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A peripheriás idegrendszer



A peripheriás ideg

Peripheriás idegek :

Motoros rostok

Sensoros rostok

Autonóm rostok



A peripheriás ideg anatómiája

A peripheriás ideg alkotóelemei:
– Axonok és Schwann sejtek
– Kötőszöveti elemek
– Erek



A peripheriás ideg belső szerkezete

– Az axonok fasciculusokba
szerveződnek

– A fasciculusok fasciculus
csoportokba szerveződnek

– A fasciculusok között folyamatos 
axonkicserélődés van: plexiform
szerkezet



A peripheriás idegek belső architecturája

Plexiform szerkezet: a 
fasciculusok elágaznak, 
ill. kapcsolódnak az 
ideg lefutása mentén 

Az egy specifikus 
distalis célhoz (pl. 
izomhoz) futó rostok 
proximalisan is együtt 
futnak

A plexiform 
szerkezet distal 
felé csökken



Myelinhüvely és idegvezetés

Egy myelinisált idegrost 

saltatoros vezetése

Myelinhüvely:
 Az idegrost „szigetelőanyaga”
 Megnöveli a rostátmérőt
 Saltatoros vezetést tesz lehetővé
 Az idegvezetési sebesség jelentős 

növekedése
 Myelinisált rostok: 35-75 m/s
 Nem nyelinisált rostok: 1-5 m/s

Ranvier-f. 

befűződés



Peripheriás idegkárosodás fő formái

Vezetési blokk
(neurapraxia, focalis 
demyelinisatio)

Axonalis károsodás
(axonotmesis,
neuronotmesis)

Tünet: érzéskiesés, 
gyengeség

Tünet: érzéskiesés, 
gyengeség, 
izomsorvadás

Waller-f. degeneráció



Peripheriás idegkárosodás típusai: Seddon-f. felosztás

Vezetési blokk, nincsen denerváció és nincsen 
izomatrophia

Denerváció (izomatrophia), kedvező 
regenerációs készség (ép basalis lamina)

Denerváció, a kötőszöveti elemek károsodása 
miatt kedvezőtlen regenerációs készség



Peripheriás idegek károsodásának tünetei

Sensoros rostok: érzéskiesés az adott ideg ellátási 

területében

Motoros rostok: az adott ideg által innervált izmok 

gyengesége / atrophiája

Autonóm rostok: izzadás csökkenése, száraz bőr, vazodilatáció



Lokalizáció a peripheriás idegrendszeren belül

Gyök / gerincvelői segmentum?

Plexus?

Peripheriás ideg?

Peripheriás ideg- milyen 
magasságban érintett?



Lokalizáció a peripheriás idegrendszeren belül

Gyök / gerincvelői segmentum?

Plexus?

Peripheriás ideg?

Peripheriás ideg- milyen 
magasságban érintett?

Paresis / izomatrophia 
és érzészavar eloszlása



N. medianus

alkar 

flexorok

thenar

motoros innervatio                            sensoros innervatio



Distalis n. medianus laesio: carpalis alagút syndroma

Okok:
 idiopathiás
 fokozott kézhasználat (háziasszonyok, sportolók,asztalos)
az alagút anatómiájának megváltozása (arthritis, oedema, törés stb.)
diabetes



Carpalis alagút syndroma

thenar atrophia

érzéskiesés: I-III. ujj; ramus palmaris megkímélt



RadLun

Cap

PL

Flexorín

Thenar

Dist Prox

PQ

Normálisn n. medianus a carpalis alagútban

Carpalis alagút syndroma: ideg ultrahang



Dist
Prox

Carpalis alagút syndroma



Dist Prox

Thenar

Carpalis alagút syndroma



Videó: proximal felől distal felé a csuklónál

Carpalis alagút syndroma



Proximalis n. medianus laesio

1

2

1

2

Az összes n. medianus által innervált izom gyengesége: 
‘eskükéz’  tartás a kéz ökölbe szorításakor

Az I-II. ujj distals ujjpercének flexiója nem kivitetelezhető



N. ulnaris

motoros innervatio                                         sensoros innervatio

ulnaris alkar 

flexorok

kiskézizmok



Ulnaris neuropathia a könyöknél (UNE)

Extensio Flexio

1

2

2

1 Retroepicondylaris laesio (gyakoribb)
 krónikus kompresszió és vongálódás, régi könyöktörés, arthrosis, diabete
 s

2 Cubitalis alagút syndroma
 idiopathiás, gyakori könyökflexio



Könyöktáji n. ulnaris laesio (cubitalis alagút syndroma)





 karomtartás: hegedűvonó tartás 
kiesése
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Humerus
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Normális n. ulnaris a könyöknél
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CSA: 7 mm2 CSA: 23 mm2                                                                                        CSA: 7 mm2

Epicond Olec

Könyöktáji n. ulnaris laesio (cubitalis alagút syndroma)



Dist

Prox

CSA: 19 mm2

Könyöktáji n. ulnaris laesio (cubitalis alagút syndroma)



Ant Post Dist Prox

Epicond
Olecranon

Accessoros izmok: m. anconeus epitrochlearis

Idegkárosodást okozó anatómiai variációk



Ant Post Dist Prox

Epicond

Olecranon



Osborne-f. szalag hiánya: snapping triceps syndroma, a n. ulnaris luxálódása

Idegkárosodást okozó anatómiai variációk

Ant Post



Segmentalis innerváció

Dermatoma: egy hátsó spinalis
gyök által innervált bőrterület

Myotom: egy mellső spinalis
gyök által innervált izomcsoport



Segmentalis (spinalis gyök) versus peripheriás ideg 
károsodás

C8-Th1 segmentalis károsodás (pl. discus hernia) versus n. ulnaris
károsodás (pl. cubitalis alagút syndroma)

 Kiskézizmok paresise (atrophiája)

 Karomtartás

 IV-V. ujj érzészavara



C8-Th1 segmentalis károsodás (pl. discus hernia) versus n. ulnaris
károsodás (pl. cubitalis alagút syndroma)

Segmentalis (spinalis gyök) versus peripheriás ideg 
károsodás



Segmentalis versus peripheriás ideg károsodás

C8-Th1 segmentalis károsodás         versus           N. ulnaris károsodás

 N. ulnaris által innervált kiskézizmok 
paresise / atrophiája: C8-Th1

 IV-V. ujj érzészavara

 N. ulnaris által innervált kiskézizmok 
paresise / atrophiája: C8-Th1

 IV-V. ujj érzészavara: jellemzően 
felezi a IV. ujjat

 NEM n. ulnaris által innervált C8-Th1 
izmok paresise / atrophiája:
thenar, I-II. ujj extensioja



Segmentalis versus peripheriás ideg károsodás

L5 segmentalis károsodás (pl. discus hernia) versus n. peroneus
communis károsodás (pl. kompresszió a fibulafejecsnél)

 Lábfej és lábujjak dorsalflexiós gyengesége 
(lógó lábfej)

 Lábfej pronációs gyengesége

 Érzészavar: lábfej, nagylábujj, lábszár



Segmentalis versus peripheriás ideg károsodás

L5 segmentalis károsodás                       versus            N. peroneus communis  károsodás

 N. peroneus által innervált 
lábszárizmok (extensor és peroneus 
izomcsoport) paresise / atrophiája: L5

 Érzészavar: nagylábujj (lábszár) 

 N. peroneus által innervált 
lábszárizmok (extensor és peroneus 
izomcsoport) paresise / atrophiája

 Érzészavar: lábfej dorsalis része, 
lábszár lateralis része

 M. tibialis posterior  paresise (lábfej 
supinatioja): n. tibialis post., L5

 M. gluteus medius paresise (csípő 
abdukciója): n. glutealis superior, L5



L5 indikátor izom: m. extensor 
hallucis longus (90%-ban L5)



N. radialis

motoros innervatio

triceps

alkar 
extensorok

sensoros innervatio



N. radialis laesiója a felkaron

 ‘Szombat esti bénulás’: 
alvás alatt kialakuló 
idegkárosodás

Lógó kézfej és ujjak 
(kiesett extensio)

Triceps megkímélt

Érzészavar a kézfejen 
radialisan-dorsalisan



N. radialis laesio az alkaron: n. interosseus posterior a 
supinator alagútban

Lógó ujjak, de nincs lógó kézfej



Prox

Dist

Sup

Sup

Rad

Rad

Supinator alagút syndroma

Az uijextensio progressive gyengesége



Az ideg felszabadítása előtt                                                                              utána

Frohse arckádIdeg



Köszönöm a figyelmet!


