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A  ni. kir. állatorvosi főiskola sebészeti klinikájából.(Igazgató: D r. Berrár Mihály ny. r. tanár.)
Tapetum-szigetek és pigment-colobomák 

a ló szemében.(Állatorvosdoktori értekezés kivonata.)írta: Balogh György Béla m. kir. méneskari segédállatorvos, Kisbér.Lovak szemének tükrös vizsgálatánál gyakran találhatunk a tapetum nigrumban különböző színű foltokat, melyek közül azokat, amelyek a tapetum lucidummal egyező színűek, Bayer, 
Möller, Berlin, Jakob tapetum-szigeteknek, a tapetum lucidum- tól eltérő, világos, némelykor egészen fehér foltokat pedig tape- tum-colobomáknak, chorioidea-colobomáknak, részleges albinis- muson alapuló tapetum-szigeteknek nevezik. Minthogy ezen elváltozásoknak a gyakoriságát és mibenlétüket az eddigi vizsgálatok kellőképen nem tisztázták, további ezirányú vizsgálatok látszottak szükségesnek.Vizsgálataimat a kisbéri állami ménesben 500 élő szemen és a m. kir. állatorvosi főiskola sebészeti klinikáján a lóvágóhídról beszerzett 250 hullaszemen végeztem.Az élő állapotban vizsgált 500 szem közül 43-ban (8-6°/o) találtam különböző alakú és nagyságú, különböző színű világos foltokat a tapetum nigrumban, még pedig vagy szorosan a látóidegfő mellett, vagy annak a közelében. A  foltok némelykor éles-, máskor elmosódott határúak voltak, rajtuk némelykor erősebb, máskor finomabb erek vonultak keresztül, míg a foltok egy részében erek nem látszottak. A tapetum lucidum színével megegyező színűek voltak a foltok 9 szemben (l*8°/o), attól eltérő színűek 34 szemben (6-8%). Utóbbiak között volt elefántcsontfehér 4 (0-8°/o), barnásvörös 16 (3’2%>), barna 2 (0-4%), zöldessárga 9 (l‘87o), 3 szemben (0-6%) pedig egyidejűleg többféle folt volt.A  hullaszemekben, azok felmetszése után, meglehetősen hasonló gyakoriságban, nevezetesen 26 szemben (10-4°/o) találtam foltokat, amelyek közül a tapetum lucidummal egyező színű 5, vagyis szintén 2%, míg attól eltérő 21, vagyis 8’4%> volt. A  foltok színárnyalatai különböztek az élő szemekben észlelt színárnyalatoktól, aminek az oka részben a közbeeső törőközegek hiányában, részben a hullaszemek vértelenségében



4keresendő; ennek a folyománya, hogy míg elefántcsontfehér foltot az élő szemekhez hasonlóan 3 szemben találtam (1’2%), addig barnásvöröset egyet sem (vértelenség!), ellenben barnát 12 szemben (4’8%), vagyis nagyjában annyit, amennyit az élő szemekben a barnásvörös és a barna együttesen tett k i; zöldessárga helyett a hullaszemekben halvány szürkésbarna színű foltokat találtam 4 esetben (L6%).A foltokon kívül a vizsgált szemek 2—3%-ában a látóidegfő körül sugarasan helyeződő világos sávokat is találtam, amelyek élő szemekben barnásvörös és vörös, hullaszemekben bronzbarna és elefáncsontsárga színűek voltak.
A  tapetum lucidum színével egyező foltok  lényegére nézve hullaszemeken végzett vizsgálataim teljes felvilágosítást nyújtottak. Lehetővé tette ezt az a körülmény, hogy a retina leválasztása után a retina pigmentrétege a chorioideán tapadva marad, de viszont könnyűszerrel letörölhető és eltolható. A pigmentréteggel fedett szemfenéken a tapetum lucidum az élő szemtől eltérően rendesen acélkék színű, amely szín egyszer világosabb, máskor sötétebb; a tapetum nigrum pedig fekete, vagy barnásfekete és a tapetum lucidumtól éles határ választja el. A tapetum lucidum a szemfenéken nagyjában piskóta- vagy homokóraalakú terület, mely legkeskenyebb a látóidegfő felett és onnan mindkét oldal felé kiszélesedve, nagyjában vízszintesen halad a sugártest irányába, anélkül azonban, hogy azt elérné. Amint a retina pigmentrétegét a chorioideáról letöröljük, nemcsak az tűnik fel, hogy a tapetum lucidum színe világosabb és csillogóbb lesz, hanem egyben azt is tapasztaljuk, hogy a tapetum lucidum és a tapetum nigrum éles határa eltűnik, a tapetum lucidumnak megfelelő színű terület lejebb terjeszkedik (az eredeti tapetum nigrum területére) és ugyanúgy, amint a szemfenék felső részén, fokozatosan megy át mind sötétebb színbe. 100 szem közül 71-ben (71%) a tapetum lucidumnak megfelelő színű terület közvetetlenül a látóidegfő alsó széléig, 17 esetben (17%) azon alul terjedt, s csak 12 esetben (12%) végződött a papilla felső szélénél, de ilyenkor is lejebb, mint ameddig a tapetum lucidum a retinapigment letörlése előtt volt. Ennek megfelelően 

a tapetum nigrum területén a tapetum lucidum színével egyező 
világos fo lt  akkor keletkezik, ha ott a retina pigmentrétegében 
a pigment gyér, úgyhogy nem több, mint a retinának a tapetum lucidumot bevonó részében. Ha az olyan hullaszemben, melyben a tapetum nigrumban a tapetum lucidummal egyező színű folt van, a retina pigmentrétegét letöröljük, a folt eltűnik, mert környezete is ugyanolyan színű lesz; ha viszont letörlés helyett késfokával a szomszédságból több pigmentet tolunk a foltra, a folt a tapetum nigrum színét nyeri. Ugyanígy létesíthetünk különben a tapetum nigrummal egyezően sötét foltokat



5a rendes tapetum lucidum területén is, ami egyszersmind azt is mutatja, hogy a retinapigment a tapetum nigrum és a tapetum lucidum területén azonos színű, csak sűrűsége különböző.
A  tapetum lucidumtól eltérő színű foltok  színének különbözősége már magában véve is azt mutatja, hogy azok különbözőképen keletkezhetnek.Mindenekelőtt azt említem meg, hogy a tapetum nigrumtól eltérő színű foltot okozhat a retinapigment eltérő színe (hetero

chromia retinae). A  tapetum nigrum sem az élő, sem a hullaszemekben nem mindig ugyanolyan színű, hanem a vöröses- barna, feketésbarna és a fekete között váltakozik s érthető, hogy előfordulhat az is, hogy az egyébként sötét színű tapetum nigrum- ban valamely helyen világosabb színű pigment keletkezik. Ez a jelenség azonban nagyon ritka, mert a vizsgált 250 hullaszem közül csak egyben észleltem, amikor a látóidegfő fölött narancsvörös színű folt volt s mikor arról a retinapigmentet papírlapra vittem át, ott is ugyanazt a színt mutatta, míg a rendes retinapigment a papírlapon sűrűségéhez képest szürke vagy fekete színű volt.Az esetek túlnyomó többségében azonban nem heterochromia, hanem pigmenthiány a tapetum lucidumtól elütő színű világos foltoknak is a lényege, amint ezt 21 hullaszemből 20-ban sikerült megállapítanom. Ezenfelül kivételesen coloboma, vagyis a chorioidea és a retina részleges hiánya, vagy a chorioidea részleges hiánya is okozhat világos foltot a tapetum nigrum területén, utóbbi azonban csak a megfelelő retinarészlet egyidejű pigmenttelensége esetén; ilyen colobomából eredő világos foltot huilaszemben egyet sem találtam $ az irodalomban is csak egykét eset ismeretes, azért ezt szintén kivételesnek kell tekintenünk. Élő szemben valóban fehér foltot tulajdonképen csak a coloboma okozhat, mert ilyenkor a nyíláson át az erekben szegény sklera fehér színét látjuk; szemvizsgálat alkalmával azonban az ellentétek hatásánál fogva a sötét tapetumban többnyire a halványvörös foltokat is fehéreknek (elefántcsontfehér) ítéljük meg, ugyanúgy, mint fehéreknek (elefántcsontfehér) látszanak azok a vértelenség miatt a hullaszemekben is.
A z életben elefántcsontfehérnek, illetve halvány vörösnek látszó 

foltok akkor keletkeznek, ha a fo lt  területén úgy a retina, mint 
a chorioidea pigmenttelen. Egyedül a retinának pigmenttelensége nem fehér, hanem a tapetum színével egyező foltokat okoz, amint az már az előbb említett megfigyelésekből és kísérletekből kiderül; viszont a chorioideának egyedüli festetlensége nem nyilvánul meg észrevehető jelenségekben, mert a chorioidea testetlen foltjait a tapetum nigrum területén a retinapigment teljesen elfedi. Ezt azokon a hullaszemeken állapítottam meg, amelyekben a papilla mellett kisebb-nagyobb fehér folt volt;



6a retinapigment letörlése után a fehér folt jóval nagyobb lett, vagyis a chorioidea testetlennek bizonyult olyan területeken is, amelyeken előbb a tapetum normálisnak látszott. Itt említem meg, hogy a chorioidea albinismusa nemcsak a tapetum nigrum, hanem a tapetum lucidum területén is előfordul, ilyenkor, ha a retinapigment is hiányzik, a tapetum lucidumban hullaszemnél fehér, élő szemben halványvörös folt keletkezik, amelyen esetleg csillagszerűen elágazó vérerek is látszanak; ha ellenben a retinapigment jelen van, akkor a megfelelő helyen csak a tapetum lucidum színétől elütő színű (szürkés, sárgás) világosabb folt keletkezik; a retinapigment letörlése után hullaszemben ilyenkor is fehér, esetleg vérerekkel tarkított folt tűnik elő.A  fehér foltoknak megfelelően bemetszve, illetve a fehér foltok helyén felemelve a retinát és lepraeparálva a chorioideát, közvetetlenül megállapítható, hogy ezeken a helyeken sem a retina, sem choriodea nem hiányzik, sőt még csak vastagságukban sem különböznek a szomszédos helyektől.
A  barna, szürkésbarna, vörösesbarna foltok keletkezéséhez, az előbbiekből következtetve, a retinapigment színében előforduló kivételes rendellenességek eseteit leszámítva, általában  

véve a retina és chorioidea együttes gyér pigmentálódása szük
séges; a pigmentatio foka adja meg a különböző színárnyalatot.

*Hat normális szemen végzett szövettani vizsgálat tanúsága szerint nincs éles mikroszkópos határ a tapetum lucidum és a tapetum nigrum között. A  retina pigmentepithelje a határ közelében mind a két helyen egyaránt megtalálható, mindössze az a különbség, hogy a tapetum lucidum tájékán kevesebb pigmentrögöt tartalmaz. Hasonlóképen megvan mind a két részen a chorioidea capillaris rétege és a tapetum fibrosum is, s még csak vastagságában sem lehet különbséget megállapítani. A chorioidea eres rétegében és a lamina suprachorioideában levő durván rögös pigment azokon a helyeken, amelyek a 
retinapigment letörlése után világosabb színűek, gyérebb, a sötétebb helyeken sűrűbb; vastagságbeli különbségek azonban a chorioideában itt sincsenek.Az elefántcsontfehérnek látszó foltoknak megfelelő helyeken a chorioidea összes rétegei, így a tapetum fibrosum is, szabályos vastagságban jelen vannak, azonban úgy az eres réteg, mint a lamina suprachorioidea csak kevés, elszórt pigmentrögöt tartalmaz; ez megerősíti a vizsgálatoknak azt az eredményét, hogy a fehérnek látszó foltok helyén sem egészben, sem részben nem hiányzik a chorioidea szövete, tehát nem chorioidea-colobömával van dolgunk.
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Összefoglalás. 500 élő és 250 hullaszemen végzett vizsgálatok eredménye szerint világos foltok a lovak tapetum nigrumában mintegy az esetek 9%-ában találhatók (8’6%  az élő, 10-4°/o a hullaszemekben). Ezen kívül az esetek 2—3%-ában a papilla körül sugarasan helyeződő világosabb sávok találhatók.Az élő szemekben a foltok 1’8%-ban a tapetum lucidum színével megegyezők, 6'8%-ban attól eltérő színűek voltak és pedig elefántcsontfehérek (0-8°/o), barnásvörösek (3'2%), barnák (0'4°/o), vagy zöldessárgák (l'8°/o); egyes szemekben egyidejűleg többféle folt volt (0 6%). A  lovak közül egyen sem lehetett látás-zavart megállapítani.A hullaszemekben a színárnyalatok a vértelenség miatt részben eltérnek az élő szemekétől. A  tapetum lucidummal egyező színű folt volt az esetek 2%-ában, attól eltérő 8‘4% -ban; az utóbbiak közül volt elefántcsontfehér (1*2%), barna (4-8%), szürkésbarna (1‘6%).A tapetum lucidum színével egyező foltok (ú. n. tapetum- szigetek) lényege az, hogy a megfelelő területen a retina gyéren pigmentált (albinismus retinae partialis). Ilyen foltok keletkezésének az adja meg a lehetőséget, hogy a tapetum nigrum jelentékeny részén csak a sűrűbb retinapigment takarja el a tapetum lucidummal egyező színű területet, mely a szemek 71%-ában a látóidegfő alsó széléig, 17%-ában pedig még mélyebben leterjed s az esetek többi 12%-ában is lenyúlik a papilla felső széléig.Valóban fehér foltot a tapetum nigrum területén élő szemben csak a retina és a chorioidea colobomája okozhat, ilyen eset azonban a vizsgálatok folyamán nem fordult elő. Az élő szemben az ellentéthatás miatt fehérnek feltűnő foltok a valóságban sárgás, vagy halványvörös színűek; az ilyen foltok a retina és chorioidea együttes pigmenthiányának a következményei 
(albinismus retinae et chorioideae partialis), míg a chorioideá- nak önálló pigmenttelenségét a tapetum nigrum területén a retinapigment teljesen elfedi, a tapetum lucidum területén pedig az csupán a környezetnél világosabb folt alakjában jelentkezik.A  barna, vörösesbarna, zöldesbarna foltok a tapetum nigrumban rendesen a retina és chorioidea egyidejű gyér pigmentezettségének a következményei (albinismus retinae et 
chorioideae partialis incompleta) és csak kivételesen okoz ilyen foltokat a retinapigment eltérő színe (heterochromia retinae) ; utóbbi a vizsgálatok folyamán egy hullaszemben fordult elő.A  szövettani vizsgálatok tanúsága szerint a tapetum fibrosum a tapetum nigrum területének felső részén is megtalálható, s a tapetum lucidum és a tapetum nigrum között nincs éles mikroszkópos határ, csupán a retina pigmentrögei sűrűbbek a tapetum nigrum területén. A  hullaszemekben fehéreknek látszó foltok



8helyén a retina pigmentsejtjeiben csak elszórt festékrögök vannak, a chorioidea összes rétegei, így a tapetum fibrosum is, szabályos vastagságúak, eltérés a rendestől csak abban van, hogy az eres réteg és a lamina suprachorioidea itt is csak kevés és szétszórt pigmentrögöt tartalmaz.
Hálás köszönetemet fejezem ki D r. Berrár M ihály  ny. r. tanár úrnak az érdekes tárgy kijelöléséért és szíves figyelméért, mellyel vizsgálataimat állandóan kísérte.Iro d alom . 1. Bayer, Augenheilkunde. 1906. — 2. Möller, Lehrbuch der Augenheilkunde 1910. — 3. Jakob, Tierärztl. Augenheilkunde. 1920. —4. Ellenberger-Trautmann, Vergl. Histologie der Haussäugetiere. 1921. —5. Zimmermann, Háziállatok anatómiája.' 1920. — 6. U . az, Fejlődéstan. 1917. — 7. Ellenberger—Baum, Vergl. Anatomie der Haustiere. 1912. — 8. Stöhr, Lehrb. der Histologie. 1922. — Berrár, Állatorvosi szemészet. 1924.



Aus der chirurgischen Klinik der kgl. ung. Tierärztlichen Hochschule in Budapest. (Direktor: Prof. D r. M . Berrár.)

Tapetuminseln und Pigmentkolobomen in den
Pferdeaugen.Auszug aus der Inauguraldissertation von Georg von Balogh, kgl. ung. Hilfstierarzt im Gestüte Kisbér.Versuche an 500 lebenden und 250 toten Augen ergaben, dass helle Flecken in Tapetum nigrum bei annäherend 9% der Pferde (8-6% in den lebenden, 10*4% in den toten Augen) Vorkommen. Ausserdem findet man bei 2— 3% der Pferde helle Streifen, welche strahlenartig um den Sehnervenkopf liegen.Die Flecke erscheinen intra vitam in P8%  der Fälle dem Tapetum lucidum gleichfarbig, in 6’8% von abweichender Farbe und zwar: elfenbeinweiss (0-8%), braunrot (3-2%), braun (0-4%) oder grünbraun (F8% ); in einigen Augen sind gleichzeitig verschiedene Flecke sichtbar (0‘6%). Bei Pferden, welche solche Flecke aufwiesen, konnten Sehstörungen in keinem Falle festgestellt werden. Postmortal sind die Farbentöne infolge der Blutleere z. T. abweichend, dem Tapetum lucidum gleich war die Farbe der Flecke in 2%  der Augen, abweichend in 8'4%, unter letzteren kamen elfenbeinweisse (P2°/o), braune (4'8°/o), graubraune (P6%) Flecke vor. Laut den Untersuchungen werden die Tapetum lucidum-artigen Flecke (Tapetuminseln) durch die geringgradige Pigmentierung des betreffenden Retinaabschnittes verursacht (Albinismus Retinae par

tialis). Die Möglichkeit zur Entstehung solcher Flecke wird dadurch gegeben, dass ein, dem Tapetum lucidum entspechen- der Farbenton auch in normalen Augen an bedeutendem Teil des Tapetum nigrum nur durch das dichte Retinapigment bedeckt wird. Nach Abstreifung des Retinapigments erstreckt sich das Tapetum lucidum in 71% der Augen bis zum unteren Rande des Sehnervenkopfes, in 17% noch tiefer, und im übrigen 12% bis zum oberen Rande der Papilla.
Wirklich weisse Flecke können am Gebiete des Tapetum nigrum intra vitam als Folgen von Kolobomen der Netzhaut und der Aderhaut enstehen, solche Fälle kamen aber bei den Untersuchungen gar nicht vor. Die Flecke, welche im Auge infolge der Kontrastwirkung weisslich erscheinen, sind in der Wirklichkeit gelb- oder blassrot; diese sind die Folgen des gleichzeitigen Pigmentmangels der Netzhaut und der Aderhaut



(.Albinism us retinae et chorioideae partialis), während der selbstständige Pigmentmangel der Chorioidea am Gebiete des Tapetum nigrum durch das Retinapigment vollkommen verdeckt wird, am Gebite des Tapetum lucidum in der Form hellerer, doch nicht weisser oder roter Flecke erscheint.Braunrote, braune, grünbraune Flecke im Tapetum nigrum entstehen meistens durch gleichzeitige geringe Pigmentation der Retina und der Chorioidea (Albinism us retinae et chorioi
deae partialis incompleta) und nur selten entstehen ähnliche Flecke durch eine abnorme Farbe des Retinapigments (Hetero
chromia retinae)-, letzterer war der Fall in einem toten Auge mit orangegelben Fleck.Nach dem Ergebnis der histologischen Untersuchungen ist das Tapetum fibrosum auch am oberen Gebiete des Tapetum nigrum gut entwickelt, so dass in der Chorioidea keine scharfe Grenze zwischen Tapetum lucidum und Tapetum nigrum feststellbar ist. Nur die Pigmentkörnchen der Retina sind zahlreicher am Gebiete des letzteren. An den Stellen, welche postmortal als weisse Flecke erscheinen, sind im Pigmentepithel der Netzhaut nur vereinzelte Pigmentkörnchen, ähnliches ist im Gefässchicht und in der Lamina suprachorioidea der Aderhaut feststellbar, während die Dicke der einzelnen Chorioidea- schichten, vor allem des Tapetum fibrosum  normal ist. Die sogenannten „ Aderhautkolobomen" entsprechen daher nur ausnahmsweise einer wirklichen Kolobome, meistens sind solche dem partiellen Albinismus zuzurechnen.
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"Pátria” R.-T., Budapest, IX., Üllői-út 25. (254291) Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos


