
A CST Touching The Brain™ 1  
Stimulating Self-Correction Through the Glial Interface (CTTB1) képzésen  

leggyakrabban használt anatómiai fogalmak 

Kulcsszavak: 
parenchyma 
interstitium 
glia határmembrán (külső, belső, perivascularis) 
lamina basalis 
astrocyta 
oligodendrocyta 
microglia 
ependyma sejt 
radialis glia 
tanycyta 
szatellita sejt 
Schwann-sejt 

Duralis vénás sinusrendszer: 
sinus sagittalis superior/inferior 
sinus sigmoideus 
sinus sphenoparietalis 
sinus cavernosus 
sinus petrosus 
sinus transversus 
sinus rectus 
sinus occipitalis (nyakszirti vénás öböl) 

Pia-glia interface (PGI): 
trabecula 
lamina basalis 



extracellularis matrix 
astrocyta végláb 
syncytium 

Cerebrospinalis folyadék (CSF): 
cilia 
venula 
ganglion cervicale superius 
glymphaticus rendszer 
aquaporin 
pericyta 
endothel sejt 
cisterna magna 
Virchow-Robin tér 
perineuralis tér 
villi arachnoideales spinalis (VAS) 
lamina cribrosa (os ethmoidale) 

Neuronok, szinapszisok: 
preszinaptikus neuron 
posztszinaptikus neuron 
szinaptikus rés 
neurotranszmitter 
neuropeptid 
kémiai szinapszis 
elektromos szinapszis 
vesiculum 
akciós potenciál 
ionotorpikus receptor 
metabotropikus receptor 
ligand-vezérelt ioncsatorna 
gliotranszmitter 

Extracellularis tér: 
peptidek 
neurohormonok 



metabolitok 
gliomodulátorok 
glükozaminoglikán 
ephaptikus kapcsolás, kötés 

Neurovascularis egység: 
vér-agy gát 
arteriola 
organum vasculosum, organum subfornicale, organum subcomissurale 
area postrema 
glandula pinealis (tobozmirigy) 

Oligodendrocyta és myelin: 
Ranvier-befűződés 
substantia alba 
kettős foszfolipid réteg 
ATP 
akciós potenciál 

Microglia: 
microgliosis 
astrogliosis 
dystrophia 
synaptogenesis 

Perifériás idegrendszer: 
ectoderma, mesoderma, endoderma 
Schwann-sejt 
Waller-féle degeneráció 
demyelinizáció 
proliferáció 



A CTTB1 KÉPZÉS TANANYAGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FOGALMAK  

Astrocyta-hullámok és idegi jelátvitel  

Az astrocyták, a gliasejtek egyik formája, az egész központi idegrendszeren keresztül 
összekapcsolódnak más astrocytákkal. Szinte az összes központi idegrendszeri szi-
napszist körülveszik és befolyásolják az idegi jelátvitelt.  

Az astrocyták gyakran reagálnak a különféle ingerekre azáltal, hogy kalciumhullá-
mokat küldenek az astrocyta-mátrixon belül. Ezek a kalciumhullámok stimulálhatják 
az olyan anyagok kibocsátását, melyek segítenek az idegi jelátvitel szabályozásában, 
módosításában vagy integrálásában.  

A neurovascularis egység  

A neurovascularis egység (NVE) szabályozza a véráramlást a központi idegrendszer-
ben. 
Az NVE négy részből áll:  

1. szinapszis  

2. a szinapszist körülvevő astrocyta-rész (ún. végláb)  

3. helyi vérkapilláris és annak vér-agy-gát komponensei  

4. a helyi kapillárist körülvevő astrocyta véglábak  

Az astrocyták a helyi kapillárisok irányába kalciumhullámok küldésével válaszolnak 
a szinapszis aktivitására. Ez egy olyan eseménysorozatot indít el, amely a helyi igé-
nyek alapján szabályozza a központi idegrendszer mikrodomain-jeiben folyó vér 
mennyiségét és egyensúlyát.  


