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I. BE933ZET'LS :'S PROk3LÉMAFBLYB"1i3 

A halak emésztőkészülékének a vizsgálata már a klasszikus 
szövettani kutatások idején megindult.Ebben az időben  a ebél-
csatorna  és a hozzá kapcsolódó :.agy mirigyek szövettani leirúsá-

val foglalkoztak.Az ösazehasonlitö irodalmi adatok alapján ki-

rajzolódott ugyan  a Cyprinus carpio bélcsatornájáról is egy 
általmos kép,a,onban l,egállapithatjuk,hogy a klasszikus fény-
mikroszkópos kutatások sok fontosnak látszó .érdest hagytak 

nyitva. 

A neurohyetologiai módserek tökélesedésével előtérbe került 

a halak submucosus és intermuscularis fonadékainak vizsgálata. 
Az irodalomban so'ca adatot találunk az idegfonadékok szerkeze- 

téről,a fonadékok se,ttipusairól,az idegrendszer elegei 	iLl. 
az idegrendszer és a bélcsatorna szövetei között kialakult 
kapcsolatokról.Későúb uj feladatot jelentett a bélcsatorna 
mozgásait kiváltó interoceptiv reflexek alkotóele:esnek ill, 

receptor-készülékeinek a ki:;utatása.Ezen a területezi főleg 

szovjet és bolgár kutatók dolgoztak de lényeges szerepet vál-
-atax hazai kutatón. is. 

Az elektronmikroszkópon technika elterjedése a halak emésztő-

készülékének kutatása terén is uj lehetőséexet nyitott és 

uj problémákat vetett fel. ba a szövettani problé:;á on tul 

arra is gondoluzzk,hogy a halak gazdasági ill.világélel .,ezesi 

tekintetben milyen jelentós Melyet foglalnak el,ak.cor méginkább 

érthető ezen kutatasi terület a ctualitása.A bioszféra é.taia-

kulási folyamatában is fontos feladat a  halak emésztőkészülé-

kének a vizsgálata,+vert a természetes és a Lzestersé_,es vizei 

termelékenysége az élelmezési szempontbál fontos fehérje ter-
rnelése a bélcsatornán .Leresztül valósul  meg. 

A halak enész ' ő észülékáiek kutatása világviszonylatbah 

széles körben folyik A ponty gazdasági sze:apontból le,fontosabb 

halunk. Emésztőkészülékinek osszefoglaló,rendszerezott 
hystologiai leirására suskaég van,s időszerb kieh;esziteni az 
eddig is.aert azúvettani aaatoAat. 
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úiaszertációciban azoxrél a  fény és elektron ik oszkcípos ered-

ményekről Kívánok beszámolni,amelyex hozzájárulhatnak a ,,ég 

nyitott kérdések .egoldásáhoa.Foglalnozo:a a iejbél egyes ter ' -
leteivel,igy az ajkak bórének fénymikroszkópos szerkezetével, 
az epidermis legfelsó sejtsorának ultrastruzturájával. 

Vizsgáltam a szájüreg és a urat nyalkanártyáját,vala.:Jint a 

fejbél területén található izielóbimbóx 1si.1-ferépitéstt. 
A törzsbél szakaszai ' ösül a gyoror,ás ,közipbél é:. utóbél 

szúvetí rétegeit,de főként az itt előforduló felszivó,secretieu 

sejtek ultrastrukturá jút r  valawint a kehelyse j teic szerkezetét 

C:s rejlődését vizsgáltam. 

Le6nat;yobe részletességgel a .u4 j és nasnyalmirigy fénymikrosz-
kópos és 	vizsL,úlata sorátri kapott eredményekről kivánok 

beszámolni. 

A máj azon szervek közé tar ,ozik, a:aelyex érzékenyen reagálnak 

a külső és belső  környezeti té,.yező. :=iegváltozLsára. : iunkáia igy 

beillesztető li:••crszágoa "bioszféra progra.4 azon tómakörébe 

a+aely a változó környezeti téiiyezők hatását vi..sgál ja a 

kiiiönbözó élőlényez szervezetére. 



MAO  #fi VIM=  

Yisseálattitihez 5s-11O dg 	kftqrafnts tttk3rpon-  
t7okat /cgpri.mun ear  ,3.o L./ haesad'3.tssa Dimrtgési  ~llami 

Gazdaedg hmlasaevvi'aól cyttjtöttet be  az íllatoLat 1979,  
1980,1981.  években tavasszal, kora 	is  1eMMeldssáe-  
korAtincTen alkalocana1 hturett ogyedat bonoo? tat  tel  a hely-  

szinen.A makoMSkepoe tá jékozóais utón vise8dlati  eel ja-  

megfelelő** a kUvetes5 eservekbc3l vetted'  tintákat;  
1. Fe1e3 ajak. t.Ssájürey nyfi?kaháibra• Marat fels a fa-  
la.  4. Gyomor kt3s$psa res 7e . 5.X0ra6pb41. 6.Utcí 14l.  

A szervaket fén.ymikrosz'. ~_ónos viasgdlatvkho7,61talá-►  

nos tx.jákozcidás cé1jA41 ' ' ou;nben fixzldet. A fineARb►  
sejtstrukturák ée kisztok4rn3ai rea.kcidk ki:autat•'srties  a 
szerv17rabokat Caxnoy+►an rtteitattem.A 3ouinben és a Car-  

noyban fix1lt anyldekat a szokson utákezolést ItBvetaon  

pc ra ff inba 4gyastam. Ss4akamikrot6r.lmal 5-? mikron viiball  

metszeteket készitettea,eta.,d a ]rt3vetke^5 feetáei aljdst•  

oat  anal.m.aztaras Weirort-féle h.teca~  oul,lra-ec$in, "..~allo-  
rv‚f+d1e  Q1j5ráe,s,,r;etilz.91d-pyranin festés.  

Elektronmikroszkópos vizsgálataimhoz a szervrészeket  
0„1 	gapcacodilat puffer ♦e 2,4 94-os gl.utáraldehid  
keverákétaesfi xá?  tam /pti•7*4/. Az ut6fixál4sherr 0,2 iá»oe  
4014 111datot hoeználtem.A szervrészeket aralditba ásyas.-  

tam.As ttitralékony raotszete'.at 7 -f~IC'TnRT Om U2 gy.irtményu  
ultoamikrotőmma1 kds^itettom.  

A fénynikro7'zk6pos fel.vátaloket Ergoval--"eiso eaik-  
roozkó)pal kideaitetter apoctiroa .zt lencsékkel,"Qiss fény-  
-Ic:toriatikdval.AS 1L1E1 felvételek TESTA T3S 5v0 tipusu  
elektronmikroszkóppal kásZaltek.  
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III. A FEJT3ÉI, TíYSTOTOGIAI VIZSGÁLATA  

1. Az eitak b0re  

A pontynak un.azijormánrdsészfllélte tsItomelyet eZ l-  

renyu j tva az aljzatban 	szerzi  meg táplílékút . A  

e2ájormdn,y-készülék aelkotisibaA ldsstVlostlLek az ajkak és  

az jUreg nyálkahártya elülső részeivalsiliAt as aftkat tá-  

maeztó vazele7aek,  inak,  izr:aok.  

As apakat borW 115r a tej b6laNt  Wattles fear'  
tatiaaeepiteraisrQ,00riurs+a i/alNlutiONs tegolódik.As en  ider-  

wi s !t!!►írétetti el nem  a zallvMall lap!ldrl. A 7 e, j 1 : ak ki'.l s ő  fel-'  

czinén va.stagabb mint a szájüreetie hajló reszen.A hám  stra-

tum gorsinativuma hengeren sejtekből á11,amQlyek relative  

nagy oválie molas chromatinban gazdag.? róte;T fülUtt kétfé-

le le sejttipust lehet jól mestkülönbfttet.,wi.Nat,yo' , a rcc^ben o-  

Iran  sej  teke  t, amelyek helvényrtn fee tódő ovals magvuak ős  

kisebb r6esben ol-,-enokat,amelyek magvai kicsin-rek,kerei_ek  

cs s`.itótebbre festődnek. Bs  utóbbi sejttipusról a ku'ot$k  

vé' ca:ién7e eltőrŰ.Vr ►nnak akik u intercellulará.s jáistokban  

1 vó lynphociták:^.ak,m.ások viszont  fiatalabb hémsejtoknek  

tartjAk a3ekat.Lzen sejtek  sagas •  hámban felfelé hsladva  

clsöki.en,.a legfelső néhány rétegből pedi g teljesen h.iányoa-»  

mak. Aú apidQr As sejtjei a tt3bbréteed laphámo '. re, jellemzően  

a. i2en,',cree sejtak f 1173tt poliedrikuesá válnak.Ilyenek  sa-  
rac3nek a h<ln fel$zinéig és esek a lerkrilső réter-et altetjtta  

lapos sejtek./Lied 1.,2.,3.,képet./  

A z eloktron:aikrosz':ópos felvételeken jól tanulad-  

nyoitiató a le;T£első sejtréteg finorlsb'.a :szerkozetQ./I,ásd 7., 
 

8. kép./ A sejtek feitzletén miKrorcd3k /plieae/ vannak,ame-  

l8ek ecanning-elektronmikroszkópos kóssitmónyeáen ujlenyo- 
 

caAtra ec*slókerytetó hálózatot alkotnak./TexriO.éa :i.S„F~ '179./  



1. i2.kép. Ponty ajakbőr érzélzbi,::bókkal. 

A 2.1:6p raalloryva1 festett prepar.Atur:iról készült. 



N,44114p. Ponty Oree>3r érsiktilaiilktal. 

A 3.k:p 1Oo o-o z oror nagyi ttls . A 4.101p 1ga1 ory-v al fotef t t 

propaiiturax63 késen4„ 



A mikroredőIs alapján,de a redőkben is szorosan egymás mel-

lett hal^0.6 ftleuaentumok találhatcík,ranol7ek r redők mocha-  

ni'.sai vódek:.i ozerepdre utalnak.A superficislie sejtek  

naRja kftpor*i fekvéett,diffxz chro matin állománya kHzopes  

atennyrieíatt *néhÁny helyen gRZdagabb elektrond+:ns-esigeteket  

alhc:t.A eejtek Maim'  etembidn4aS.n jól megf_igyeihQtőke  

kapcsoló r:trnktarálts amulet  occladens,  a macula edhorenn  

és az intordi,°itr*tio. Jellemző,hogy az interdigitetio tQ-  

r`.'letón,de azon tul a  nejt biziaa felé is gyakori a dea:-zo-  

s omLik vlőfordulsa.A plasembrn nsm'  s? íctu ovális ás kerek  

vesiculum láthatá,a^ielyei:et Sehl_Lmi /1975/ a Golgi-rend  

szerből ssámaktat.Vélealín,ye nseria,t ezek a ve.secul:lk nö«•  

velik a sejt  felaltlni rdezének melaó felttletét, azoa Vilna  

a sejtek krWlső feltiletét blvonó anyagokat tartalmasnak.  

Az 5.►sépen is láthatók olyran vesiculuaok, -rnelyek ki3zvetl e-  

n''i a szabad fel szin alatt tnlilhatók, r1e azt már ne m lehet  

Qegfiveln.i,hogy membránjuk a pls.smamembráruna1 eg- eetil.  

Az ajkak epidermisé73en natty szá.nbas vannak érzakbipt••  

bók.A sz::jtireg nyálkahártya enirlermieébea !e sokat  telEd-  

lunk beiőltic,de legnagyobb mennyirégben a garat folső  fa- 

ldban fordul.nak elő.Készitményeimen jól láthatd,hogy ► meg-  

nyult hámsejtek t'iozőezerUen rendeződnek az  4Mile1'lmbók  

kUrtil. /Lísd 4. , 7.kóp. /,minteny 1Qho.tirol j Kik asekat az  epi-

dermis felé.lCÜlönösen a Mallory-val festett preparátumokon  

szernbet`indeheg, a coriur.ibál érkező karcsu papillák k€itő-  

ez~vete serlejezertlen knülveezi az érzékbimbók alapját.  

71ekt^onciikros3kápos íe  hisztokémiai vizsgálatok al an-  

ján a halak izlelőbinbólaak funl:cior.ílis s^erkozetére a  

kiivetke^t3k jellemzők 7outtear.141971/:  Sgéltik3n átrnenoti  

aejtek  vs:~lnak,amelyo', elh: .':' rol,;ák an epidorn's "elé,'ae'-  



5.kép.ljstc epidermis:  superf'ioiais sejtek. 

A sejtek lRelisinén m mikrorQdl3k, oldalsó membr6n4aik  
juncti6k ydthatók./10 OC f 



G.kép. Ajak epiderclie euporfioi lio sejt falczine. 

/ Scanning - EIMI felvétel 
Ferri - Sesso 1979. / 



eojiiYben téWetóeette$ és érzékeejte>w  alapjukon pe_lig a ba-

a,? i1s sejtek 1e ld1hat6k. Aa érzékee j tek és a baealia sejtek  

ltlfséitt ter`.1 szót az Moat_  fonmdék.  A támasztáae  j ' ek  bá- 

s3~a szc:i osebb,  itt helyezkedik el a nag. r elfelé keskenyedik  
a ee  j t,  csucaa nem ér fel az érző gcSd.3rig. A3 érzékse  j  tek kar-  

osubbak,,:iagvuk ovális és k3^ponti Yekvéaii.Distr.Iisan elkee-  

kenyedó végi.ik ez érzőedt3r alapjáig huzádik és abba finom  

ku?zs?erii érzőn<vulvónyt boceá.jt.Az órsékeejteknok világon és  

sUtct forr: ,:it lehet megkülbnLettetni.A 	ér.^.ekmitek 

,,i:.:oű-;ája wovsbó elektrondenz,fejlQtt benne a eiza 'it.Csu-  

csu'.:on e ~•~r szélen alapu vils.ua van,a3elyb5l a plR°^tbo para-

leli lefutáeu filmmentumok auz3ro3nab..  A  sejt 13érzisa synap-  

33.et alkot az idogroetok  ,a1.A praeeinapti.cun rnembr6n fUl'.itt  

acQthylcholin-ostarane reakciót mutató vesicultr.o!_ v^iznak..  

A sí3tét éra~~ai~ pla$aíja ttS~~3ttabb,benne finom aecro tur.i-  ~ ...  

nrnr.ul:~..k vaindkoYalaaint aikrotubulusek de tiibb film  :antum.  

Cauceuton szános ©ikroboholy 1ithctá.Alapi réaz'.'?On szintén  

eynapsieokat alkotnak idegreatokkallida ellapododó nyul  v=.znya-  

ik a tiaaalia  sejtekkel 	kapcaoi at ' 7 n vamwtk. `ezen r terül e-  
ton szintén megszaporodnak az acethylcholin-esterase reakciót  
mutató vasiculuraok.A ~,ial„1g  ieaeit a co„ivapapill{t befedő  

arablsna ba/alis raAyeáderiben iilnek.A vel{ik eynapticus kap-

csolatot alkotó 1Úe6rostez kissé'benyomjdk" a baa^lis sejtek  

Baitbránját.Plasméjukben sok a r.iitoehondriura,k©vc;osé fejlett  

a Gel.gi-kemplpc. A ee jtmombr:in alatt sok a v ssiculum,a.r.aelyek  

ktf!{gtt yam*  acethylcholin-esterase aktivitdet autató,na.-  

jyebb stttiaban pedip "dense core"  vesieulurnok.Nzek hisztoké-

miai reakasid alapjh •alóezindl4C "^mineiv" eerotoniut tar-  

talsasnalt•318eatlr Hirata  /196(1/ iaraorte fel a halak érzék-  

biabdibaa a lasalim sejteket.  



7.kép. Felaő ajak: érzékbiabó. /IWO x./  

d41 1Qt$sanalc a lrssalie sejtek lasevai h a birabó k'r3r~:~1  

az átmeneti ^e  j  tek.  



- 12  

A halak ős az e;.nlőoft 	öe: zehueonlitva  

menálla.pithatjuk,hogy az ok sverkesetttket 63 mükádéeUkot  

te?_ir_tve jasap3,s tlanak egymáehoz,asetaiar: 16nfesee k'rf7 ?3nb-  

e6gek is isnalk kBz3tttik. S . - y pl.titig az ertlő.tiknél az in-  

geriilet *z érzéksejtekről k3zvQtlerg[1 haled as idegrosto-  

kon i¢ere:izti;l a  kr;zT)ontotc felé*addig a halakba» az in.geri3.-  

let hdroni uton terje 3het tovább: 1.A viléguQ de sötét ér-  

zókeejtekről az idegrostotrs.. 2.A söte't órzgkeejtek és a  

isgalie sejtek synapsisain k®reaztiil a baaalia sejtekre.  

34 basalis sejtek is az idegrostok. ti  t3e?tti +oiwapeieaicori  

dt a ►aisalie  sejtekről az idegrostokra. Az első  ds a adso-  

iik esetben a wleditor anyag az acethylcholin,a harmadik  

esetben pa dig a serotonin.Mra /1966/ ugy vélel:edik,ho;y  

a halak  nrzíiieh3e[bara jellQmsd basaiie sejtek sajáton  re-

capt or-se jttipusok eissescesy reeepter ogr e  amelyeknek  

az  internist nádeeitárdtisrt van szerepOI.  

As ajakbőr következő rétege  a og~~i, z~ stra tum  papil-  

lama de stratum retieularera ktflt3ntil.  A Str.papilie.ret a  

hém szinte erész vastegaágát átérő karesu papillák jellem-

zik ,amelyek ;az érzékbimbókhoz futnkk.ilinden ezeT:zcil.esben  

vékony hajszálerek és f inoat iftroct nyalfi4k futnak.75z-  

vetlenUl 	alatt sok chroatatophorft t•s,lálunY..A etr.re- 

tioularet oldtti titziiirült khtőszveti nyalábok és k3tős ,ti-  

veti sejtek aalrot3Ák. 3gész teri3lgtét duean behálózzák esz  

en;  r3ereiie ;el péíaussmosan heledó vénák ős artériák. Ezekből  

a tga!ab lunenü orlitbdY <~~~g;rzznak ki az epidermis felé a(lrő--  

legesen futó papilla erek. A str.retioularibas nagy end=  

ide: t3r$set taltalunk,sictelybxil idegrost nyalébo?: válnak ki  

és szép hálózatot forrnanak.Az 	hálózatból kilépő  

rostok a papillákba lépnek ős as dNsdk`imbókben végződnek.  
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A eubatis  nom ktilönifl el élesen a corivat61.7+azaros-  

tos k?-'>tősseVstomel,yben itt i s ajkak ter'.iletén ssirasiftat  

kópsó/da nas tapaastalh.-̂ tő.A suticutie  ítmc~neti 

folyiatólit ,araelyri a Ysllasén rostnyalábok faliiuraboltsia«+  

ga ós a chondroid az3votre eml6keztet5 •ajtasisatek tsfgj•  

lenó:.~yo jellemz5. As 4trieneti ssOvet alatt as ajkak vdsdt al-  
kotő oeteoid sstivetre tvlepiilt tipikus ohoQidrOa +sz3yetot  

tpldlunk.  

8.kép. Ideeronadék as ajak stratum  

reticular6jábá1.  



2. A szá~tlre~: r~vi~lke  ~r~ j~ a  

As s  jkak bőre behajlik a •ná j üregbe éa kOsvsilealll  

szájüreg alapját is a szájpadlást beborit4 ayálltahdlitribam  

i'olytatódik.A ssájlael 68 a ssAjlsaí]c nyálhahbityí,ja e101140-  

misre, lamina proprikra és suvmu cacása tapflódskes  

Az epidermis töb'•.aréted.i el nem sze.rusid6 laphdm.Jóval  

vékonyabboirnt az ajkak tQrletén.n szájüreg his,jíban is  

megtalálható az ajk,s':n ~;l leirt sejttipu©ok,de sleeken kivül  

kaiielysejt©k és jellegzetes lombiksejtek is van.nak.A lembik-  

,setek  5-6 sejtnagyságot is ei6rő óri  íssejtek.Alakjul. in'.:' ,)✓  

zalaélytalan,raint 1Mtbikhoz hasen].ó.  A hé-.n ktizépső Cis alsó  

réter!„eiberi ialálhaták,de b:.:1zi::uL- nem ér le annak al j 	 .  

A lombiksejtek magja  ovális,központi fakvú3t€ és v3szon7 lag  

aejtplalla eosinnal yr.tonzivQn festődik.A 1 o•t'aiksej-  

tek élettani  funkcióját eddig  use  síkarUlt aey,fejtegii.Veln  

kapcsolatban a kutatők eltérő véler:iényer. vannak•Tartották  

&et érzéksejteknek,de sezi.lyen idethisztfllórffai eljárással  

nem  lelet a lombik: e j tAk és az 1 íegreitok kUsátti ks.poQ ola~  

tot iEazolni.aurer szerint mirip►rlejtek,de feltételezi,  

ho.iy drs(kuserv szerepük is lohet4chultze  K-bikromátos  

szixdláe után e lombiksejtek pla.amijábsn harántesikolatot  

figyelt  raes,amib81 arra ':övet.:aŰi;etett,hogy az lMhrionális  

szintjén maxadt harántcsikolt izom estol&al homológok.  

Zimmermann szerint ears e j  t;l  mirigyek, amelyek a •e j th• írtya  

felrepedése nólkti 71. l rkődnek ki  as epiiernisb81,  ezen I_i vül  

támasztó és védő funkciót is tulejdozs:t a liabiksejteknek.  

^z utó?abi feltételezés valószinti,mi,d as e181010 serli sem  

itítszik igazolni.0 j!!1:o vélemény e 3e  jtekkel kapcsolatban,  

hogy niripygejtek,Rmelyek vér?rS feérjét tartAlmaanat ée a  
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•  

hr~n sérLilé^ekor jut 4rwányrQ hatisuk.A 111etiikssjtek mc5reto  

me: . 1ehot5een 611an16,ani el' entrond a serre tuM tQrmeléAnek.  

Slektronmikroszkópos kászitnényeken a lombiksejteket nem  

eikertilt megtalélni, iry szer': ezettikrUl, funkciójut.ró1 nem  

tudok v4lAm6:2,yt mondatni.  A eztijfenék epiderrzien elszór-  

tan crzékbimbók ie vannak,s ez4jparads ter°zletén 'zi 'ln,ycz-  

nok.  

A száj;tretj nyá2kah$rtya ;Amine  uronri I,ja abban tér el  

az ajkak corium>r,tól,hogy a k3toaz3vetí papilla  itt leke-

rekitetteltlaaalsosonyati ~.~ak. A L.proprie 116rerif5x~y -éa íder.  

ell4tAea ssrsilnyMlrti.  

A 02114cosa olO+rzen Sala eseslteseta, vcre ényeicbsn gas..  

ias„mitftr zr.ir.ez3vet.A suimucoca kitt a eNAjnadldilt nya1Ea-  

hdrty(4át o ez4 j?ireg tete lit alkotó ceentokh's,a ssdjtenék  

sprldltaá%rtyri  j  4t pedig ereseirapesella as alatta futó izmok-  

bit*  
'Miff  ,I ^I".  
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lea~kik®e  j tek'~el.  
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lo.k494 A 'arat felei  falának t.mucoeAja /400 x/  

Az  op'. dermieben éraékbisbák a  hámkripta oldaldban  
keholyealtel:  
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3. Aatilnallals $ fala 

Asasat alapjen és slrtalfn a knpoltyu-EséezIlíle helyez-

kedik e1.A gara.ti.Yregből négy kopoltyu-xdo nyjiik,amelyeken  

féeüszqrü ezíárőkészsflék taltílható.A gaYat felea !ia#t vse3-  

ta ;, laaza uerkesQtü nyálkaMrtya res!ltia*.mely •pidermisL /5l,  

lamina proprt~i ól de erubanuco®dból épUl fel.  

Az epidermis  vastag el nem szarusodó laphr:t,ailtelyben  

a sejtek elrendezIc3é. e d® az előforduló eojttipussit as ,10k»  

k;rnél leirt képet mu tat j ík.Jeliemző je a garathttninikeltair a  

felszinéról egyeserü,ncha elágazó icript6k nyomulnak 111 pély-  

bae.A kripták terfiletén a h=1m Rélyrn len4yulik aIMAM prop-  

r3.aUa.A Wir.ikriptr.íkba a kehelyse jtOlt tUmege anti  vilidikdt.  

A kriptók 'elv4 egyUtUd-egyhatod Apse ólteláhcrt nem4Vltgy  

osak elszórtan tartaiafas kehelysejteket és eh.`.zez a részhez  

gyakran izlelő 	is i:apcsol©dnak.A héaakripták tQ'aát  

koplex Arigyként foghatók fel,amelyeknek ve.lamelyegt kive-

zető o. Uviik is diffarenci raódott.PAS-reakcióval jól megf i-  

pyelhet i a vRílQdcík a kehelycejtekTlls7t a  kriptók lumenóbe,n és  
a hem  fel  o,inein iasaaia►t a 010i0045l kinyomulva szót t®rül .  

AGaret felső falr3nak plidestitiailln etüriin h.elyezka inek el i  

fant leirt kor3plex mirigyek is  feltiinőe►n nagy  számban taltl•  

hatók itt a nasyméretii,hasszu 	leir#ak nlapjdn  

a garat falsa  fala fontos receptor me^ó,aaa3,a ► a ttplálák  

amok kiválogatdotllen játszik s^erepot.grgtigyelhető a  

pontynál,  de sok mais halfo. jndl i3,  ho.7y téplaisozf:skor a nem  

mezfelelő falatiikit kikejij..  

Az epidermis  die a la,mpna prcnria határa erősen tacolt.  

A hAmkript ík területén Uenyuló hámcsapokat a kUt?^z'!vet ros-

tos lemeze veszi kUriil,aalelylen vékony harkntcsikalt izom-  

rosto.: is me :i`ig,yelhetBk.Az iz i ol(Tbimbókhoz keresu k3tószt3-  
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11.k6p•  ltOnp1ex niri„y 6s 6ra4kbiMbc3 R áarzt  

felső ifalésaalc enidermirAben. /2400 2:1  
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12.k'p. Ponty  3crat komplex mirj yei o. koholy- 

eej ekk®1. /400 x/. PAS. 

13.kép. Ponty °arat:a mirigyben és a falszinen 

PAS-po itiv vAladék 1:tszik /1600 x/ 



veti azeablcsi3k nyulnak !el.delleasd a l.propriara,hogy  

sok k't3sztiveti sejtet tertaiasaz, ryok benne a k3t3sz3veti  

ro:Mtomelyek a iaarzíntcsikolt isomroeto '~ al laza ráosMa+  

tot alkotaik•  

A subraucpsa  metes  rétegiben is sek a kallisaár ►et'i  

ee  j t,viszont osUkka4t a ssstok aennyis40461 megfigyelhető,  

homy minn41 aílyebae bal*dunk„ugy ad a hariatcsikolt izom-

rostok ssá-zasA legalsó riezea a ssirsz3vet erős lelssaporo-  

dása és as isemxomtok mennyiséginek e csökicenóee jellemző.  

ZP. A TöRZSriL tIYST©LOrIAI YIZSG:,Y;A7A  

A t3rzsb6l  bevezet szmkastaa as alsó  garatcsontok k3-  

23t t taltI].hat6 egészen 	nyelőceB.A szerv belső  felüle- 

tén hos:>zanti redők vr•nnak.A 	tovtbbi  szakaszai  a  

g;romor,a leizópbél éss az ut6b$1 a tMtUreg ki3zéps5 í§s alsó  

rés^ében helyezkednek el.FelfUSgeeztéstiket a cuanin tartal-  

rau,ssire^3vetet is ra!zdai•on tartalmazó mesentQrium lótja  

el.  

1. LAyomor esUutisas  

As un.bókés halaknAl,raint amilyen a ponty is,általábaa  

ne~i tesznek ntalitést kq1n 	ezeknek  as di- 

latoknak nincs makroszkóposan elkül8nithotci gyorZruL-,visűont  

a nyelSoeő ut_m k3vetkez3,  -  a ductus choleAocllus ssdjaNíká-  

ig terjedő belcsateraa ssakass olyan oelontó/ sselrettssi is  

c,ytolotiai ktillttbafteY/t mutat a k3zápb4lle1 saeatbeaiksga a  

aikmesskápor anatómia sat a bílsoatessa részt gyrmsi'aak  

tartja.  



13•Up• Peaty grow  1c.rasfieutteseto . 
♦ eeuaios meows twin  littssmtlt• 
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A ponty cVonre 5-lo cra. hos .~ zu ezyenes lefutdsu  

bilosatorna ezakesz.Ssövettani3ag jól elkttl3nith©tó rőts-  

gais a tunica rauessa sa tela su<beiossa,a tuaioa musculaxie  
i. • tunic*  serosa•  

A tunica  rttucoea  bonyolult sfirti reddhálősatst képez.A  

lyddk renc],.ivtfl ®agasak,kprceluk és szorosan kUvetik egy-

mást ugy,hogy saints  csak Ecriptasserü sztl3.c r6eeket hecynak  

amok ltöz itt.  A lamina  ePí theli al; s etyrétegti hengerh4a. A  

h4umrejtek hos^zuakevikonyalc és kb+4s-5o mikron magma.  

A stsggyutlt malratC m sejt baselis ríszén találhatdk.A Viódk  

aljda a kAssejtek isiseb!lek,plasadjak sitétebbre festdatk,  

■lsgvuk pedig kerekebl és ithror.iatinban gasdagabb•Az epíthe-  

livasban nem lehet elk''i Uniteni fl- és feáasejteket.A redft  

esucsróssin sik kehelysejt t,ni ,:t1h^ tó,ds a kesips+isstől a  
redr7,k alapja felé s;; í~t  ~ i. hirtelen  fogy.  

B'lektronmikresskőpoa képeke* ssteábeti.ind a hémee j tek na-

gas vékony bol3thokb6l 4116 mikr0beholy sseEilye.Jó1 létssa-  

mac a mikroboiyhok alatt futó filamentueek keres$tmetesetei,  

de bithatók slraa hos:-zenti filameotum nyalQbsk ie,araelyek  

benyocsulnak a sAkrobolyhokba is as azokra 	mozgéso--  

kat vilW;, .:i. A kémsejtek egymt shoz szorosan á,llorskednek.  

A junctionnlis k6pedmén.tJ ek kMsfil jól segktilenb5ztethetÚk  

a zonula occluden.eskia sonula adhesion*  és a macula adhe-  

ransek. Decrmosamák a milyebb sKsiókban is raegtalólhatc5k.  

Sraterdigit6tiós betüsdd+6sek ninosessk,u, sa jtanenbreinok enye-  

nes vonal mentén talá?.koznaak.Valaamennyi haiasejt szinte  

ln felssir6 s vaq exerQtiós mük73déet vógesoa sejtek kc3z'3tt  

réeek,járatok nincsenek.A mikretiolyheZ alatti régi6ban  a~ 

filamesstun nyal.ábsk kMz itt sok a apró veeiculum.Ve.nnak a  

ha'mblm pusstuló sejtek is.zek maaeva kizel keri;l a felszín- 



z 

15.1(4.  Ponty  gyomer. Vmsejtek apioelis része. 

/12 000 x/.  Jól  ldtssanak a junoti6k,a karosu mikro-

bolyhtsk 62 a  f•ilijUk fató hosrsrnti filementumok. 
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16.kmp. Ponty ey4morhA:.~s rözépen keh®lysQjt,lyét  

sz616n ^zétQs$ hlasejte'_ ~zet 'shot  litnl. / 8  000 Z/  
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he7,a pleam  íbon ez6tesett orpmtllumok és %isebb nagyobb  

veaiculumok 1itha,tók.A mac  raéz édNk tUaik,de m_'r az  egész  

sejt a dezintegrálódé.s jeleit mutatjik.A hámsejtek k6z8tt  

felt'_'nnek a kehelysejtek jellegzetes formái./L.15-16•kép/  

A lamina  propria lasa kbtőszUvete vékony rétegben nyo-  

mul a redl8kti0,a.hol érdekes módon  a roldk osuosdn kiss'  ki~► 

széle:_ eúik.A L.:lusculc.ris nucoeae Vékony rétes,aaeletll  

izonae  j t nyal íbo.. futnak a redők  feleslaéig.  

A  ~e 1.a eulanucosa  sok  ktit8sat3treti *Wet tet tartalaas, ros-  

tokhaa is NazdagaUh, tUmaretih, miat a nyálknh .rtya as j4t  
t5sabvete.Gyakoriak bonne * ssigetszerüen elhelyezkedő  

kisebb lymphooyta csnnortok.A submucoailaa a h6losatorna  

telaainével wArhuzarnosan futő vérQslézsyek vaaQak.B' ►hen a 2.4-  
teem tern el a kisóhbiek s  ortIn i:smerteteadd Meissner  

féle idea!`onadilt.  

A tunioa :ai,~sQalarie  kt,.2oo ~tikz.on vastag.A hels5 stra-

tum cirkulare és a kUlső str.loasitudin31 e k5z5tti viezcL,y -  

lar ga"Sdab► k8tősaeVethett a plexus  .Auerbaohi clucsej tjei  a6^ 
haem. -eosinee metstiteken is j61 felicmerhet.rik.A siasiseM  

zat vérer'e:nyei a hOsasaAti réteg interstitialis ki3tá`esáRr..  

tében párbmsartean haladnak a z izor:ss  n  j  tekkel. iysekir►dl t ace *  

nyabb eiglk idegrostokksl kisérve r.serőlogesen futnak  t~t 

a  circulasis rétegen 6s  szótágasnak a eubmucflsában.  
A.tunioa  ser nk  e66ssen vékony rétege s^orosan rá-  

tekawik a kiils ő heNSa.nti izorszs tra.  A coe3orra felé néző 

telliletliRi jól láthatók a nesothel sejtek lapos  magvai.  
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2. A kt;zépb41  evettana  

A  nyoMorve ;né1 kendnő iy7^6p461 lumeneefalvaatsds4;a  

csak fele a gyor.iorénak. Fénymitrrosakt5posedl usymelyarl  !d~ 

te ek1451 411,aint e. < ,vonor, de ha  az eves  réteg©?:et a két  

s servn61 Uesaeharonlitjuk jelentős ktiltbtbsisek fQde^hat;ak  

fel.A 103156pb41ben a tu -  ica mucosa 1110mesen vékonyUbb,re-  

dSt► alacoonyabbat.A lamina epithelial:te sejtjel nem olyan  

rmissak.A ,048k 1.prapritija valamivel vo.stasabboint a.  

gyeseirbla.A led5k bssisa alatti tiY3tc5czdvetben gyakoriak a  

uyirokttleei3k.Vél;..tY az irya:lrc'steg is v6konyabb,r.iint a ayo-  

morba_n.  

17.kép. Ponty 10e404l iceveestmetiset / 400 a /  



18.káp. Ponty kliz4l4ltSámse;jt0k apicalie réss1041.  

Jól láthatók a mikrobolyFie]ría futó hoco;;nnti  fil~l~ 

turaok,a l+o2yhot Vivénól a -; maocytovis fázieai,a junc-  

tiők ót3 a h :IrasejtQk 1:9z~Stti róeek, t ";u17 to%./28 000 =/  
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NWT képek elA.pjún eok olyan kaltinbsíget talalun,ame-  

lyek a ' xép156l ►_i ~  Msea j tek neryobea fekte aktivit=írlára enged-

nek k3vet?ceztetni, sssenben a ryonor hámsej  t  jeivel.A k:iz8p-  

ből ayálkQhártyd  j  dna<k háms e j t j e in a mikrobelybeic ssóleseb«•  

bek éc nom  olyan asasakomint a !!yonornál.'larwcrebit Aasyité+• ►  

mu  képeken jól látsaanak a aikroitol_yhok felé párhuss.isan  

futó mikrofilatteatetmok11eaelyek jelle , betQS hastanti kdte-  

evbat a?kotnak.  A©e j tek kgOtt felttin.nek a j el? egsctee  

juncticík, de a membrk:nek neat fekszenek szoroson egymáshoz,  

mint a syoaorbnn,h^nem ktisötttik ttlr ráeek masadnak.A  

rnbolyhok llfeé2aél er.docttotikue vesiculurlo':: leftigődóee fi-  

cye3lhető astalább ^ pla^c? íban apró vaaiculuznok tease IL'.t-  

ható.°t3zöttttk gyakran felfedezhető tt:ekés vesiculunok is.  

Jól fejlett esekben a eejtek'jon a tus}ularis-BR,amely a iel-  

szivd se  j  teikben a felvett anyagok  Szállitáeát vágsi.Felvé-  

tQ_.QiaQn is ser;fisyelhetált n eima4R cis^ternáiban lipid  

eseppek,amelyek  felivott  eláanyagaikból _tt reszintetiz ~ --  

lódnak.JC se j t fel3:,inótől a sejt alapja fele jól kivehet:)  

a kül3nbösd l*3o3oeea tipu^ok kialaknifea•Az endocytooiesal  

a sejtbe '_eriSlt nagy  molekulájn =ys►6iit lellonte4t ezek a  

lysoeomík 	fc:.~lszivó sejtek kettépső részében meg- 

nyult ée kerek kriszt:ls eitoohondriumok láthetbk.Aktir mti-  

kVórre utal a sejtek basalis részének 	képe.Jól repre-  

sentLIl  ja est a fejlett ER,m.melyaek •iezterna k9el embed  

ritsosemék stuee  O®oport jai venne,k.A 21.  képen capill.ariaea.l  

kapcsolatban 1E:vő sejt %asalis régiója lát^zik.J81 kivehe-

tő Ti.  hajesóile3c?ény endo'thelje és a bélhámsejt kftzitt huzódó  

mersbrana baealia.Az epithel sejtek alapi  rises  tömve van  

mitochondri uctokkal, aaelyek energitt ssels[ltataak as in--  



~a. 

19.kéy.Ponty k3zEp141: i'aaziv6 3ejtat kes4paa  

rhib ja.Já1 aagll,tyelhetók a himse j t ae+ebrt* it katdto  

ti jteatak,a plasat►aa a tnbularl.a t:^ lisoa0aált ílt  

aihtmy mitoohonE3rium. / 16  000 z /  
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20,,kép. Ponty klizépbél. Seorotios tip feloniv6 sejte-c. 

/ 12 000 x / 



21•kó'. Ponty kft6obé1. Tlidmrfej t alapi réses 

*Petis  m1tochondriumokal4latta véred$ny-

oapillarie off ervthrocyt val. / 12 000 z / 
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tonzir aqastreoezporthoz.A: enlothal sejt pinzw1jában  k;3- 

raebb-negyeUb veeiculumok Osage  figyelhető aeg.A 21.11.6nen  

j61 láthatdt a capillarie lumens  felé képződő exooytoticuis  

vasioulurri©k.A capillarietisa ezy orithrocita hosszmQtsw -, ti  

képe 1itezik.A W.kroboholy rsz476llyel renlelkeaő fesrzivci  

rejtek k'.jzUtt gyakran találhatók olysaak,amelyek  1lteaó3u~ 

pusztulc3s jeleit :-lutnt ják.AlaierNtbti vizet[lat ut ín kide-  

rendkivU1 fejlett Lennftk a wzenoséa ER,amelyról  

a fels^in felZ sima riembr'nral határelt,eltéru denzitdeu  

llteiculu^ok indulnak.A sejtek felszinén kill9nbc3ző xutcys4cu  

asroc*tcticus vesicul4k tör'tegQ látszík.A leirtsk 	e- 

zeket eecretiás se j teknek trrth.at j uk. /I,.2o. kép/ . A redők  

alapi részén előfordulnak Olyan me  j tek, amelyekben eaisist  

isit a nagy  h6laa6kkal telt vesiculueteltfilran- ,,yirat,hegy  

tt3tpttinft az ER alig kivehető.  ~ zek a eejteit az sa1filk ttf••  

síptielK rc 

 

jellemző paneth-féle sejtekre eml6kestetnek.  

/rt.22.tí!/ A n•Itépen lát':ató vus 7tuló sejtek gyakran tt;n-  

nek tel as ep -ltheliumioan. 73zeken a béllumenbe kertilt bcí tc-  

sett ortanellumok ri^radv  ínyai /eejtrnac,nitochondrium on./  

ficyelhet$k mec.  
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22.káp. Ponty :,37,6041. Secre -;iúa sejt nagy vála— 

°'ék czcmcn6kte1, /11tneth.441e rejt/ t I16 000 x / 



q ,e 

23.k6p • Ponty ?tnsépbé].. Puszta16 hlmsej tek . 

/8000x/ 



3.Az ut6bil aaftettona  

A 10zóp1)61 éles határ nélkiil megy it a lóeiiomyenes  

lefutásu utó  ~élVie.Fénysiklssskóposala agyatiasskat a rétegeket  

taláZjuk,nint as elótibi bilesatorae, esakassabsn.Jolontős  

lctilihtbs+Lgeket soak a srilkahérty a mutat.A tunics muco9a  

meta  egérzen alaasamyntk N aeak lass atiasstomizló  

satot nlkotmk.A redők béllumen felé tekintS vége tomp_in  

l ekero.. .  te tt, lapi részi:k széloe .  A 1 . ePithelialieban a  

telataivó rejtek mama redakildíi.lt,Yiezont ozinte egym'st  

‚soft  a kehelvtae j tek.  

24.k6p.Porty ::tóbél kereestseteset.As alaisesr b'1 ..  

dcik hámja tele van kehelyleltekkel.  
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25.'-ón. Ponty utób61.i.xmeejtek sunronucle'ris része. 

/ 12 000 x / 



Az utóbil hAesejteh u1t*estrukturájee alapvetően  kü- 

lt5nbázik a klfsspbélben látott8kétál.Lumeni feleziníikFn a  

mikrotialyhok egészen alacsonyak,hosasuh kb. efyAtlide a 10-  

zépbil feleűivó sejtjein lévőknek.Agysigayi tsltileton az-  

auk is keverebYS. A microvil1uao':ra jellemző mikrofilo,mentu-  

Sok itt is tae;találh^tók,de azok a hosszanti file.mentura-  

rendszorokoaselyek mind  a Eyo:norben,Qind a kIzépbél.aen  

jellemzőek voltak,ltt raár nem rendeződnek olyan ssali3,yse  

hosszanti k?tQgekbe.A sejtek apiealie plezaájáias  ~eb— 

b$ a vesiculu.^iok é® számuk in reiuVAlódott,ntysaakkek re-

lative  nő a mitochondriumok száma.A sejtek k5zépsif is ba-  

isalis része differenoiáltamb.A sejtmag basalis el.helyezke-  
déoii,alak3a kiesé aMinpult, ro  j ts befiAző$éiset tQ1=+lh^ták,  

diffuz chromatin illemáinya sze^°ényes. Az BR Mopes fej-  

lettsék.#i és a sag  körül caoportosul04le. sima falu memb-

ránok 	telssfelyek rszEl.eiről tft veeieulumok válnak  

le.A mitochonc'<riunok sifts  a sejt k'.izépa3 és alapi részé-  

bon is r.agy.A sejtek egyená.a felé  née; membránjai kftátt  
r"eutalálju': a j:s _- etiokat a lumeni felszin alatt,de deeno-  
sonclis erősitések mészen ra617en 	előfordulna':.hllen-  

tátben a kzépbél hámsejtjeinek kopceolódáa .;val,a nembrá-  

no=: k"z°itt nincsenek tág ré.ek,hsnem uayatMap mint a ayo-  
etornal líttuk a merlbr:ínok szorosan egyaríehos fekszenek. Az  

interdi,Eitatió itt sem jel? emzó.A sejtek basisának a haj.  

ssQledísOreldtel val6 k,epcsolat4t jelleme a 26.  és a 27.kép.  
441 láthatd a hajezáleddimy falát alkotó endothol sejt fe-  

lípifae áe ezzel ' sezefliggö iunkci6ja.A meg k';r" 7li plaz-  
ma ssélesebb, tele van cndocyLoticue vesiculuraok'aal. A  

plasma periférikus réeze elvékonyodik és lt nrűl tilo'.i az  



26.kép. Ponty ut6bil.Némsajtók a1rpi részének és 

agy véredény capillarianú a kapcsolata. 

/16000x / 
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egéss ér'lwaeat,egyea hol;: cken sz6leseb:1 pl?^.aer4  ezek emel-  

kednek ki a lumen felé és aod ve@iowlumot tartnlmsznak..  

területen amemleránok ősaseirnek és az endothel fe-  

nestrálttá vdlilt4 hámse  j t és as Andothal k}3zött ascr  

mesusylségtl collagen rost szaporodik fel.As intensir ,
ampar. 

 

traasssportra utal ehety a hrmee jtek ts+asalie  részén rendki-  

vűl ikagy a nitoohondriüsok száia is  a 9ejtnambrIn basalie  

Osiicillatot hoz létre.  

27.14p.pcnty tttó14i.R4ase  j t ée endothel sejt v3 azc -  

nya.J41 l'thatá as endothel fenestráltsá4a.  

/36000x/  
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4. h '0: 	~_' ._.  . _'- ;? E:lya ,,  t 'ei  is  9zOk kéosrődéae  

A kehelysejtek o ponty emésztő kés^tilékftiaft 74gjg kU-

vothOtők a  fe jtiiltol kesaiiióaa a bílceatorsia esi•s  inite'.-11-  

ban.A ezaj-nydZkahLirtyEiYsn •stlmu : korl :to^ott,a po Itt  fel-

ső falóban - mint már kordbball irtam 	koettles sieigraldi  

oeoporteeulaak.A spoor ée a 102épb61 terrilotín a redők cau-

sal részében magyart Dsilbaat,  a redők alapja fold *gyre  fo-  

gya.nozó mennyisisben találhatdk.I.agtftb azonban  az utcíbél-  

ben talülható belóltik,itt a  redők háaOt esint• csak  kehely-

sejtek alkotják.  

Fénymikrasz óposan az érett kehelysejtek jól elkilehit-  

hető váladék__al telt  feji részből is  egi•sen Q1v6  ~oayM►dd  

nré 1 ból Allnak.  A kehel ya  j t  ek nyele  tartans*** a 11  j  tnelet  

és a sejtek  nyele leér a n. iso.solisig . J6 fest4•1 •l járóaekkal  

/pI.PAS-reskció,c.lcidnkék/ a ei7a►aikc^eppe"_ a  fejrészben jöl  

stegficye lhote"k.A kehelysajtok ereietére vonatkozóan olfogad-  

ható  jaWa.Ya!  /1973/ á1l r,ontjatn!-3zerint azok differenci- 

álatlan bélháttse j tekből 	viz'  ílatok azt rau-  

tatják,hvor a kehe3y:>a;jtek fejl8iéeitk első stádiumíban slig  

kLflfttióznek a iiímsQ j tektől.Ala#rjpk í• szerkezetiik nmeyon ha-

sonlit,falozi.ntik'3n a béloUaterna •sakass3nak rnee,feleló  

oze ,  élyt viaelik..A fej és a nyélrész nem  kt31:3ni.thatő  

el,vi.szont a •ejt anioa.lie zóndj3ban sok a mitochonOri.urz.  

A sejtek ci iffeMamoidlt d í®dt as mutat ja, hop p•ryr.ucllunrioan  

isatSnziv fe j13disnek indulnak a küldnir8s6ó a>~bsáa rendszerek.  

Ellerió/en f e jlett a e e j tb•>!1 a Go1g1•ipparí tLls is  a sesmo/`s -  

SIt *d• nagy a •sabaci ari.i•easafik esíma is.A válaiik szl,atislte  

an BR-ban  indul  meg  i• a Gale  készülékben  folytatódik.  



1 

28.kép. Ponty ki3z6p1414 k•htlytojt foji 1495é— 

ban vAIadék 14tenak. "_►'A3—rNkoiiti / 1 800 z / 
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29.kóp. Panty  vé;;béls ke:lelysejt nyál-r6eze a 

sejtosigal.Perrfuclearisan feslett ssec ►osós--ER, 

sok  szalató riiaoaesa figyelhető segoapicalxsan 

10a6D felé fejlett Ge1ti-apparitw s róla le- 

ftiaáaó s3siaul:zno16:al. / 12 000 x / 
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3!;,kép. Ponty v0141s Kehelyrojt feji része válad6kkel 

tolt vncuolumokkal.A váladc:kcsep eket ke3rí.flvev$ Golgi- 

-mQrabr'n no!f: helyen falemitealozik. /12 000 a / 
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A 29.képen jól látsűik a perynuc9.eárisan elhelyezkedő fej-

lett szemcsés-ER és a hozzá apicalican közép felé krpcso-

lódó Golji--ap^arátus gazdag ciszterna-rendszere.Megfigyel-

hető,hogy a Golfiról apró vesiculumok válnak le,amelyek a 

sejtben felfelé h< ladva egyre n^ yoobakká duzzadnak. Nem 

fogadható el Rutschke azon nÉzete,hogy a secretum cseppek 

körtl ceak akkor képződi:: membrán,amikor azok a sejt api-

calis pólusára érnek.Képeim is bizon;Titják ennek rz el l en-

iezőjét,ugyanis a membránok éppen a váladékcseppek felfelé 

haladásakor sz^.ti"doznek fel.A kehelysejtek érése során a 

v_"ladék.al telt négy vacuolumok száma egyre nő.E nek kö-

vetkeztében az apicalis sejttájék mitochondriumai fo'_:oza-

tosan dezintegrálcdnak,aajd eltUnnek.Az érett kehelysejtek 

cúcŰi része kiszélesedik,mivel azt váladékcseppek töltik 

ki teljer egés^ében.A sejt lumen felt esi" részét egészen 

keskeny plazmaszegély övezi.:Ia a sejtben a viladék megfe-

lel ;15 mennyisége felhslmozdd ott, azt a sejt ki riti .Ilyenkor 

a kehelysejt apicalis membránja felszakadozik é4 a váladék 

a bél lumenébe i_rill. A halak emésztőkészUlékében található 

kehelysejtekben tipikus merocrin secretiós ciklus megy  

végbe.A nyálka Uritésekor a sejt apicalis membr_nja elpusz-

tul.Az :'ritcst követően a regeneritió első lépéseként ezt 

a Golryi-renszer újra képzi.A kehelysejt membránja és a 

szomszédos sejtek membránjai szorosan egymáshoz simulnak, 

helyenként dosnosonalis kapcsolat található közöttUik. 



31.kdp. Ponty vdgbilt áebelyeejt apiealia réciéja 

a. vúladék Urités aegkeedeWeek©r.A kehelysejt és 

a szo^ssédo® fslsnivé sejtek aMtbrinjaf k5Witt 

se jtk^pesoló atru':turrík figyelbetők mac. 

/2$0flJx/ 
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5 •  A béleaatg,rra,, ideri fonadériai  és  s31eptorai  

A bélcsrctorne fa l ában kétféle ideglNad1lts6l tenznek 

általábrIn enlitést ez irodalc>Frtbei.Az egyik  a anbtmucoo ^'ae,n 

talAható plexus submucosuzs niesneri ta eiaik a kiurk9rii8 

és a hosszanti izomréteg k - ^"t t; elteíUló plemma Auerbach'.  

A ponty bélcsatorna kUrk9rde izonrétegiben tulcílha.tá egy 

harmadik 3.d eg,fona0 ék ia,a plexus intreaus eularie .I3_onda,  

/194/ As i&igfonadékok vlSaddlata a bílgatorna mtlttPóssi-- 

nak ezempontjrzbál fontos. 

A Cyprinun earpio Iptermuacularis ,  i%af o .e _C e laza 

c zorztQzet;ü. A hoacz^.ns1 ízo rétesgel py'rhusnseean  futó fő 

rostk Utegei is aránylag vékonyak és általában mrg::n,yoo 

idegrostok h=1l6zata kapcsolja iket 3eeae.A sejtek a fona-

dékban egyenletesen v^nr.ak szétszórr►at,asdsylag k3.smérettiek 

ég nultipolí►ri®a,k.A sejtek  egyik csoportja  Dsgiel 22.tipus- 

be, tartozikrllseknél a dendriteket éc a neuritctket nem lehet  

:egkUltinböztetni. 7=n5sen a körk"r:is izomzat  intersti tiuma- 

iien  tetláIMatók Dogiel Z. tipuAu neuronok.Mzeit nytz.lváulye, . a 

sejt k,Szelében a Laerrent j ev-lamellákra emlékeztető képződ-

ményeket formál.8g,y nyulvtiny r2Qeazire kc3vethetÚ,smint elá- 

ge.z ís n61kti1 haled as Idegrost knell;  !elé. 

Az intramueoulugs fonadék  rost jal, fő tiseeftbsa as in- 

terctuescularis hdldsatbfil,kis réeebes a ittMmtzcosetsbdl sa ir-► 

naznak.A plexus rostjai hcirom félék. Az első sostn,yal.íb fé-

leség az erek mentén lép  be  az :tzomsatba.Trz,y 1.ríts-:ik e hogy 

ezeknek rifles kapcsolatuk a2 izoMeejtekkel,hanact toviibb ha- 

l^dnnk a  9ubrtucosa ée a mucosa felé.A ro: toi: mísodik  cso-

portja  n-:r uryrlosa.n ?icalmd a  hMSganti izortréteg,nel. Ezek 
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32.í@n. Ponty yonor: intormuscularie idegfora1'k. 
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vaetigol.,hull ,ír.tos lefutleualt,egyes helyeken oldal_4gekat  

Walk  le és végkc;sz"léket alkotnak a eimaiscomsojteken.Uaga  

a rost kSzponti eredetii,a végLésztiléket a simaizom preeeo-  
reaeptorának tekintik. 7,ende /ln64/ 4alósznillea a bélcoa-  

torrua tónueLznak k3mla.kit'aába.n van szerepUL.A k'vrklirö^  i- 

zomzat intramuecularie rostj -inak harmadik csoportja az in-  

tormuecularis fonadékban és a^ interietitiurllaan lévő nouro-  

nok nyulv•-Ünyaiból •sianasik.A rontok lefutása kUveti a le3r-  

k'cirös izomzat haladási irányát én egfsz:.lkbon teljesen kéi-  

rülfogják e.zt.Egyea rostok kilépnek sz interetitiumból s  

t5bb izomnyalábon átivelve belépnek egy m4sik interaetitivatba.  

Igy az egés^ circular's izomzatot gnzdag rosthálózat smgvi  

it.A rootoknak ezt a csoportjdt a simaizom mozgató rostja-  

insk ter t j aIs. Benda /1964/  

A ~xus submucosusba  érkező rostkUtegek a vórelésnyek  

kiséretében merőlegesen tlaladnEk it a kiirkUrae izomrétegen.  

NAM*  rost azonban a véredényekkel szoros Icontakireblt  k0-  

r11.4A •ulsuooeában a beérkező idegrostok derékrslgben el-  

bajlaaek f® kUnvetlenül a l.muscularis raucosaa föl`At a 1)6 1-  

eaateMaa lumen6vel prirhuzmnosan Qltflr'.1l5  fonodókot képeznek.  

A fenm.díkot első  40 eáeoi?rondr? idNzroet nya,libo:c alkotj-ák.  

Az elsőrendU nyalibek vaatagan,ai:, tIbb rostot tart^1.iaZnak  

és uzab ,Ayttslanul elszórt unipolaris ideccejteket is telá-  

luxsk benntik.t+. plema oubaucocus n©uronjai nem  alkotnak du-  

cokat.A mdsodrondti roatnyeléibek ♦ékonya=c, oeak néhdny ideg-

rostot tastaleaznak.A másodlagos roctkUtegek egy liezéb51  

macányon,rigy Ores  idegrootok lipnele kieanelyek as  egénz  

subraucosát behilálatk.A rostok eisik lréeao a vikeOyabb ere:-  

kel benyomul a raueosaba és ki3zvotlen?'1 a bélhda alatt rfgső.  

dik végbunkó e.lkot ~©a. nélk71.  



33.kcp. Ponty ;yoaor: 3ub ucona.Oksmorocontor bunkó 

ogy vérer1'ZIyen tith*$u)v► . 
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^ontos r_eurohyetoloc!iai kérdés a submucoea a.fferene rost-  

juinark és receptorainak vizsedlata a bélcsatorna aUködését  

szsbályozó reflexek sgerlpontjámól.A ponty bélosa.torndjabaun  

]clitiönY3:.ő tipusu 4s rendeltetéeü receptor késztiléke '.et, "vég-  

tittnl:óko,t" találunk.V nnak körte alakuak,máaok a v6gUkUn kihQ-  

gyesed5,hulsómos cs5l•re enlákeztetnek,néntQlyeknél a esSr he-

gye vis ^ uahn j 1f.k.Ceak ritk ín nyulik ki belőlflk terminalis  

rost,uNz ritklbl as  ultrs.terr.ninilis végbunkó.Ikerbu.nkók is  

megfigyelhetők két er_,ym-ís !lellQtt IrArad6 vssta,  

A vénbunkók szinte kivétel né3.kfi1 a véredények k''zelcíben ta-  

1>ilhatók.Lecncg7obb részek a éra'Ln, ŷ eL oZdnl :hoz sicnul,de a  

vaisaftyek eléga" .; ~i helyein  sokszor At  is  ölelik ezokat.A  

violin  rootek talItinAlia bunkói chemareeeptorol ~_. Bends  /1964/  

34.k6p. Ponty nyomor: Submucoaa.Ikerbunk6 a véredény  

fi315tt.  
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V. A Vial'  ÉS A HASNYÁLUrRI6Y iiYSTOLt3QZAZ NTZSGÁLATA  

A halak aájdival kaposalates ktttatáeak eu3ypontják visa-

ben a hepatoeyták cytologiai és cytokiaiai vissaélatai  ké-- 

pezik,de a asdjról Ws  - It féx~,vailcressleápea adatok ie sok  

tekintetbon ellentmondáseaak.Tla is felvethota **gun kc:rdé-  

e ek,hogy van e a halak aá jAnak aliasanistile tok j a, e, má j pa-  

rQnchy-:,6 ja lat iasövetben sasdag, vagy ssegitprea, de 1e*, fJbb  
problér.tn r z,'l ony a parenchyma  milyen felépitisti.  A kU1Unb8.  
ző TcelQucteucok májnak ozerkesetivel kapQSolatos `_.uta.t:z-  

ask vir ^ cny-lag *sage ki3rtislt Tplynak /21111 /1961i 212,  

/1962/, /196a4~ ke~tM►e~rM-  ► ~a-  mv5  /11r8`,297a,1971.1973;  ~-  

1978,1979; Rutso hlce és 'rozip 1974; Wei*  1972./.. A ku-  

tatiiaalc eredményeként bebizonzyosodott,ho,g,q a halak mAjdnaL•  

eserkizete alapvető ktiltlnbaíges®t mutat as ealósök mldtál,  

de a Teleueteu+aak woo zradaaerlani oseportjai ktizött is  

jelentős kiiltinbeí-:ek mutatkoznak.  
A ponty mája sap tdrfota ►tu, ttlbb lebengrból d116 seerv,  

away a kösipbii kanyarulatai köett hellreskedik e1.Yá,ladé-  
ka as epe - a eziv aSt3tt a m43  1Qben7ei kóstit t tal*:lhe tb -  

epehólyaeb€±n gyiilik gssse.Yezetéke a ductua ahoi e0ochuo a  

kőzépbilbe fi3alik. A diffus pancreas viiigaaabb lebenykéi  f á- 
lej as erek mentén a 0114 illomAnydhan is nap aen.nvieé -ben  

találhatók.A ductue panoreatious • d.oholedochu3 mögött  

nyilik a ittSsépbélbo.  

A panty máját valódi Glissan-file tok nem •eesi 1cH4110  
A mdj széli rieaeit ecéeaen v8kosgr kUt őezöveti r4te7 ée a  

perythoneum etithel fedi be.A k5t63sövoti rések korarunikdli.  

nak a periféridsan elhelyezkedő ainusoidokka1 /vdrodény da- 



35.klp. Ponty TatIj sz6li rBssc.,A glikogén granuldic j61 

l6thatúk a  ezé1i -.Z6nLSAjtAkb.a. 



•S3• 

36.k`p. Peaty  mij sméjpssexsahyme rkenne pancreas eziM 

getek. A seise**  káaeplia májkwpuár 	notg• 
esete  1:`tható. 
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pillasls/.A 00s101101 salt* de a batártiló s[r1e.jteil soft&  
vesisalítiit ■ttatarlt,iri jelsi iateAsiv aaQayser+s Immesse  

latulaat klfsny.sottikqte6  

A 

 

peaty sigma  pasasohsara .oataet sub  fivsikasmmiliep•+1  
set.set.k alapjda 161 elkállllaithet6 viltomyabb *sill  adsdk is  

tetemesebb kiteraeádd beled slbát al3cetaak•A kit  Was nos  
katdvelódilt el ileeeaA egysdst6l.A ssdli whoa  sejtjel kovdeb6  

vawaltsáltak,eeic tlittteda grannlauMt tartalmasnalz.A 1r41a3  

ads'  sejtjelben aaigy asirsdrvday.k taltlbatótciLdad 35.07. 37.  

kip4 Ilya tasoldddet; ir 10 plea  is nimb /1972!,  

da bait /1975/ Mauve.  Aspbibia ets.portobsll is.  

DtL1[I tetvi  t.lelc isasol j dk, hogy a os411 sdowea t.ktrert ektiv  

slikatía► ,rsiatdatfr tope. Bs.lebea a se j teicbes lejlett awl a  
sssmssdwse3at • dsra-=R•A boleti  sáawej tektren,amelyek Meg  

asiarersistdsisve de  timeii.aaa es.lEilsalt  fa ssemee4e a8  meek  

Ihar teaCtlstsa korldt.adilkoisseatt aasyebb kiteraeddsM a *!•  

ma-ER. As RR  aelleasá eieateesetit !tSl.s a b.gatoc*ta basalt*  

sislí,ibaa a Disee•t6r told  taltljnk so;.Apioalisabb 3sdwb•n  

as  BI3 a  ir%a~iosaa i'tttÓ llailrend.selr (Wien  tellasut,  egyes  

helyeken a raerabrAnelk veoioulne ssertlea eltdvoioóaiat egymdet61.  

Meglepi atsnttarlt rant*  litre,aselyeit mot  cnt,tatjtk,he+gr 4-5  

lesesseadasatr torkollik be egy nagy vesieasivabar /Lésé  39. kip/  

saelytMas i46060 a lipid is fell.resMld.A vesiaatlustlt asom-  
.sidsdsát•tew evadet érik a seiersiillvdaretc.As t1R vdlto  ,G sdretQ  
4et s:efkeseti felipttise a sAppoatek mindenkori slttiv állape-  

tdvaloagy kevdred aktáv seatty2yanataival timbals. kapcsolat.-  

1wa• A s általaa v i z ssdlt tdpaséasést peatyek adjebat as HIE em  
ee tellaoaláat epu4est a aejteV. e~sírkdpsisiivel,sAasd.st  bi• 
oon: os ran  biprrdéval magyardsbet6.1 sda*.jtekben kelepeo  

caóretii krisstf.e ra3toa4ony~r'wa,oti vrnrak.  ,yakrgo► moefirjelhet6  



37.k6p. Ponty  nui j : parenchita.wlaő s1ismoj3ik• 

A +ainueoidokbo,n vár63v6reer#ak lítbitók. 



56  .► 

3814c6p. Panty  ca i  j : einue ,lid3lie tesUletafti`igyel$etd  
a: endothel membr4n veaiculsítif,ja e a .Diese térben cc1-  
1ec®n rostr:ysl€~b.  A hepat®cyts lreaslia ré,,~y=dgbaR fej-
lett a 1ame116a azerl.ezetü 3zeratOe6a-BR. / 15 WO X/  



39.kép. konty mdj: Bella sftem•jtek•As ER fellazulisa 

is rogymirtile! vamialitalődisa ldthatd./ 12 000 z / 
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a©i toc_zondriur.reak dezorganizáeió  ja, azéteeéee. s;z ismót arra  

ongei k'Ivetkeztetni,hogy a t6gaeéaaágbnn nacy t;_3171e .: ben to-  

nyc;sztett halak enátedta nem eleegende3 a viz oxigén tartalma.  

A erljsejtekbea ;Colgi-appar tust ritkan lehet talélxi,f'6leg  

olyan s e j tekbRn jelP ensgá jelenlétitkoraelyekben eyengin fej-  

lett as  NR€~ utat 	/l`'74/.A réjeejtek magja fdnqmikroeZ-  

krpce metasteteken egyas+erü festési eljüdsekkal i.7 fe1tUn-  

tathQtő.!ltalában. a sejtek kt3zpontjától kiesé elto? _°1va he-  

lye^kednek e1,SaennEik a magvacska is eleteti*en festődik.  

71.r=i1 ké pek+en j©1 látható a mac kettős swdmiaja, póruaai és  

a  belólt:k nyil6 RR cia ,ternak,amelyek a mag kBrn még pi:r-  

huúanoe la.mellée folépitéstiek.7:9zApes me>eeQ,,yia401 ahromatin  

á11cm6ma a aaghésetya alatt e'apertoeul,néhol kerekkU116  

sl3erüen nyulik be a kgsép felé. /"Lácd 42-41ak4p/  

"_.tár Rt~~ /1$67/ megűllaa,pi.tutta,hvy a halak mija cil.tat-  

t: t'tlez:ivet-ezegéay.Lanter  /1979/ által vi^sc ,Ilt 9 hal-

faj m6jaa a TetraMan leiurae kivitelgvel kimondottan kUt3ez5-  

vet ezogény.0Stdass6v©t lényegében a nagyobb véred6nyek is  er►  

pejáratok teíttl+etén taldihatd•A sinusoidal: tertilete mentes  

WióaSteve}i elemektcil.Pizeeálattaim azt mutatjdc,hogy a panty  

mQja k8tvWvettel kBzeparaen e1ldtott :°3erv.A sinuseidok Qen-  

tebt mindig kimutatheaRt6k ktitósz5veti roetnyalbok és ugyanQc  

tappeztalhatá a c?uotulusai'!. mentén ic.8.thmie3t  /1956/ Is leir  

a Cyprinus caraionál egy vékony kBtSemtSvsti Wept  subpery-  

tonealiso.n,ani szaptua-ezerile7t benyemul a parenchymába,a máj  

lebeny+asetteé^eg azonban nem iemerhetó ib1.Interlobulari® kT3t5-  

seti3vet-,vagy a v+éreíísfi,"ek is epejdrr.tee ►k eelrendesóséssébes nem  

figyelhető mag aeoGli®con-triv". Est igazol jdk a hisztokémi-  

al visaagálateer,e is /5pean'zof  /1967/ Succin:A--áehidrogenów/.A  

keselt kemmaatm4tss, ctekesss látható ug-  an enyes helyeken egy  
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4o.kép. Ponty mdj a Ssé1 i  zhneeejtek.A hepatocytnan 

fejlett a s^Rncnés LR,a gazda.- clikogén rteektiől a 

kioldódott ée conk fehéren sssMEdt helytik 

V.t3zik a kőpQn.A nőjeejtek köQ4 n,yomalva egy  epah4m- 

eajt r617,:lot® lntható. / 1  500 x  / 



41.144p..iepa N VCy V\.i r écMlete ♦ A  V7Gij VWt6Lg Vhi Vn44t,{.n 

d11otenya klzepes,porinuoloariean ► fejlett j3.®tt a le-

oozes  ezerkez4tü SR, degrad41frdott nitoahondris- 

mokr érf nihiny lipid zdrvtíay 1 itható ./ 21  000 x / 



• 

kasprati víreldny,le en neat  amass a klaassilata drtel©cibo3l  

vett stnebentiyke vasa oentralia►tvalavary egy ve>ra poa•tae  

ágnak,vasy egy v.hepatioa árnak felel meg. ♦  

A ponty májának funkoionális vérelényei a sinusoidok a  

májkapu érből azármasnalt•A aáakaapudr t'3rzeek 	jellon-  

zc3 a vasta k5tóasbvo ti r6teg, arelyben a mora°)rana elas tica  

interne is felisaerhetó.A mdjkapuér ágak mindjárt a , 'wajba  

lépésük után elvikanyegaak is croak endothol? el vannak hati:-  

relve,bizonyos melnyisigil kollagén rostnyaalLlbokkal ktirtii vc-  

ve.A wá jkapuér tgakkal vik€any alteria hepatica ,:4;.,1: is 16p—

nek a májba,n^onb^n metszeteik a psaraschimában. k©vós QryfA-  

ben 1dtszonak.A ::,o.yebb májvénák jól olkiilönithetzjk a vona  

portae úgaL-tó? . 4rumenuk. tágeb ,faluk vastagabb.A májvéna ca-  

ni l2arieok ttrege sstilcebb és kevesebb benne a varas-~rérs (l  j t,  

mint a s3.nusoiiekban.  

A vm4a portae ágakat a pancreas enocrin végkamrdi kisi-  

rik.Az ereket 'Arülfegd pancreas  h''vryly- usyanugy,mint e  

máj peritoneum epithelial  vas boritva,klvetke$ieképnen ninos  

kf3zvetl®n kontaktus a pancreas reUvet éo a hepotocitdic k5ststt.  

A pontyndl a pancreas lebenykói mélyen benyomulnak a mújpa-  

ronchyc►cába,igg elszórtan sok helyen lathatás panoresa szige-

tek./144411 42•itip/ A panereae sejtek  Wiled  sserfie*  ®orakoa-  

nak fel a viredóny kbrttl.8gyczorü haees.•*eosino® festéssel is  

461 lcitaóanak ben..niik a nagy r-yaoLtón űraanul{ek.A p ncreas sej-

tek basalia róbidjfiatn fejlett esemosée RR talrílhatli.A  

gat egyes helyeken lomellQe felépitésil,de a tubularie .:zer-  

kezet is jalleaaaat8./Láed 43-45.kép/ Felvóteleiaen látható  

o3.ycn se3jt istarteiaben az MR dilstálcídott,es val6enintileg  

funkoionálic kültkibeigre utal.Az SR s3zi3tt seines  sag<yméretU,  



42.kép. Ponty máj.Pancreas sziget:Sejtjeiben zymogén gra-

nulákkal és arteria hepatica ág keresztmetszete látható. 



43.kEpaontylBamsrsss sejt risslsba.A ssjtmeg k801 myto- 

ohonc3riu4nok talalhatók,a plausible* gazdac tubuláris 3uQr- 

kssettf szemesés-ER 6s hattetl::ao s yaogén urenul_ák fig7el- 

h8tők nee . / 15  000 : / 



row 

44.kép. Ponty: :iárom pancreas  sejt részleteAdt sejtben  

az ER dilatticiőja látható,a zymogési ezlmcsék sellett  

Q~ y duz c.at,ciogradálóc3ott ni.tochonc3rium von . 

/í5C04x/  
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atesmult krimztda tititochondrium telálható. ♦ SS.lté^en ozy  

v4gkamra lumens  ldtszik centranciner e00t014 pancreas  

sejt episai.iE p3iva6n j61 •estisTeihetdlc as óriás méretü  

zymesin s,saxtulumok ée azok kifirtilbes is .A lumeni falazin  

alatt a sejtek k'3zt3tt kmtakt ^6ia található-A ponty hZs-  

nyálwirigy e e  j t j  eillen a zymo-én grenulílt lendkivi.il np ;yok,  

6-8 szor ua7,yoUllnk,rtiint pl.e, '.utyánálalasuk a vé^kamrák és  

az olvále.sztö sejtek  is nnc~ oiV3ak.  

45•kip. Ponty pancreus:k.P-r Aikeura lumeni részlete lttható  

osutresciner sajt-Q1. / 10 000 x /  



Ambit  bevesstáabek le eal  it e t tea a  balek 	kaposo-  

latoe kutataúeít 	legfólbt prsblímíja,höa ► milieu a mil--  

parenchy*s, felép{ téee.Kót kűli3ntiósS al ilmodellt irtak le a  
sinusoidek.a hepatocyt lk de as  opsoapingrisek elhelyeske-  

díae alop j x~n:  

1.1 
 

mikroszkópos al .!e.támiai vizsgálatok megkezdése dta as  

a ltias>•$il:ue áilaLalEpeett alakult  ki.hogy a halak  _altja tu-  

buletie felépitósü.als epeeapi,ilarisek ae,`fslsinek a tu-  

bulus l:umenének,aetelyet kesesstaetaeetbsn tlS1►b,de lt3ga-  

?ibU kettő hepatoayta hatásel.A osonto:ghalak aFíjtubulu-  

sal elágaznak és eg,ysdssal anasstieaisilnakltJlynevenott  

hflósato?-tribuloa3uaa! mirigy►/.  

2tAs emlősUktál er•sson eltérő parenchira^, strukturé,ja slap*  

tit alla /1947/ és más saers&  rQvi^ió ala:3 vet^E* a tu-  

brtlasie  májmodellt 6a:+ ale►ól isaaka,bosy a halek mf : ja 21r  

jowl  foupit‘su.ilma 441 Deraslartlekrg  /1952/ ős  Elias  
/1955/  'sextet  a halak adja ipaicak*al ellátott adjsojt-  

leaNt ,/i,aitlaae kipati!herIuraliael" .  A cad j ee  j  tl o;.io zt t.ti'  -  

nysiadaa két *sit vastalalrdgu má  j s e j ± , ,  c readdiit alkot  j  4c.  

~a az irodalombatt  lee;ialáábatá a  fiai jpa.renehymtinak mind  a 

klas 7siklulr lelsiea„aini az  Elias 6s Beaselsdorf 	bove-  

z  e t e t t ú alaiaeldpiaa.rtgtna1c Aran szerzők is  takik a faaa,jkii..  

1110beéo,v77c7 a adj kal!lalrOsd lejlettsiss alapján mindkét fo-  

salra ro" l szest hass»ál,jdk.  

A pontyaá, visalloa4lata araién ast vettem kiindulási poiit-  

kint*hogy r►i17en viszony van a sinusoilokla hepateoW'u és  

as opeeapil :priook kr3entt.Aeresztauets7otben 3-4 r.: jase jt hz-  

tássl egy opecopillariet.4,4inden tubulu: 	3-4 sinusoid  

oiepeztesul,emelvek mindig két szomszédos tubulus kt3asi3tt  

vemnak.Bs a kép egyezik A,-...mla.  chor /1954/és ?Iu~~____rder /1964/ adj..  
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46.kép. Ponty mdj: Sinusoid vi3r3svérsejtte1.Az onc?othel  

sajt a Memo-téri:4o finom nyulványo!tst boceájt.ó sinueo-  

idstiat ttsár ~ 	 sét lejt 1$nek made 2.9zo16tIi_.  

'~i. / 12 000 x /  
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r,odel3jével,aaelyQt a  Gyprinus carpi*  m+i,ála vonatkozóan  k3-  

z3ltek.Hyetelogiailag és cytolo;iailas 	lehet a iattiuluet,  

mint miriacaaternit isasolni,hegy a hepatocyt$kat polari-  

o7 ►n differenci3lt ee3teknek fogjuk fel,Herir ^ /1967/.A sinu-

soid  fe'  é néz a 8e3t 1rsN►lia páluaa,az epepp3'llaris felé  

az apic lis secretion pólus.  

A ponty wAjdnak ainusoi dussn Wal8ss& a paEreetchymcit.  

A einusaidol.at végig kUtász ~?vet kieéri,?umlnUket endothel  

Wien  ki.Az endothel sejtek rendkivtil laposak,plazn:djuk s-  

*dozen elvékeagyodik és a capilltrl,eeket Wises nélkul fedik.  

Hiónyosnak a saetusEdo€s endothel sejtek kns5tt az  átfedések,  

amelyek as em18et3knil istereteflek,Da id /1967/.Hosszan 3.a-  

pitott magvuk 361 megfigyelhető 	me#szeteken.Pl.asrtá3ukei  

Van  sok vNioulura van.A ssomsséAee 1ia4e-Uresbe n plazma  

nyslvdayokat boci °' jt 40 emoc,ytoeia is gyakran megfigyelhető.  
72 arra utal,hogy u  sinusoid de a liS.eee4treg Melt inten-  

ziv an,yagceere kepcsoiat van. éginkább onhusea es! a *fort,  

hogy az enCothelialis tiéléasen oz ~1moe páxus talnlhat3.A sl.nu-  

eeidrília tertiletakhes ktiyönlegee funkcibju sejtek kapoa3olód -  

nak.As enlóst3kre jellemző 7.up3'for-féle csillagrejteket ba-

lsa  adjéiaa  as talajuk r3enli41laff  /1969/.A kUl3ni►lisó te-  

riaceeeic má3dban 7to--sejteket is leirtak, to /1954/.FiseL  

ipeoiálie inyulvdnyokke1 rendelkező sejtek,fago-és pyxiacyto-  

eiat autatnsk,vaslamir.t bennük zsir halmozódik fiAl.Qan..nak e-  

lyaa kataták,akik az Tto-,TejtekEt olyan módosult Kupffer-sej-  

teknek tertSék,amelyekben $air rt. Lírosódik,Selunidt /1956/.  

anglegki-sik /1973/o valamint Hinton  ée Pool /1976/ a ha-•  

lak májéban is felfedNtték as Ito--sejteket,metszeteimen ed'ig  

més aem került  ek o1".  A sinusoid és a  hepatocyták lez%itt ta- 



47.kép, Ponty mr!3 s Sinusoid 41y vareavértOttel•l 
Disea-+tériben c ollaltsi nyaldtiek  

/lsClaas/ 
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lálAttó D3eee-ereg kiterjedése és m.i:.:rAC;ye er5sczz  v : ltozó. 

tlgyntnasma állat aijabaII is lémegee ki.il:3nbe6gek ,.zututkoz-  

nak.A Diaee-tér  helyenként jelantősen aega~ let és noay-  

deunyiedgti collagen  restnyalálakat tartalmazhat,idflnként  

vir ereiettt sejtek is megfigyelhetők benneiLásd 48.kóp/.  

Jellemsó,hap a hepatocyták kfllgnbáső fermdju és nagy  szá-  
nu  raicrovilluust kiiideaek a Diese-térbe a máj  

állapotától ftiggBen.Jelleea^ő a mtl jsejtek asapi r4f:!zén  ^.^ 
endocytoois is.A fentiekből kit7.?i'>,ho77 intonziv onyrfor- 

 

galer lda3lik a sinusoid lumenét6l az ondothelen és a piesM  

téren keseaStiil a hopatoc,yták alapi részébe.  

Az intrahaeOaticus epevesetík--rendszer keletkesise As  

lefutdea a halak aijA1►al kapeselatoe tsutatAsok máig vita*  

tett teErLilete.As speveslt$ ren1 sser finomabb PelipitisAaak  

visselata a Tel4uateuseit msi3ában :Pőlee a eanaliculusok to--  

i~Ciletéae venatkonik.Az eddlg3 kutatusok alapjan cteg6illapit-  
ható,hogy a ktil8nböző Teleusteus oseporteknál ill•!'aaeknc.l  
is eltéróeeic acttatilteanek.ravid /1967/ saerint as aranyká-  
réezndl as epeeapillarisok in'rraQellularisan iutmak.  
t3vcskomeke8aek /1968/ a coupd mó j vissgá.lata során arra a  

felFasásra jutott,hogy oz intracellularis oanaliculusok as  
i_4 ,.,4414rle 3ntorcelluldrisok diverticulumai.Ezen a vi-  

leminpren van a pontya6Ej tekintetében 13.7utschke  de  P,arozló,  
/1974/.A caaalioulusek mellett a tqAbbi epe3ératak struktu-  

rájdt is vtssgdltik ieptmoto  /1965/,Sirsten és Pool /1976/.  

As  epevezeték rernisaer felépitie+ír41 és lef'ut3sáról 3tfegó  

tanulményt ú ~~ ryii? 
 j

t F~t.l~ar_
j
cer,  /

q
1979/,aki kilenc i~a~l

`

Yaj -
y k~

nsrHt-  

t(.LA LjklrVéei 4yprinida - viztil,7Cllatát végezte el  A ii~ploclliois  

burtoni-na négy részét kill Unbnatoti meg as intrahgpaticus  
epevezeték rendszernek:  



43.kép. Ponty m4 j: Véw aradotü kt3t6usöAeti aajt a Maas..  

teir.4en ,161yorz a hopa tcciták kt3s4 n,ytxmttl7a./ 15 000 Z / 



1.7ar_cliculueo%! 2-4 aáj:e^jt sáltal hntdrolt egy mikron  

a:ítr.iéró jii e^ecapiliarieok,atel,tek interoellulariss:in  

futraek,  de r?ivelt=.oulanekat boosa[jtassaseak a hepetocyta  

bels~iejéia.á m4jsejt a lumen 4'e14 e:! nem :ígazti micre-  

villu9okat KUALA  oasalieestl.usol:nak leM3n. f  - luk  nines.  

2. Canalioultts--c~uctu:?.  u~ ~enet~  sána : A lucent tipiku-

san 2-3 hepatoc7ta 6s 1 apehámaejt határestlja,de ra6s  

nrányos is ela3fordulnak.A sejtek lumeni felozi.^án a  

r.licrsavilluaok itt is sxegtalálhstók.  

3. puctulus bili#'erus: A lament tipikus  esetben kizáró-  

lag epehámsejtek hataireljstlE,siltal.áibar_ 2-4.Lernina boso-

ns és ‚et "s ztivrati hltoellr as 'Wife  epe  j  zrsia  tok  fald-

ban  hiányzik.  

4auctussr biliferue  z la3á~ kisárdlas a3parhárnse  j tek ha~tá- .....,.__.._._,.....  
rol ják, ált9 1 ''.ben 4  vagy t411b.L.baealis és kc5t5szt3vPti  

htivelg j ellemzó. A kisebb Iil.tendU duotuselesaat köbNs  

bAsarejtek,a aagyebb I.reradü duotuss>lkat hengeres epit-  
bel is erősebb knt6sslfteti b.srek határol j• arMimzen  

epeveseRtéktaesi a lnneni feints alatt a sejteket ?_en-  

ts.kt zóna zárja le.  

Ugyanezeket a viszonyokat taaldlt4k • t#ibbi víseleszlt faj a-

setében is a  Mr**  Cyprinida kivéta3iévei.t+ltatbblsaknil a 3::r, . --  

liculuse'rk esaak intraoellulárienaa fátnak.A sanaaslieuluet e , -r  

má j parenchrma sejt ha tároi  ja,  ip tehát minden egyese rad  j sa e;j t-  

riek kepea►►solata van ep,y Anehámse jttel . ^mekrtól • fajoknál fel«  

tttaSea nagy mm epehámsejtek ar í.nye, m  májlalt.Hegy a canal..  

cul.u$s1k OmQ ductulusb•,valy oaaalieuluar--duatuluso: (,tmeneti  

zónába ersl{k be,es  fajonként elterrá lehet-Utóbbi R Cartassius  

au3atussaa jelleasó.A asAjseajte?. tubulu,shom hassenl6 elreradesaó-  

deSet ciut*etrassask a eastaluculusy-cluctu? ue xtmenoti zcíno,ill .a  

cTuctulusr k:3rül,iMy ezek az epevezet5 rendszerek Az inter- 



49.k4p. Panty aáp Hepatec7to és epeháasejl.A kép 

sd rdsgiu egy  i.ntraeellulariR osaaliaulus hos+ssmotsze- 

ti képe 1Athatd,aho1 kapsesiisttlrst Iterti2 as ep©hásse j ttsi, 
ott rlesmouosra lligyelheta sag, / 15 000 z / 
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oellularia osncliculusos helyén Pnnek ,étre és ezekbe öni- 

lenek a májsejtekből érkenő intYaeellularis oc.nalicuZusok. 

Vi aisálataim corán arra  a seőállapi.+:dsra juto '; itwm,howy 

m  ponty májában is kisArólag iaata+aoellulariv /unioollula- 

ric/ oano.liculueok futalak.Ti.a eanalioulusok hat:írolásá- 

urn cask hepatocytík vehetnek 3réest tie nem  tudtam °elfedez- 

ni olyan iuteroellularia •yejdeaet•teaately kettd,vr:cy tbbb 

:a^ jse j t  Altai  lett  vans  leatárolva.4s intercellulárisan 

futó lumen talAaak alketásábea are májsejt mellett mindig 

1'62 t-vese tgTevagy Wet  opehámaejt is,tehát ezek eane.li- 
cultto ductulue át-lenoti zónák.Az epe a hopatocyta secreti- 

óe pó].usán diffuzióval jut ki • sejfből.A diffuziós feltilg- 

tot a esnaliculus ili.a eanall,putlnal.ductulw átmeneti zóna 

lumen* MA a má jsel f nag,  aamatyisísü hosse ► sic rov i l" ue ra 

nUveli.áembrán vesioulatie /exocytesie/ eobasest figyelhető 
meg.A2 epecr.pil'.ariaeknak e^;; "t faluk ni»os,elleattitben 
Ruts4hke  és 2rozi /1974/ meQéllapit íoával,o.kiL épnQn a 
pontyn:`1 határoló membránról i  rtet. A z epe j áratek fblát al- 

kotó sejtel:et a lumeni felasiu alatt siadenütt kesttakt zó- 

no zárja le.A sinusoidok feló es ates figyelhető sa1g• A 

ponty m á jparonthyrati jáb?n is rendkivül aaaRy ssámban fordul-

no.:: elő az epehámee j tek . Jó1 meskiilUnh ' stethetők a hepatoci- 

táktól,mert ma;vuk korcjos,nitooh•ndriumaik és ^olci-készti- 

lékeik kiceik,plasaeájuk vildsosabbavalasiatt nagy es:"nu fi- 

lar,sentum található benntik .7aguk a sejték eláisasfliak és hog z- 
ezu n*ralványailgcal a hepateeg/ták kSzé beaprulnak/Lásd 50.,51. 

képi sejtek  ilyen nagyamdaya előferd:alása j•anter  /1979/ 

n zzal saeyarázza, hogy a Qyplinidák Indio  erős seehanikaei 

itén-rbevételatelt van kitilte és esek a rejtek nagy. aaikrofilo- 

mentura taltalwiksál tetra -  képesek a a::jpa.renohyma /epejr3ra- 

tok/ kitásaastásáe+a. 



Sfl.klp. Peaty  táj s A májssjtlimon intraeéllularie 
lioulw kersest®etssete láthat6 tíkrmtielyhok:ml. • kip  
*led  rtseér egy epehiuse't által határolt duc tulusg 
ta141hat6/rrtracellQlsrie dnetnlns/. / 15 000 x / 



3i•kíy ► , Y►otrtr atij : RpabiotMj trlt ayvtlrrriawal a bapstio* 
w4g& kE!lttitt•  / 1, 000 s 



(  

As iatsrsshularie sasal i cu2uask phyl oós>sst.iicaiis j 84111pm 
 

ma  /Cyclostsasaták.nil is os talilható/sas intras*11u1í-  
via  /fticellniasiis/ lsirsásrnazottnek tekinthető $s $isárú-  
lai a+Cyprinil:kra j  e11s's& Al  ss~sttti,l,s; interesllula-  
ria samaliculussOs cz 01,011bsasjtek sibs  nyomultak és az  
~ slve zett spstssssslá 	pótltaáxa kitp?cidtek az  

nnletllularin cssgwtlicuZusrsk.Az 52A6pen connI.i.Qu,lps*ftctu- 
 

lus átmeneti zóaea ksíibban Wait  tipitaue k6pe litLató.  
A lwaset falalt k it hspatecyta is két epe:iámee;jt alkwt4a.  

52.k6p. Ponty nip Canalieulua*iuotnlna üsmeneti  
z62.1a.A luraontisa mikrobalyhsit,a rsitek ;Matt a  
kontakt zóna 	ssA£icrslhstó. / 15 000 s /  



A ponty méjában aductulue biliteru^ falát 1-A peht'.7laojt  

h^Crolhetje..A^ 5o.képmn létható ogyetlan epelvIn:ecjttel  

kbrülvett ctu^tulus.ábbAn az ezetbaa as apah:Imeejt plagm4-  

ja Alvékonyoüi77 és 8eezehfijo1va intraoellulari© ductulust  
Y!oa létre. Ahol a sejt Breseip •  kontaktaóra jól  aaestí~rel• 
hotő.Az 53.képen hérait vieprejt alkmtja a ductulus falát.  
A Dalser áltr77i vizsgált halak rx.:ja kötlsef3vetben ssegéry,  

tehdt d a ductulue terilletEn ltt3t8ssi3veti elemeket nos  tar  

lá~.t. A ponty mája  küt+leebvettal Me/mesa  ellátott szo*_v,  

ezt  I, ^ :lo? ja, hog,y a ductulus faliban esk btitásagveti o1erZ,  

collagen roc t viozorylas nosy mennyiségben található.  

53.Yópaonty m&j: Duetuius biliterae iceresetmeteoelie Wes  

epehá:ase  j  ttel Préssejt/ határelvt.I•Ureatibaa 1lev4011la4/047  

miorsvillus található. / 15 000 z /  
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OSSZSFOa7.AZÁS  

L'ies3eatfitl►ás vevssetósében 1:ót r:egeldf,nció célt t?.iztea  

ki: 1.  7c7eéjasebb kép kialakitdna a ponty emésztőkészülé-

kének f4ny..  ©s vlektroxmieskressitípoe szUvottrynáról.  

2.A^okna:s a  tsnriíbbi vi :esélatottnak a aesalapozrIsa.,saaelyek  

a mervgl tozott knrmysseti tónyes6k kedvesdevaEy kedtesdt-  

lea hatámét kitibajdk kimutatni a ponty szerrezo Úére.°."iv©i  
a md„j a 3erérzékfnyebbela reasáló szervek kEiz6 t ,  rto8 i?.. cé-  

lu1 tütaton ki s méj fitsmabb sserk®ze cónek s3ats:íl alapo-  

sabb tOgicner+Beét. 	 . 

Leglen  t osmbb aredsdsysimet as alibbiakbau foglalom  

titans':  

- Az ajkakon, de kllennsen as lutt  tease Wilma lévő  iz- 

lelc~biabók ©hee►orne ep a, orokonelyelt a t4pldlÍk mom* *sew  

l.ekteaústiln Vesznek részt. Az insere7.et teeábbitásibat  

fontos sm  ®reps van az ealóeiik ialeldbisbőibai ass tsl+/1ia•  

t6 basalis sejtOáaaek.  

-  A  garat Mae Milian a kehelysejtek *Often  si.ieiana+N  

35kben caepostosulmak és igy ssebdsylts kameples ■irigyst  

hoznak litraaamelyekaek vai . l:nelyest gig  kirreestd *OM is  

d itf'erenci nódat t.  

• A gyomor mikr®bslyhai karepuakeMgasak061 látszanak  a 
bolyhokban  fut  heMSSaatl Momentum  nyaldbek.A sejtek  

Ott  az :i.ntQrdi*dtatio kivételével a juncstiók valamennyi  

F°► ;j ttl ja 	atalilha tó .  

- A  köz,épbél mikrobelyhai szélesebb alapról indulnak M  

nom olyan  ragasakestnt a prenor háruait014 blilhAase,jtek  

laz'>tt agyonorntíl leirt junctiók Uald'lbatáki,de a Whites  



tdrill atekea a e@ j tnembráno:: egraistdl sltávelodva jelon-  

tős titg1latakat hoznck 16trsvidlessetqak az int©rdici-  

talis kapeeelatedó,.A fels2ivd bissejtilc s1elkssete f  A©n  

imtQraziv sejtmtardésrEa uta1.A felssivd ssjtet ,  IM11ett  

mikaroboho?y 	vocrotios sejtek is taldlbatók.  

- Az ut6661 hőleejtjeinel* 4'orl.esinén kevés esÁsu,QUc?efl  

alapu is rbvid sitrobaly:lo vammak4A hozsőtjuh futó fila-  

raentusok sár nes os4portosulaak hesesanti atalábokban.A  

hWmsejtek auMabsda$ai szorosam egysd.ehe^ fekesenek.Az ut15-  

bél 	estate  syysőst érik a kehelys e j tek.  

-  A keibelysajtrlt +ti!"feswtctiálatlas bé1 /V~.~°a^ej tekb ,51  

ezárna2nek,fejlóit+isnit korai sttdiunáfian nz illető béleza-  

ka,szra jellemző forméiju rxikrobolyhotat viryelis.0112  fQl-  

~telei~l alapjás jd1 ktfvethatő a raucinkEspződóe fdrr raotc.  

Szintéziee a ssiresds 1R-ben kezdődik /SYben a ssMtbad  !!~ 

1rsots&  is cserepet jőteeha.tnak/oa tidrlit+lalrparátustwit  

!elytatddikr,sdetthogy erról sMbrimall kesillvett vráladé':  

talisLai vesiculuraok 	espnek apicalis  

irdsplea tolódva orryre 	dus^acirarak ér 2ersbreinjuk  

felssakad  o zik.  

46-A ponty b6lcaa ore í j ábos  as intermuscularis ée a sum;-tu-  

esesue idegfona,díkan 	intrar. ►uscularis !'emadék is van  ra 

circularie izo+asattafalsaft a vastacaV) rostwal.`14^i'l(51  

kiváld idegroottic vídkisitildlicet al.:otnck,cnel7ek _,  simai•► 

nin praesorecQptoreimWk tattbatók.A tlexum submuconue ide-  

rostjai fő tUaQsűkbsm extrinsic er©dettiek.A vérelények seN•  
tin érk.oaa?ek a eEttomm@o: :íUa. Egy rée^tik a rauco34üa tart 8s a  

Wm  alatt vigiaddl,1t*A tbbbi rost ssitterlil 8s  MADE a vére-  

d!s<yyek kftelibwe lealbnbtlpd alaku terminals  bunkókban 11411•  

söklik.A Dlaaar  016aucosus vdgbunkóit cheeterecePtorebwltk le•  



het t:,rtoni.  

- A ponty ,.dját Gliseon-tok aas vessi kfte1.A imiSyssteso ►  

hyena ]ctilsd, vékeny széli dnára is  belső zdndva kül!#nithetd.  

A scat  zdma •a j t jsi főkippen glikogént raktdsesMtk p a bal-

sa zóna ne3tjeire a zsirak képzése és raktdsesisa jellemző.  

A aá3osjtek r2zeri:Qzete funkciójuktól Madan jelentős elté-  

róst rostathat.A2 rR peri.nucleariean lie a sejt basalie régi-  

*Milan ts3lottebb. Az ER n.embrínjai kiiltiztassa► a Wad  zóna  
ee  j t j eib©n eq[3NS ► fellazpltaketiacualizóltak.  Sok asdrtboa  

4-5 ciryztes7sa sadjac3caik te sir nagy vosiculumba i em.alyak  

s z  om,etlidsuligd)aa waist  drik a isirzárv rinyok . A hepstoc yták  

mítochas•lliaaai Wages  méretildt,kriestds tipusaakes, Ool i-  

rexéiessr sysagia tsjlett. A z  *risen fellazult  !!R is a nit*,  

cho.zlriu!uak gyakori ierjraa4ci6  ja akra snged t:Uvetkeztetnt f  

how. a Dinnyési 8algandaság vizében 616 pontyok hypo.Aanak.  

A  r_s ~' jparenaYOna kasspes mennyiségi kat8sst;eet®t tartal-  

maz, tubultIríQ fel ópitéetLA na jat sUrün bebdlissdk a vona  

portae eiga.iböl esdmazó iinusoid*it,asslylktt trindiv vél:ony  

kbtdezöeet kimér.A sinussirsit sadothelje és a Disse-reg  

klkette illetvE a Disse--ret is  a nrzjs-jtok k%Utt intonziv  

ai,pstOSere kaposs3.at mutatható ki.A sixwueo3.Jakban Kupffer-  

féle  sejteket  ís :tree j tokot Necc ta1b41ta®. A®iricyeo j tek-  

stak sesfelol$ex a kslatocyt_jk in polarise* c3ifferlreccidltak.  

Apiealis secretiss pólusuk mersbrónOt kerezztül as spa lit-
fuzióval jut az epooapillari o':t3a.A oanaliculusok kisdrá-  

laE iatracellutlarinan futnak.8petermatlés folyik a etnalicu-  

lu3--ductuluz óiis ►eneti ^ónóka islds itt spehEíautjtak 3s ta-  

lálbatók.A ductulusoLc é® duotwsek falét kizárólag epehAn-  

aajttk slketldk én azok feladata as epe elvozatésee  
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♦ atttlf► !ipő 	pore  ipkst Worms Qxocrl n v6tkam- 

1at ltiaérik,amelyek a vnredimyek mentén mélyen benyomulnak 
s sAj 61lomáa,yába.A pancreas ssi.teteket pe_ i tioneais epit- 
hfS lsritjs.i vémkamrik ssjtjsiien tu'l,ularis-':r is mee fi- 

gyelhet3,némely sejtlren dilatdit és kissí Tacuali^at for- 

■ábea4 zymovén g1osSAtl#k rendkivUl nagrek, 

Dolomites' bofe jesasekéat kgeznetei: mond ok atzptemmer  

Aranka egyetemi docessn®k,aiti run:.,'L:act folya.me,tMOs, fi mi•. 

lemmel kisirteMemeltal megkeezunua AMMIlas La400  401170t0111  

dams  /NLTE/ sao .kme1 tasimeait és eat  a ma  swsgitséeet, 
saaslyet az SLNZ technikai munkák ter+íNt sAgpttMseiftetemct 

lst,jeeei ki  Pr.Benőa Under  fiiskolii tM►o+aRSlek Si tssis►lmi 

ti.likaetatiairt 6s rauilkim irin,pitAsáísto 
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