
 I./6. fejezet: A gége anatómiája és élettana
dr. Szabó Balázs

A gége a felső légút igen fontos része, szelepszerű működésével annak nyitó-
és záró feladatát látja el. Nyitása biztosítja a levegő bejutását az alsó
légutakba, zárása megakadályozza, hogy nyeléskor a légutakba bármi
bekerüljön. Harmadik funkciója a hangképzés.

A gége a nyelvcsonthoz szorosan, a nyak többi lágy részeihez a nyaki, illetve
környező lágy részekhez izmokkal, szalagokkal bár, de viszonylag lazán
kapcsolódik. A gégének, illetve a légútnak egyenes folytatását képezi lefelé a
légcső. A gége a nyelvcsonttal és a felfüggesztésüket biztosító, illetve gégét
körülvevő izmokkal együtt egy viszonylag jól mozgó, funkcionális egységet
képez, ami különösen nyelés alkalmával jól látható.(1. ábra)

1. kép: A gége izmos felfüggesztése

1./6.1.: A gége környezete
A gége és a nyelvcsont mozgását fölfelé és hátrafelé a musculus
stylohyoideus, a digastricus hátsó hasa és a középső constrictor izmok
biztosítják. Felfelé és előre a musculus geniohyoideus, genioglossus,
mylohyoideus és a digastricus első hasa biztosítja. A lefelé történő
elmozdulást a m. thyreohyoideus, sternohyoideus és omohyoideus biztosítja.
Ezen belül a gége mozgását felfelé a m. thyrohyoideus; a lefelé mozgását a m.
sternohyoideus segíti. Az utóbbi izomcsoport képezi az ún. külső
gégeizmokat.

2. kép: A gége külső izmai és mozgása

A gége a mesopharynx és a hypopharynx határán kezdődik a gégefedővel
(epiglottis). Közte és a nyelvgyök között kétosztatú nyálkahártyatasak
helyezkedik el, a vallecula glossoepiglottica. A gége határát az epiglottis



széleiről ív alakban az oldalsó garatfalhoz vonuló plica pharyngoepiglottica
jelzi, amelynek oldalsó végeit a nyelvcsontnak a nyálkahártya alatt fekvő
nagy szarvai emelik ki. Az epiglottis mindkét oldaláról nyálkahártyaredő
indul hátrafelé és lefelé, a két plica aryepiglottica, amelyek a gége hátsó-
középső részéhez húzódnak ív alakban, ahol kettős kidomborodás észlelhető,
ezt nevezzük kannaporctájéknak.

A redők az epiglottisszal együtt közrefogják a gégebemenetet (aditus
laryngis), amelyektől oldalra a gégegarat elülső részének egy-egy
kiöblösödése jön létre, a recessus piriformis.

A gége vázát a nyelvcsont és a gége porcai, a pajzsporc, gyűrűporc, az
epiglottis és a párosan fennálló kannaporcok, valamint járulékos porcok, a
cartilago corniculatum és cuneiformis képezik, amelyeket kötőszövetes
szalagok és igen finom, koordinált működésű izmok kötnek össze.

I./6.2.: A gége porcai
A pajzsporc (cartilago thyreoidea), a gége legnagyobb porca, amely nőkben
tompa szögű, férfiakban hegyes szögben találkozó két lemezből áll, és elülső
felső csücske kiemelkedve képezi a nyakon főleg férfiakban jól látható
„Ádámcsutkát” (pomum Adami). Hátsó-alsó sarkából kiinduló alsó szarva
(cornu inferius) az alatta elhelyezkedő gyűrűporccal való ízesülésre szolgál.
A pajzsporc hátsó-felső széléről kiinduló felső szarvak (cornu superius)
sokkal hosszabbak az alsóknál, és a nyelvcsont nagy szarván történő erős,
szalagos felfüggesztésre szolgálnak.

A gyűrűporc (cartilago cricoidea) a gége alapporca, amely pecsétgyűrűhöz
hasonlít. Elülső íve keskeny, hátulsó lemeze széles, a rajta elhelyezkedő két
kannaporccal ízületi felszínnel kapcsolódik, külső oldalával pedig a pajzsporc
már említett alsó szarvaival ízesül. A gyűrűporc határozza meg a gége
lumenének nagyságát. Hozzákapcsolódik lefelé szalagos összeköttetéssel a
légcső (trachea).

A kannaporcok karcsú, háromszögletű gúla alakúak (cartilago arytenoidea).
Alsó felszínük ízületi felszín, amely a gyűrűporc lemezének felső-oldalsó
szélével ízesül. A háromszögletű alaphoz viszonyítva előreálló csúcsa a
processus vocalis, melyen a hangszalag hátsó vége tapad, második csúcsa
oldalfelé tekint, ez a processus muscularis, melyen fontos gégeizmok
tapadnak, míg harmadik csúcsa felfelé tekint.

A cartilago cuneiformis és corniculata két járulékos porcpár, amelyek a
kannaporc felső csúcsán, illetve az aryepiglotticus redőben elhelyezkedve
segítik a gégebemenet rostos, porcos feszességét.

Az epiglottis a gége fedőporca, amely elasztikus porcból áll, ami kellő
mozgékonyságot, hajlékonyságot biztosít. Alakja virágsziromra emlékeztető,
felszínén számos finom, illetve makroszkóposan is látható perforatio
helyezkedik el.

Alsó elkeskenyedő vége a petiolus, amely szalagosan a pajzsporc belső
felszínéhez kapcsolódik, felső harmadát pedig erős szalag rögzíti a
nyelvcsonthoz.

I./6.3.: Szalagok és ízületek
A gégeporcok egymáshoz viszonyított elmozdulását az igen mozgékony
epiglottis szalagos összeköttetésein túl két ízületpár biztosítja:



3. kép: A gége ízületei és mozgástengelyük

Az articulatio cricothyreoidea a gyűrűporc és a pajzsporc egymás közti
előre-hátra elmozdulását biztosítja;

az articulatio cricoarytenoidea különleges bikonkáv ízület, amely a
kannaporc elmozdulását biztosítja a gyűrűporcon.

Felülnézetben a hangszalagok nyitásakor és zárásakor látható kannaporctájéki
mozgáskor úgy tűnik, mintha egy függőleges tengely körüli elfordulás
történne. Valójában ez a különleges ízület bikonkáv és ferde helyzete folytán
biztosítja a két kannaporc előre- és egymáshoz csúszását a hangszalag
zárásakor, a hangszalagok a hangszalagok szétnyitásakor pedig a
kannaporcok hátsó-felső oldalsó helyzetbe mozdulását teszi lehetővé. A
gégének mindkét ízülete synovialis ízület, ami a szervezet egyéb ízületeihez
hasonló betegségek előfordulását teszi lehetővé a gégében is.

A gége szalagos-kötőszövetes összeköttetései között a legnagyobb a
membrana (ligamentum) hyothyreoidea, amely a pajzsporcot a nyelvcsonton
függeszti fel. Elülső-középső és a hátsó széli része erős szalagként vastagszik
meg, oldalsó részei vékonyabbak és membranos jellegűek, melyeket középen
fúr át a felső gégeideg és a kíséretében futó arteria és vena laryngea superior.
Az epiglottist a már említett szalag rögzíti felső és középső harmada határán a
nyelvcsonthoz (ligamentum hyoepiglotticum), amely egyben alapját képezi a
korábban említett vallecula glossoepiglotticának. A nyelvcsontról a
pajzsporchoz futó membran, illetve szalag, valamint az itt említett
ligamentum hyoepi-glotticum és az epiglottis petiolusát a pajzsporchoz
rögzítő ligamentum thyreoepiglotticum egy nagyjából lefelé álló csúcsú
háromszögű teret alkot, melyet spatium praeepiglotticumnak nevezünk, amit
zsírszövet és nyálkamirigyek töltenek ki.

A pajzsporcot a gyűrűporccal a ligamentum, illetve oldalsó részén membrana
cricothyreoidea köti össze. Ezt a klinikumban ligamentum conicumnak is
nevezzük, ahol az ún. sürgősségi gégemetszést (conicotomia) kell végezni a
felső légúti elzáródást okozó fulladás esetén. A gyűrűporc ívének felső-belső
felszínéről másik szalag indul ki, amely elől a pajzsporc elülső középső
részén, hátul pedig a kannaporc processus vocalisán tapad. Ez a conus
elasticus, amelynek felső megerősödött szabad széle a hangszalag
(ligamentum vocale), ferde elhelyezkedésével pedig a hangszalag alatti tájék
kónuszos, lefelé táguló alakját képezi. A hangszalagok elülső tapadását
commissura anteriornak hívjuk, míg hátul a kannaporcok közti részt interary-
térnek vagy commissura posteriornak nevezzük.

Kevésbé jól definiálható kötőszövetes membran (membrana quadrangularis)
vesz részt az álhangszalag képzésében, amely az epiglottis alsó széléről indul
ki és hátrafelé a kannaporchoz húzódik, magába szövi a cartilago
corniculatumot is.



I./6.4.: A gége izmai
A már említett ún. külső gégeizmok mellett külön csoportot képeznek a gége
saját izmai.

4. kép: A gége izmai

A pajzsporcot és a gyűrűporcot köti össze elől a musculus cricothyreoideus,
amelyet a gége saját izmait ellátó alsó gégeidegtől eltérően kivételesen a
nervus laryngeus superior idegez be mozgatóan, és ami a hangszalagok
„durva” megfeszítését végzi. A hangszalagok finom beállítását a musculus
vocalis (m. thyreoarytenoideus internus)) végzi, amely a már korábban
említett ligamentum vocale mellett helyezkedik el a pajzsporc belső elülső
szögletétől a kannaporc processus vocalisáig.

5. kép: M. cricothyreoideus 6. kép: M.thyreoarytenoideus int. (vocalis, ↑↑) és m.
thyreoarytenoideus externus (↑) tapadása a gégeporcokon

és működése

Tőle lateralisan helyezkedik el a musculus thyreoarytenoideus externus,
amely a pajzsporc belső felszínén ered és a kannaporc processus muscularisan
tapad. Ez a hangszalag nagy adductor (záró) izma. A hangszalagok zárását
(adductióját) segíti a musculus cricoarytenoideus lateralis, amely a gyűrűporc
oldalsó felszínéről a kannaporc processus vocalisához fut és ennek húzásával
a processus vocalisokat közelíti egymáshoz. Ugyancsak a gége záróizmait
képezik a kannaporcokat egymással összekötő izmok; a m.
interarytenoideusok, melyeknek obliquus és transversus rostjai vannak.



7. kép: M. cricoarytenoideus lateralis 8. kép: M. interarytenoideusok

A gégebemenet zárásában további finom izmok vesznek részt, részben a
kannaporcot az epiglottisszal összekötő musculus aryepiglotticus, illetve az
epiglottist a pajzsporccal összekötő m. thyreoepiglotticus. A gégének egyetlen
pár nyitóizma van, a musculus cricoarytenoideus posterior, amelyek a
gyűrűporc hátsó felszínéről kiindulva oldalra a kannaporc processus
muscularisahoz futnak.

9. kép: M. cricoarytenoideus posterior

Összehúzódásukkal a kannaporcot hátrafelé húzzák, ami a kannaporcnak a
korábban leírt különleges ízületben olyan elmozdulását eredményezi, hogy a
kannaporc processus vocalisa felfelé és az egész kannaporc felfelé lateral felé
helyezkedik el, és ezzel a hangszalagok szétnyílnak. Ez a klinikumban
röviden m. posticusnak nevezett izompár magában ugyan a legerősebb
gégeizom, de minthogy egyedüli abductor izom, a gége adductor izmai
összességükben túlsúlyban vannak. Ennek az a klinikai jelentősége, hogy a
gégeizmok együttes bénulásakor az adductor izmok túlsúlya miatt a
hangszalagok záródó állapotba kerülnek, ami belégzési akadályt, fulladást
okoz.

I./6.5.: A gége üregei és nyálkahátyája
A gége űrterét (cavum laryngis) a könnyebb klinikai tájékozódás miatt 3 fő
részre osztjuk: supraglottis, glottis és subglottis. A gége üregrendszerével
együtt magát a gégét is három részre osztjuk: supraglotticus, glotticus és
subglotticus regióra.



10. kép: A gége üregei és régiói

A vestibulum laryngis a frontalis síknak megfelelően lefelé homokóraszerűen
beszűkül a kétoldalt elhelyezkedő álhangszalagok (plica ventricularis) miatt.
Az álhangszalagok alatt oldalra felfelé induló vak tasak található, amely
fejlődéstani határt is jelez, amit ventriculus laryngisnek (Morgagni-tasaknak)
nevezünk. Ennek felső felszínét az álhangszalag alsó része, alsó részét pedig
a hangszalag felső felszíne képezi. A hangszalagok között elhelyezkedő
háromszög alakú rés a glottis, amelynek a hátsó 1/3-át, a kannaporcok közé
eső részét glottis cartilagineának, míg a ligamentum vocalénak megfelelő
elülső kétharmadát glottis ligamentosának nevezzük. A hangszalagok alatti, a
glottis síkjától mintegy 10 mm-re kezdődő és a gyűrűporc alsó felszínéig
terjedő területet hívjuk a subglotticus regiónak, ami inkább klinikai
jelentősége miatt különül el, mint funkcionálisan. A jellegzetes kónuszos
subglotticus terület lényegében a conus elasticus medialis felszíne által
határolt. Patológiai jelentősége miatt szükséges elkülöníteni a conus
elasticustól oldalt elhelyezkedő területet is, a membrana cricothyroideáig, a
pajzsporc belső felszínéig és az álhangszalagok alsó részéig terjedően. Ezt a
területet nevezzük spatium paraglotticumnak. Jelentősége a gégerák,
elsősorban a hangszalagrák terjedésének részletesebb megismerésével
kapcsolatban került előtérbe.

A gégét belülről borító nyálkahártya nagyrészt a légútnak megfelelő
respiratoricus többsoros csillószőrős hengerhám, amely alatt igen bőséges
nyálkamirigyek helyezkednek el, különösen az epiglottis előtti, már említett
spatium praeepiglotticumban, az álhangszalagokban, a venticulus laryngis
körül és a subglotticus részen. Minden tekintetben kivételt képez a
hangszalag, amelyet többrétegű el nem szarusodó laphám fed és amely nem
tartalmaz nyálkamirigyeket.

Közvetlenül a hangszalagok nyálkahártyája alatt, kizárólagosan a glottis
ligamentosának megfelelően egy virtualis rés, a Reinke-féle spatium található,
amely a hangszalagok nyálkahártyájának viszonylagos szabad mozgását,
eltolódását biztosítja, de sajnos patológiai elváltozások (oedema) helyévé is
válhat. A gégenyálkahártya egyéb helyein változó mértékben előfordulhat
még el nem szarusodó laphám, leggyakrabban az epiglottis alsó részének
megfelelően.

I./6.6.: A gége erei
Arteriás vérellátását döntően az arteria thyreoidea superior biztosítja az
arteria laryngea superior révén, amely a már említett membrana
hyothyreoidea nyílásán lép be oldalt a gégébe. Az arteria thyreoidea superior
alsó végénél, a ligamentum cricothyreoideum felett egymással anasztomizáló
ágakat ad (rami cricothyreoidales), esetenként perforáló ága látható a
ligamentum conicumon is. Ezek ismeretének a műtéteknél (conicotomia) van



gyakorlati jelentősége. A gége alsó részét a hátul oldalt belépő arteria
laryngea inferiorok látják el, melyek az arteria thyreoidea inferiorok ágai.

(Megjegyzés: az epiglottis pars suprahyoideája és környéke a nyelvgyök
vérellátásával közös ágakat kap!)

A venás elvezetés a vena thyreoidea superioron keresztül közvetlenül a v.
jugularis internaba ömlik és a gége alsó részének venái a vena thyreoidea
inferioron keresztül, főleg elöl középen közvetlenül a vena cava superiorba
vezetnek. Másik részük az artériás lefutást követi.

11. kép: A gége ér- és idegellátása

A gége nyirokelvezetése 3 irányú;

a.) a hangszalagok síkja feletti supraglotticus gégerészek az arteria
laryngea superior menti nyirokelfolyás révén a felső parajugularis
nyirokcsomókba ömlenek;

b.) a hangszalagok szabad szélei feltűnően szegények nyirokútban,
azok párhuzamos lefutásúak a ligamentum vocaléval, az elülső
commissura irányába vezetnek és nyirokcsomójuk a ligamentum
comicum felett elhelyezkedő praelaryngealis (Poiret vagy Delphian)
féle nyirokcsomó, mely az alsó parajugularis nyirokcsomókhoz
vezet;

c.) a hangszalagok oldalsó részeinek, a spatium paraglotticumnak és
a subglotticus regiónak a nyirokelvezetése a paratrachealis
nyirokcsomókba történik. A nyirokelvezetés ismerete főleg a gége
daganatos megbetegedéseivel kapcsolatban fontos.

12. kép: A gége nyirokcsomói

I./6.7.: A gége idegellátása



A fő mozgató idege és a hangszalag alatti tájék érzőidege is a nervus
laryngeus inferior vagy recurrens. A supraglotticus gégerészek érzőidege a
nervus laryngeus superior, amely egy mozgató idegággal ellátja a musculus
cricothyreoideust is. A nervus recurrensek lefutásáról tudni kell, hogy jobb
oldalon az arteria subclavia alatt fordul vissza, a bal oldali pedig az aortaív
alatt, a mediastinumban fordul vissza, és mindkettő az oesophago-trachealis
szögletben a pajzsmirigy mögött éri el a gégét alulról. Különösen a bal
oldalinak a hosszú lefutása közben különböző okokból előforduló bénulása
fontos diagnosztikus jelentőséggel bír.

A nervus laryngeus superior közvetlenül a foramen jugulare után válik le a
nervus vagusról, de közelében fut, és csak a nyelvcsont nagy szarva felett
kezd előrefelé futni a gégéhez, ahova a membrana hyothyreoideán keresztül
az erekkel együtt lép be. Előzőleg azonban egy külső ágat ad le, és az idegnek
ez a végága éri el a musculus cricothyreoideust, tehát ez a mozgató ág. A fő
ága az érző ág, amely a gégébe belépve az erek felett 3 részre oszlik: a
felszálló, a haránt irányú és a leszálló rostokra. A felső rész érzőleg ellátja az
epiglottist, a vallecula nyálkahártyáját, a gégebemenet egészét az
álhangszalagokkal együtt és a sinus pirif ormisok medialis oldalát. Vagyis az
egész gégebemenetet. Leszálló ágakat ad a musculus interarytenoideus
transversushoz és végrostjai anasztomizálnak a nervus recurrenssel, ezt az
összeköttetést hívják ansa Galeninek. A nervus laryngeus inferior vagy
recurrens a már említett lefutása után a gégéhez való visszatérése közben
segmentalis ellátást ad mindkét oldalon az oesophagushoz és a tracheához is,
és rostokat ad a musculus cricopharyngeushoz, azaz a musculus constrictor
pharyngis inferiorhoz. Ezután a pajzsporc alsó szarva mögött lép be a gégébe
és ellátja a belső izmokat mozgatóan és a hangszalag alatti tájékot érzően,
illetve képezi az ansa Galenit. Parasympathicus idegrostokat szállít a gégéhez
mind a nervus laryngeus superior, mind a recurrens, melyek a n. vagussal
együtt hagyják el a koponyaüreget. Sympathicus rostok a gégéhez a vérerek
mentén a ganglion cervicale superiorból futnak.

13. kép: A gége idegellátása

I./6.8.: A gége élettana
A gégének számos funkcióját sorolják fel, azonban a klinikai gyakorlatban
három fontos funkcióját tartjuk szem előtt. Ezek: a légút biztosítása, az alsó
légutak védelme és a hangadás, a phonatio.

I./6.8.1.: A légút biztosítása

A légút biztosítása anatómiailag elsősorban a porcos gégevázból adódik,
amelyet a gége izomműködése egészít ki. A gége megnyílását a porcos, rostos
rugalmas gégebemeneti struktúrák tartása és az izmok elernyedése, illetve a



hangszalag síkjában a cricoarytenoideus posterior izmok hangrésnyitó
működése biztosítja.

I./6.8.2.: A légutak védelme

A gégének a légutak védelmében játszott fontos funkcióját a bevezetésben
említettük, a gége záróizmainak működését a funkcionális anatómiánál
tárgyaltuk. Míg belégzéskor a gége izomtevékenységében sokkal több a
passzív elem, addig a zárás a légutak védelmére nyelés alatt és hangadáskor is
lényegesen több aktív, igen finom koordinált mozgást tartalmaz. Újabban
electromyographiás vizsgálatokkal belégzéskor is kimutattak a musculus
cricoarytenoideus posteriorban elektromos aktivitást, amely mély belégzéssel
tovább fokozható, ami a hangrés további tágulását eredményezi (ez
gégetükörben korábban is észlelt tény). Ezt az elektromos aktivitást
respiratorikus reflexnek is nevezik, amely a főleg passzívnak tekinthető
belégzési gégefunkciót az egyetlen nyitó izompár belégzés alatti aktív
gégetágításával egészíti ki reflektorikusan.

A nyelés alatti gégemozgás az egész traktus jól koordinált egységként történő
működését mutatja. A gége körüli izmok és külső gégeizmok a nyelés alatt a
gégét megemelik, a nyelvgyökkel bezárt szögét és helyzetét úgy változtatják,
hogy az a nyelvgyök alá felhúzódik, ebben a helyzetben rögzítik a nyelés
pillanatában. Az epiglottis gégére hajlása, a gégebemeneti izmok
összehúzódása és az erős hangszalagi adductor izmok együttes összehúzódása
zárja szorosan a gégét, biztosítva az alsó légúti védelmet.

A reflektorikusan kiváltott tökéletes gégezárás akaratlagosan még tovább
fokozható az ún. erőkifejtéskor történő gégezáráskor. Ez a gégebemenet
szoros zárása mellett főleg a hangszalagi izmok adductiójából adódik, ami a
subglotticus és intrathoracalis nyomás fokozását biztosítja, megakadályozva
az erőkifejtéskor történő levegő kiáramlását.

A gége mindegyik funkcióját számos poliszinaptikus reflex szabályozza
agytörzsi szinten. Ezek közül külön is említést érdemel a glottis-zárási reflex,
amely a gége protektív funkciójában alapvető. Ez a legkisebb idegen anyag
gégefelszínre jutására vagy a gége érintésére kiváltódik, és zárja a gégét. A
gégezárási reflex néha túlérzékeny is lehet, ami laryngospasmust
eredményezhet. Érdekessége ennek a reflexnek, hogy hypoxia alatt gyorsan
csökken az érzékenysége, ami magyarázza azt a tényt, hogy a
laryngospasmus asphyxiában rövidesen oldódik, és az ilyenfajta
laryngospasmus a beteg számára ritkán jelent reális veszélyt, noha a kezdeti
fulladásos tünet riasztó. A gégenyálkahártya erős reflexérzékenysége hivatott
a légáramba bejutott szennyeződések köhögéssel történő kiürítésére. Ez zárt
hangrés mellett végzett erőteljes kilégzés, amelynek fokozódó ereje végül is a
hangrést hirtelen szétnyitja, és a túlnyomással kiáramló légáram kisodorja a
gégéből az oda bejutott alakos elemeket vagy egyéb irritáló anyagokat.

I./6.8.3.: A phonatio

A gége mint hangadó szerv, nyelv- vagy ajaksípok módjára működik. A
tüdőből kiáramló levegő a zárt állapotban lévő hangszalagokat a subglotticus
térben megemelkedő nyomással ütemesen széttolja, majd a gyorsan kiáramló
levegő a Bernoulli-törvény értelmében a hangszalagokat ismét egymáshoz
rántja. Ezután a subglotticusan ismét megnövekvő nyomás a hangszalagokat
újólag megnyitja, és a hangadás ezen ütemes módja ismétlődik a
továbbiakban. A rövidebb hangszalagok ugyanazon idő alatt többszöri
megnyílással magasabb hangot (ilyen a gyermekek és nők hangja), míg a



hosszabb férfi hangszalagok kisebb számban történő megnyílása mélyebb
hangot eredményez. A hangmagasság az anatómiai adottságokon kívül két
tényezőtől is függ még, a hangszalagok feszességétől és a kiáramló levegő
erejétől. A hangszalagok elülső 2/3-ának, a glottis ligamentosának szűkítése
az adductoroknak, vagyis a m. cricothyreoideus externusnak és a m.
cricoarytenoideus laterálisnak a feladata. Az általuk elülső 2/3-ban zárt glottis
az ún. suttogó hangrés, amikor a karmaporcok között még a háromszög alakú
rés nyitva marad. A glottis cartilaginea zárását a kannaporcok közelítésével a
m. interarytenoideusok végzik. Összehúzódásukkal a hangrés hátsó harmada
is záródik, és az egész hangrés vonalszerűvé válik, ami a hangadásra alkalmas
glottisbeállításnak felel meg. A hangmagasságot az egyén szándékától
függően, de mégis automatikusan a m. thyreoarytenoideus internus (musculus
vocalis) és a musculus crycothyreoideus megfeszülésével állítja be az agyi
központ. A hangadásnak tudatos formája a beszéd és az ének, melyek
számára az agykérgi központok az elülső központi tekervény alsó részén
helyezkednek el. Van a hangadásnak önálló központja is az automatikus
légzőközpont tájékán, amely a hangkitöréseket szabályozza (sikítás, sírás,
nevetés). Magában a gégében vannak olyan receptorok, amelyekből afferens
rostok szállnak fel a gégeidegeken, és amelyek ilyenkor a gége tónusának,
mozgásának szabályozásában automatikusan részt vesznek. (A hangképzés
részletes szempontjaival és zavaraival külön fejezet – foniátriai alapismeretek
– foglalkozik.)


