge részéről átvítetik a nyúltvelőben elhelyezett 
középpontra, honnan kiváltja az arcz edényeinek összehúzódását, 
szűkülését. Ilyen reflex úton jár az ijedtséggel az arcznak hirtelen 
elhalaványodása. A  mily nagy mértékben van szívünk, mint a vér
keringést fentartó szervünk, kedélyi életünkben a reflektorikus hatá
soknak alá vetve, melyek eredménye a kedély izgalmainak meg
felelő szívdobogás : épen olyan, sőt nagyobb mértékben hatnak a leg 
csekélyebb pszichikai hatások is átterjedőleg az edénymozgató közép
pontokra. Az arcz valóban a kedély tükre; minden izgalma ott 
tükröződik vissza; a kedély világ mind megannyi jelenségeinek 
valóban hévmérője az edénymozgató középpont, mely minden 
hatásra reagál, és a leggyöngébb, szinte rejtett pirtől kezdve a leg 
különbözőbb fokozatokban az arcznak egészen lángba borulásáig, 
és viszont a halaványodásnak a halálsáppadtságig fejlődhető foko
zataiban árulja el a kedély titkait. Az öröm és általában kellemes 
hatások rendesen az arcznak elvörösödését idézik elő, mely annál 
erősebb, minél nagyobb és váratlanabb a hatás. A  fiatal kedélyvilág
ban oly gyakori érzelmi mozzanatok, és a pillanatnyi zavarok okozta 
pirulások, a szemérem és a szégyen pirja is mint reflektorikus követ
kezmény, vagyis az arcz véredényeinek tágulása. Az által, hogy az arcz 
bőre nagyobb mennyiségű vérrel láttatik el, egyszersmind nagyobb  
hőmérséklet is fejlődik, és így, a pirral karöltve járó nagyobb fokú 
hő természetes és mindennapi tapasztalat. A  kellemetlen hatások, 
meglepetések rendesen a véredények összehúzódását, szűkülését 
vonják maguk után, vagyis az arcz halaványodását. Tudjuk, hogy  
a haragvó ember elsápad, a megijedés, a félelem, a fájdalom 
szinte ijesztő halványságot ad az arcznak. Mivel a halványodás 
a véredények megszükülésével és egyszersmind a vérmennyiség 
megkevesbedésével jár, természetes, hogy a hőmérséklet is alább
száll. A  szimpatikus idegrendszer nemcsak a véredények ürterének 
hanem ezzel karöltve a hőnek is szabályozója. Lelki hatásoknál 
sokszor tapasztalhatjuk, hogy a véredények beidegzése felváltva 
változik, a pirulást halványodás, a sápadtságot elvörösödés váltja 

> fel. íg y  idegbajoknál is tapasztalható, hogy a test egyes részein az 
erek különbözőképen vannak beidegezve, a kezek és lábak hala- 
ványak és hidegek, az arcz pedig forró és izzad.

Ismeretes, magunkon és másokon is tapasztalható az a tény, 
hogy a rémület okozta sápadtsággal és hidegséggel együtt jár a 
verejtékmirigyek fokozott elválasztása. Ilyenkor a homlokon gyön
gyözik a hideg veríték. A verítéknek nagyobb mennyiségben való 
kiválasztása, kicsapódása szintén reflex útján történik, akár a piru
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lássál járó meleg izzadás, akár a sápadtsággal járó hideg veríték 
legyen is az. A verejtékmirigyek működése idegbefolyás alatt áll, 
úgy az agy és gerinczvelő, mint a szimpatikus idegrendszer részéről. 
Már e század elején észlelte D u p u y ,  hogy a ló nyaki szimpa
tikus idegének átmetszésére vérbőség és izzadás következik be 
ugyanazon oldali arczfelen és a tarkóif. Ha a testtől eltávolított, 
amputált végtagrész idegét elektromos árammal izgatjuk, a vérkerin
gésétől megfosztott végtagrészleten izzadást vagyunk képesek létre
hozni. Ha a macska nyúlt velejében levő középpontot izgatjuk, a 
négy talpán a halál után 3/4 órával is izzadást tudunk kiváltani.

A  nyaki szimpatikus idegben foglaltatnak még oly idegpályák is, 
melyek kiinduló pontja a gerinczvelőben van és rendeltetése a pupilla- 
tágitó izom beidegzésében áll. A pupilla szűküléséről és tágulásáról 
nagyon könnyű meggyőződni. Ha napsugárral vagy gyertyával meg
világított helyen nézzük valakinek a pupilláját, szűkülve találjuk; ha 
árnyékban nézzük, nyomban tágulni látjuk. A jelzett idegrostok 
elektromos árammal való izgatására a pupilla tágul, átmetszésére 
pedig szűkül. Ugyanis ezen esetben a pupillatágító szimpatikus ideg
rostok működése megszűnik, és ennek természetes következményeképen 
a pupillaszükítő izomzat, mely a szimpatikus beidegzési körén kívül 
esik, működésében túlsúlyra jut.

Röviden meg kell emlékeznünk a körzeti és így különösen a 
szimpatikus idegrendszernek egy olyan befolyásáról, melyet általá
ban trofikus, vagyis táplálási befolyásnak neveznek. Ha visszaidézzük 
a mondottakat, nevezetesen a szimpatikus idegeknek viszonyát a 
véredényekhez, könnyen elgondolhatjuk, hogy a beidegzés szerint 
egy bizonyos testrész véredényterületén beálló változások, közöm
bösek nem maradhatnak. A  véredények viszik az élő szervezet tápláló 
anyagát, mely a beidegzés szerint kisebb-nagyobb mennyiségben 
táplálhatja a megfelelő testrészletet, az élő sejtek táplálása, elválasz
tása, anyagcsereje, egy szóval a táplálás nemcsak a vérodafolyás 
nagysága, hanem a táplálási folyamatokra való hatása miatt is be
folyása alatt áll. A  rendes táplálás alatt azt kell értenünk, hogy  
egy élő szövetrész bizonyos alakját és bizonyos chemiai összetételét 
fenntartja. Ezen rendes táplálás azonnal szenved, ha élő állatokon 
szétroncsoljuk a megfelelő idegeket. Ilyen sérüléseknél észlelték a 
bőr egy részének pusztulását, kifekélyesedését. A  kutya nyakán a 
szimpatikus ideget átmetszették az egyik oldalon és következmény
kép beállott a sértett oldalon a nyálat elválasztó mirigy sorvadása. 
Igen érdekes kísérletet tettek egy kakassal, melynek szimpatikus 
idegét a nyakán az egyik oldalon elpusztították, és ugyanazon oldal
nak megfelelően a taréja sorvadt el. Házi nyúlnál a szőrözet nőve-
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kedésére nézve érdekes észlelettel bírunk. Ugyanis mindkét füle 
calcium-szulfhidráttal teljesen megfosztatott szőrétől és azután az egyik  
oldalon a nyaki szimpatikus idegből egy rész kimetszetett; körül
belül két hónapi időtartamon belül a sértett oldali fülön a szőrezet 
jóval dúsabban és gyorsabban nőtt meg; az egészséges oldali 
fülön csak a véredény mentén fejlődött ki nehány szőr. A véredé
nyekkel szoros összefüggésben álló szimpatikus idegrendszer tehát 
az élő szövetek táplálására, a rendes alak és összetétel fenntartására 
kétségtelen befolyással bír. A  táplálás mélyreható zavarát tünteti 
fel azon betegség, melyet előrehaladó féloldali arczsorvadás neve 
alatt ismerünk. Az ilyen betegnek egész arcza el van torzulva, az 
egyik fele tönkremenve; a haja kihull, a bőre megváltozik, fol
tossá válik, sorvad, a sorvadás átterjed a zsiradékra, az izmokra, 
csontokra és az arcznak szörnyű eltorzításához vezet. Ilyen mélyreható 
táplálási zavarok léphetnek fel a kéz és láb ujjain, melyek gyakrabban 
elüszkösödnek; jóval ritkábban esik ez meg az orral, vagy a füllel.

Nem kívánom megemlíteni azt a sok ráfogást, melylyel ezen oly 
kevéssé ismert idegrendszer már eddig terheltetett, csak még egy-két 
szóval akarom felemlíteni, hogy az esetek egy részében joggal terheli őt 
a vád; és ha ezt megmondom, az érdekelteket bizonynyal a legnagyobb  
antipatia fogja majd el a szimpatikus idegrendszer ellen, mely a műkö
désében beállott zavar miatt okoz különösen a müveit osztálynak olyan 
keserves, tompító, élet- és munkakedvet lohasztó fájdalmakat a fej 
egyik felében. A  szellemi megerőltetések, izgalmak, idegesség kor
szakában ki ne ismerné e bajt, melynek gyűlöletes neve migraine.

Nem lehet szándékom a szimpatikus idegrendszer kóros válto
zásairól és a velők összefüggésbe hozott betegségekről szólani e 
helyen ; ide vonatkozó ismereteink még oly alacsony fokon állanak, 
hogy eddig csupán a találgatások és gyanúsítások nem sokat érő 
halmaza fekszik előttünk. Ez alkalommal különösen indokolttá tette 
ezen idegrendszernek főbb vonásaiban való bemutatását azon tény, 
hogy róla a nem szakközönség általában keveset tud. A Természet- 
tudományi Társulat egyes ülésein többször képezte előadás tárgyát 
az agyvelő és az idegek, szóval azon idegrendszer, melyről az elter
jedt fogalmak általában a mozgásra, érzésre, valamint öntudatos 
lelki működéseinkre vonatkoznak, a szimpatikus idegrendszerről 
pedig alig volt szó. E rövid vázlatból meggyőződhettünk,hogy az agy- 
gerinczvelőn kívül vannak olyan idegterületek, vezetőpályák olyan 
működések közvetítésére, melyek akaratunktól és öntudatunktól tel
jesen függetlenek, és vannak testünkben olyan idegközéppontok is, 
melyek az egész élet tartama alatt, sőt egy ideig részben még a 
bekövetkezett halál után is működnek. Dr.  Ó n o d i  D. A d o l f .
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