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A GERINCZAGYI IDEGEK MELLSŐ ÉS HÁTSÓ AGAINAK KÉPZŐ
DÉSI MÓDJÁRÓL.*) 

Közli Davida Leo tr., a kiró- és tájboncztan helyettes tanára. 
(VI. sz. táblával.) 

Általános a boncztanban jelenleg azon felfogás, hogy a ge
rinczagyi idegeknek hátsó gyökei miután a csigolyaközti dúczokból 
előjöttek a mellső gyökökkel rövid törzsekké egyesülnek, melyekben 
az idegrostok úgy olvadnak öszsze, hogy a dúczokból jövő érző 
idegrostokat a hozzájok csatlakozott s a mellső gyöktől jövő mozgó 
idegrostoktól többé elkülöníteni nem lehet; ezen dúczon túli törzsek
ből származnak állítólag az u. ;n. hátsó ós mellső gerinezagyí ide
gek, tartalmazván rostokat úgy a hátsó, mint a mellső gyökből.1) 

*) Előadatott az orvosi szak 1882. ápril havi ülésén. 
') Dr. Aug. C, Bock, Die Rückenmarksnerven 1827. 5-ik lapon: „Die vor-

dere und Mntere Wurzel sind in deni Statnme des Nervén so vereinigt, dass man 
die Fádén der vorderen zu dem vorderen, und die hinteren zu dem hinteren Ast 
dés Iiückemarksnerven nicht verfolgen k'ann, sondern sie sind so in einander ver-
flochten und gemischt dass beidé Áste aus dem Stamme, von den Fasern beider 
Wurzeln gebildet hervortreten." 

Dr. M. J. Weber, Vollstándiges Hndb. d. Anat. 1845. 3-ik köt. 167-ifc la
pon: „Gleich nach der Bildung jenes Ganglion intervertebrale kommt die vordere 
und hintere Wurzel in eine gemeinschaftliche Nervenseheide zu liegen, und sen-
sible und motorische Fasern sind von min an innig gemischt." 

J. Cruveilhier, Anat. descript. 1836. 764-ik lapon: „Le eordon quj fait 
suite au ganglion est cylindrique, plexiforme, commo crévassé: . . . . dans le 
quel il est impossible de debrouiller ce qui appartient aux racines anterieures de 
ee qui appartient aux racines posterieures. . . ." 

Henry Gray, F. R. S. Anatomy descriptive and surgical, 1875. 525-ik la
pon: „Immediately beyond the ganglion the two roots coalesce, theire fibres in-
termingle, and the trunk thus förmed . . . divides intő an anterior branch . . . 
and a posterior branch . . . eaeh branch containing fibres from both roots." 

Dr. J. Henle Hndb. d. Nervenlehre des Menschen, 1879. 505-ik lapon: 
„Der Stamm der Spinalnerven, der unmittelbar unter dem Ganglion durch die 
Verschmelzung beider Wurzel entsteht, tritt zwischen den beweglichen Wirbeln 
aus den genannten Offnungen (csigolya közti likak) hervor, meist schon getheilt 
in einen vorderen und hinteren Ast." 
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A dúozon túli törzs létrejöttének magyarázata a mellső és hát
só gyök rostjainak öszszokeverődéso vagy öszszeolvadasa által, vala-
larnint az u. n. hátsó ágak származtatása az említett dúozon túli 
törzsből, a viszonyok nem elég beható megvizsgálásából származott; 
s hogy e felfogás egész mai napig, mint boncztani igazság senki 
által ki nem fogásolva tarthatta magát, onnét magyarázható, hogy 
a dúozon túli törzs a kemény agykórnek folytatásából származó erős 
és igen SZÍVÓS hüvelylyel van beburkolva, a melyből a törzset alkotó 
idegfonalak számára új, másodlagos hüvelyek keletkeznek; úgy hogy 
az idogfonalak elkülönítése, a mely csak ezen hüvelyek szorgos el
távolítása után lehetséges, szerfelett nehéz ; nehezíti a kidolgozást 
az is, hogy az idegfonalakmik leírandó elég bonyolódott elrendező
dése a fonalak nagy száma mellett alig egy pár mm.-nyi hosszú 
helyen történik. 

A dúozon túli törzs a különböző tájú gerinezidegek szerint 
majd vékonyabb, majd vastagabb hengeres idegtörzset alkot, a mely
nek hasi felületébe közvetlenül a dúoz környi sarka alatt beleolvad 
a mellső gyök. 

Ha ezen dúozon túli törzset fonalaira szétbontjuk — a mint ezt 
először lónál tettem —- akkor észre lehet venni, miként egymással pár
huzamosan lefutó rostok között vannak olyanok, a melyek úgy látszik, 
mintha a hasi felületről jönnének s tehát a párhuzamos rostokkal 
kereszteződnek, hogy azután az n. n. hátsó ágakhoz csatlakozzanak. 

Ha a mellső gyököt a beleolvadás helyén ugyancsak szétbont
juk fonalaira, akkor láthatjuk, hogy az seprőszerűleg oszlik részint 
ágakra, molyok a dúozon túli törzs fonalai közé fúrják be magukat, 
részint olyanokra, melyek a hasi felületen megmaradva a dú
ozon túli törzs párhuzamos- rostjaihoz csatlakoznak. 

Ha az u. n. hátsó ágakat gondosan kikészítjük, akkor fona
lakból találjuk őket öszszet.éve, a melyeknek egy része egészen a 
dúoz testéig követhető, a másik része, a mint már említem, a dú
ozon túli törzs fonalai közül jön elő. 

Így találva a viszonyokat, tiszta volt előttem, hogy a hátsó 

I)r. G. Schwalbe, Leíirb. d. Neurologie, 1881. 801-ik lapou: „Jcnseits des 
Ganglion misehen sích die aus dáta Ganglion resp. der sensiblen Wurzel stam-
menden Faserbiindel mit den Faserbündeln der motorisshen Wui'zel, und bílden 
aun einen gemeinsebaftlichen gemísehten Stamm. . . . " 
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ágak nem eredhetnek a dúczon túli törzsből, s hogy a két gyök a 
dúczon túl nem olvad egybe, hanem azok fonalai közt szabályos el
rendeződésnek kell lenni. Ezen elrendeződést kimutatni lesz a kö
vetkezőkben feladatom, 

«) A hátsó gyök magatartása a dúczon túl. 
Nem ereszkedve jelenleg abba a kérdésbe, menynyiben a dú

ezon túli törzs érző 'része közvetlen folytatása a hátsó gyök ideg-
fonalainak, s menynyiben járulnak annak képzéséhez új, a clúczok-
ból s illetőleg annak sejtjeiből eredő idegrostok — a mely kérdés
nek tárgyalását magamnak egy másik alkalomra tartom fenn — je
lenleg tisztán a gyökök dúozon túli részének bonoztani viszonyait 
óhajtom szemügyre venni, s így a hátsó ós mellső ágak képződési 
módját levezetni. 

A. csigolyaközti dúozok testeiből és környi sarkaiból, részint 
vékonyabb, részint vastagabb idegfonalak indulnak ki. 

A vékonyabb idegfonalok a hat alsó nyaki idegnél, a háti- és 
ágyéki idegeknél, valamint a két első keresztidegnól általában 3—4 
fonállal, az első két nyaki idegnél többel, a három alsó kereszt, és a 
íarkosikidegnél kevesebb fonállal közve t l enü l a d ú o z t e s t é b ő l 
indulnak ki; rövid lefutásban a vastagabb fonalakkal együtt a kemény 
agykér által képezett hüvelybe vannak zárva, melyből kijőve öszsze-
térnek és hátfelé haladnak, a hátsó ágak képezésébe menvén át. 
Azt hogy a hátsó ágak képezésébe fonalak mennek át a me
lyek közvetlenül a dúozból indulnak ki, láttam már régebben, 
és a csigolyaközti dúczokról 1880-ban közzé tett dolgozatomban1) a 
hátsó ágak tényleg már úgy vannak ,'az ábrában feltüntetve, hogy 
a dúozokból jövő fonalokból szedődnek öszsze. Ámde ilyen elrende
ződés mellett, miután a mellső, azaz mozgó gyök, a osigolyaközti 
dúezokkal viszonyba nem lép, azokba rostokat nem bocsát, a hátsó 
ágaknak tisztán érzőknek kellene lenniök; már pedig tudjuk, hogy 
azok izmokat és bőrt látnak el, tehát kevert idegek; s nem lévén 
magammal tisztában a felől, mi úton kapják a hátsó ágak a moz
gó fonalakat, e tárgyat akkor egészen figyelmen kivül hagytam. 
Ilyen kételyben lehetett magával Gruveilhier is, midőn tankönyvé-

>J Az ágyéki és keveszt-gerinczagyi dúczok többszörösségóről. M. t. Akad. 
kiadványai. X. k. XVI. sz. 1880. v 
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ben a hátsó ágakról irt. 0 különben az egyedüli, ak i legalább gon
dolt annak lehetőségére, hogy a hátsó ágak magából a dúczból jö
hetnek. Könyvében1) ugyanis ezeket mondja: „A hátsó ágak néha 
oly közel erednek a dúczhoz, hugy első tekintetre majdnem azt le-

, hetne hinni, hogy magából a dúczból erednek, ós nem a gerinez-
agyi kötegből, a melyhez már a mellső gyök is csatlakozott." És 
ón hiszem, hogy Gr. nem csak látni hitt, de látott is a hátsó ágak 
képzésébe oly fonalakat átmenni, melyek közvetlen a dúczból ered
tek ; de nem tudva magának szintén megmagyarázni e fonalak mi 
úton kapnak mozgó elemekot, sietett ez előtte hibásnak, vagy leg
alább meg nem magyarázhatónak látszott leletet viszszavenni, foly
tatólag* ezeket mondván: „hanem a bőveljb vizsgálat (a mely a mint 
később látni fogjuk, mégis felületes volt), arról győz meg bennün
ket, hogy a hátsó ágak képzésében mind a két faja a gyöknek sze
repel és ezen ágak csak akkor keletkeznek, miután e kétféle gyö
kök már öszszekeverődtek, öszszeolvadtak." Pedig Gr. ha következe
tes marad állításaihoz, könynyen megfejthette volna, legalább elmé
letileg, hogy a dúczból eredő, s a hátsó ágak képzésébe átmenő 
fonalak mikóp kapnak mozgó elemeket; a nélkül hogy szüksége lett 
volna azokat a dúczon túli törzsből származtatnia. Könyvének egy 
másik helyén-*) ugyanis ezeket mondja: ,,. . . a mellső gyökök nem 
oly idegenek, mint azt rendesen mondják a gerinczdúczok képzése
sében; lehet ugyanis nem ritkán látni, hogy a mellső gyök fonalai 
egyesülnek a dúczezal annak majd közepén, majd környi végén." 
De ha így, akkor nagyon közel lett volna a feltevés, hogy a dúez 
közepébe, vagy környi végébe betérő idegrostok a dúcz állományán 
áthaladva, hozzácsatlakoznak mint mozgó elemek a dúcz hátsó fe
lületéből kiinduló érző rostokhoz, hogy egyetemben adják a kevert 
természetű hátsó ágakat. Igaz hogy Gr. ezen állítását is később 
viszszavette. 

Ezen közvetlenül a dúczból kiinduló s hátfelé haladó vékony 
idegfonalak képezik a h á t s ó á g a k n a k é r ző r é s z é t . Elrendező
désüknél fogva ezek h á t i d ú c z i á g a k n a k volnának nevezendők. 
(J. és II ábrában á) alatt, III ábráb in IV...IV.) alatt.) 

') J. Cruveilhier. Traité d'Anátomie deseriptive. Paris 1877. III. kötet, 
682 lap. 

T) 3. m. 1836-ki kiadás 764 lap. 
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A vastagabb idegfonalak a csigolyaközti dúozok környi sarkai
ból indulnak ki, igen szorosan fekszenek egymáshoz, s egymással pár
huzamosan futnak le, haladván hasfelé; közösen kemény agykéri hü
vely által vannak körülvéve, s egyenként is az idegfonalak vastag 
kötszöveti burkokkal vannak ellátva. Blküktilönítésük ennélfogva igen 
fáradságos.1) Ezek képezik a mel l ső ágaknak érző r é s z e i t s 
h a s i dúczi á g a k n a k volnának nevezendök. (I. és 11. ábrában d) 
alatt, III. ábrában III...111) alatt) Igen rövid, egymástól elkülönít
hető lefutás után öszszeolvadnak. Ezen hasi dúczi fonalaknak vastag
sága és száma a különböző tájú gerinczagyi idegek szerint különbö
ző ; aránylag legvastagabbak ós legnagyobb számúak az ágyéki ide
geknél ós a két első kereszt idegnél. 

b) A mellső gyök magatartása a dúezon túl. 

A mellső gyökök a csigolyaközti clúczok hasi felületén, a nél
kül, hogy azokkal öszszeköttetésbe jönnének elhaladván, közvetlenül 
a dúczokon túl az azokból kijövő idegtörzsekhez, tehát a hasi dúczi 
ágakhoz csatlakoznak; úgy látszik részletesebb kidolgozás nélkül, 
mintha azokkal egybeolvadnának. Ha azonban a mellső gyököt gon
dosan kikészítjük, akkor láthatjuk, miként az közvetlenül a clúczon 
túl seprőszerűleg oszlik szintén vékonyabb és vastagabb ágakra. 

A vékonyabb ágak kétféle lefutást követnek: egy rószök a leg
rövidebb úton t. i. a hasi dúczi fonalak között, ezekkel kereszte
ződvén áthalad, s hozzá csatlakozik a háti dúczi ágakhoz. Miután 
ezen fonalak, hogy a háti dúczi ágakhoz érkezhessenek, a hasi dú
czi ágak között kell hogy átfúródjanak, a mel lső gyök á t fúró 
ága inak volnának nevezendök. (I. és 11. ábrában b) alatt, Ili-
ábrában II.. II) alatt.) Embernél ezen átfúró ágaknak száma 
általában kettő vagy három, s meglehetős vékonyak , miután 
a hátsó ágak is aránytalanul vékonyabbak a mellsőknél. A mell-

') Az elkülönítés lehetővé tótelére eczetsavas oldatot használok (víz és eczet-
sav egyenlő menynyiségben), melyet vékony, de erős sugárban fuvok fecskendező 
üvegből a kikészítés alatt levő tárgyra; a kötszövet ez által erősen föllazul, meg
duzzad s könynyebben lesz eltávoh'thatóvá, és a finom idegfonalak, melyek a 
mellső gyöktől jőve, ezen vastagabb fonalak közt átmennek, ez által jobban tűn
nek elő, 
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ső gyök vékony fonalainak másik része hoszszabb lefutást követ, 
hogy a háti dúczi fonalakhoz csatlakozhassák. A nevezett gyök 
egyik és másik szélétől jön egy-egy fonál, s a hasi dúczi ágak ál
tal képezett törzs egyik és másik széle körül hajolván a nevezett 
törzs háti felületére érkeznek s hozzácsatlakoznak a háti dúczi 
ágakhoz. Ezek a mel lső gyök körül haj ló á g a i n a k volnának 
nevezendők. (I. ábrában c) alatt, III áhrában a ll)-vel jelölt fonalak 
legszólsőbbjei.) Az átfúró ágak és körülhajló ágak egyetemben miután 
hatfelé haladnak, a mellső gyök há t i á g a i n a k nevezhetők; ezek 
képezik a gerinczagyi idegek h á t s ó á g a i n a k mozgó részé t . 
Némely esetben ilyen körülhajló ág csak egy van; a másik t. i. a 
hasi dúczi ágnak két legszólsőbbiko között megy át, tehát már át
fúró ág. 

A mellső gyök vastagabb fonalai a hasi felületen maradva 
hozzácsatlakoznak a hasi dúczi ágakhoz, azokkal egybeolvadván. 
Ezen ágak a mellső gyök h a s i ága inak nevezhetők; ezek ké
pezik a gerinczagyi idegek mel l ső ága inak mozgó részét . 

Lónál és szarvasmarhánál a viszonyok általánosságban ugyan
azok; csakhogy a kereszteződés a hasi dúczi ágak ós a mellső gyök 
átfúró ágai közt megfelelőleg a mellső és hátsó ágak nagyobb vas
tagságának sokkal nagyobb mérvű; a középső nyaki idegeknél a 
mellső gyök minden kötege közvetlenül a dúcz környi sarkánál igen 
szabályosan két ágra, egy háti (vagy átfúró) és egy hasi ágra osz
lik. A mellső gyök két legszélső kötege adja itt is a körülhajtó 
ágakat. 

* 

Ezekből kifolyólag dúczon túli törzsről a fennt mondottak kö
vetkeztében szó többé nem igen lehet; hanem a helyett a hátsó ós 
mellső ágakat helyesen nevezhetnék a gerinczagyi idegek elsődleges 
ágainak. Ezen ágak, röviden öszszefoglalva, a hátsó gyökökből s il
letőleg csigolyaközti dúczokból ós a mellső gyökökből következőleg 
tétetnek öszsze: 

A hátsó ágak érző fonalai közvetlenül a dúczokból veszik 
eredósöket; mozgó fonalai a mellső gyökökből eredneif, átmennek a 
hasi dúczi ágak között, részint azok széleit kerülik meg, s az érző 
fonalakhoz csatlakoznak. -• •, r, 
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A mellső ágak érző fonalai a Mezőkből jönnek elő, s miután 
a mellső ágak általában vastagabbak, tehát a dúczokból jövő fona
lak túlnyomó része a mellső ágak érző részeinek kópozósébe megy 
át; ugyanezen ágak mozgó fonalai a mellső gyökökből jönnek, mi
dőn a mellső gyököt alkotó fonalak szintén túlnyomó része — a 
hasi felületen maradva — a mellső ágak mozgó részeinek képzésé
be megy át. 
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ÁBRÁK MAGYARÁZATA.') 

I. ábra (ember). 

A. Negyedik baloldali ágyéki ideg hátsó gyöke. 
B. Negyedik „ „ „ mellső „ 
a. Háti dúczi ágak (közvetlenül a dúczból eredve. 

I. h. A mellső gyöktől jövő átfúró ágak. 
c. A mellső gyöktől jövő körülhajló ág. 
e. Negyedik gerinczagyi idegnek hátsó ága. 

d, d. Hasi dúczi ágak. 
/ . Negyedik gerinczagyi idegnek melbő ága. 
g. Csigolyaközti dúcz, hátulról tekintve. 

II. ábra (ember). 

A. Negyedik baloldali'ágyéki ideg hátsó gyöke. 
B. Negyedik „ „ „ mellső „ 
a. Háti dúczi ágak. 
h. A mellső gyöktől jövő átfúró ág. 
e. Negyedik gerinczagyi idegnek hátsó ága. 
d. Hasi dúczi ágak. 
c. A mellső gyöknek hasi ágai. 
/ . Negyedik gerinczagyi idegnek mellső ága. 
g. Csigolyaközti dúcz oldalról tekintve. 

III. ábra (ló). 

o . . . a. Negyedik baloldali nyaki idegnek mellső gyöke. 
b . . . b. Negyedik ,, „ „ hátsó „ 
/ . . . I. Mellső gyöknek hasi ágai. 
III . . . III. Hasi dúczi ágak. 

c. Negyedik gerinczagyi idegnek mellső ága. 
II . . . II. Mellső gyök átfúró ágai. 
IV . . . IV. Háti dúczi ágak. 

d. Negyedik gerinczagyi idegnek hátsó ága. 
e. Csigolya közti dúcz, a hasi felületről tekintve. 

F. Gerinczagy, a hasi felületről tekintve. 

') I. és II. ábra: kétszeres nagyság, természet után III. ábra: háromszoros 
nagyság, félvázlat. 
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