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A m. kir. állatorvosi főiskola anatómiai intézetéből.
(Igazgató : Dr. Zimmermann Ágoston ny. r. tanár.)

A házi nyúl fejbele.
(12 képpel.)

írta : Zsembery Jenő nyug. m. kir. állatorvos, v. főisk. tanársegéd.

A házinyúl egyike a legalkalmasabb s leginkább használt kísérleti 
állatoknak, e mellett újabban gazdasági értéke is számottevő és tenyész
tésével mindinkább kiterjedten foglalkoznak. Mindez elengedhetetlenné 
teszi úgy a tudományos kutató, mint a gyakorló állatorvos számára 
a házinyúl anatómiájának ismeretét. Ilyen tárgyú, a házinyúl egész 
szervezetére kiterjedő magyar munka nincs, a külföldi irodalomban 
pedig a nyolcvanas évekből való Krause házinyúl-anatomiájának 
II. kiadása, mely azonban egyes részleteiben hiányos, másokban pedig 
már elavult. Még hézagosabbnak mondható öerhardt-nak 1909-ben 
megjelent könyve. Ezeken kívül az irodalomban csak a tudományos 
vizsgálókat közelebbről érdeklő egyes szervek behatóbb leírása talál
ható ; jórészt ezek is csak komparativ vázlatok. Háládatosnak mutat
kozik tehát a házinyúl anatómiájával tüzetesebben foglalkozni. Ezt a 
célt vélem szolgálni jelen dolgozatommal.

Tárgyam a házinyúl fejbelének anatómiai és szöveti vizsgálata, 
vagyis a bélcső elülső, az előbélig terjedő szakaszának, melynek elneve
zése topographiai elhelyeződésére vonatkozik, értve alatta a bélcsőnek azt 
az ekto- és entodermalis eredetű részét, mely a fejben foglal helyet, 
tehát a száj- és garatiireget.

Vizsgálataimnak csak jelentéktelen részét végezhettem élő állaton. 
Makroskopos vizsgálatra friss hullát s még inkább íormalin-oldat, 
alkohol, vagy Breuer-féle fixálóban állandósított hullarészeket használ
tam. Ez úton a helyenkint nagyon lágy s könnyen eltolódó szervek 
sokkal inkább voltak a természetes viszonyoknak megfelelő helyzet
ben és minőségben szemlélhetők. Harminckét különböző korú, nemű 
és fejlettségű állatot használtam fel makroskopos vizsgálatra s kilenc 
házinyúlból készítettem mikroskopos metszeteket. A mikroskopos 
vizsgálatra szánt szervek egyrészét Flemming-féle oldatban, másrészét 
Schaffer-féle formolalkoholban fixáltam. Ez utóbbi eljárás sok tekin
tetben jobban bevált. Festésre kiválóan alkalmasnak bizonyult a
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Delafield-íé\e és a Hansen-féle haematoxylin, kombinálva differentiáló 
eosin, illetve orange g. festéssel. Több ízben alkalmaztam Van-Gieson 
s elvétve vastimsó-haematoxylin festést is. Apróbb nyálmirígyek 
elhelyeződése, de főleg a mirigyek kivezetőcsőrendszerének követése 
szükségessé tette sorozatos metszetek készítését is.

*

A szájüreg, cavum oris. A házinyúl szájürege hosszirányban erősen 
megnyúlt, felfelé kissé ívelt üreg, mely a szájréstől, rima oris, a garat 
bejáratáig, a nyelv gyökerén leereszkedő lágy szájpadlás szabad szélé
vel határolt isthmus fauciumig terjed. A szájüreg bejárata a felső 
ajkak hasítottsága miatt az ajakszélek összezárásakor is kissé nyitott. 
A kijárát zárt, csak a lágy szájpad felhúzódásakor nyílik meg. A száj
szöglettől hátrahúzódó bőrsáv kivételével nyálkahártya béleli ki, 
mely részben a csontos vázon, részben közbeiktatott izmokon tapad.

A fogak összezárásakor ezek és az alveolaris nyúlványok a száj
üreget a fogsoroktól befelé helyeződő tulajdonképeni szájüregre, 
cavum oris proprium, s az ezektől kifelé az ajkak és pofákig terjedő 
szájtornácra, vestibulum oris, tagozzák. Megkülönböztethető az előbbin 
a nyelv fölötti cavum supralinguale s a nyelv hegye alatti cavum sub
linguale apicale, mely a nyelvféknél kétoldalt folytatódik a' nyelv 
oldala és az alsó zápfogi alveolusok között hátrafelé mint cavum sub
linguale laterale. A szájtornác egyik része a vesiibulum labiale és ettől 
két oldalt a pofák fala s a zápfogak között hátranyúlik a vestibulum 
buccale. A cavum oris proprium és a vestibulum a metsző- és a zápfogak 
közti foghíjas szélektől lezárt mintegy 3 cm. hosszú, elől keskeny, 
hátrafelé 8—10 mm.-re szélesedő foghíjas résen át közlekedik egymással.

A szájrést a felső és alsó ajak, labium superius et inferius, zárja be. 
Mindkettő szorosan reáfekszik a metszőfogakra, úgyhogy mögöttük 
nagyon szűk vestibulum labiale marad. A felső, mozgékonyabb ajak 
az alsónál valamivel hosszabb, az incisivák labialis felületéről és oldalt 
a pofákból veszi eredetét; a középvonalban az orrsövény elülső 
végétől függőlegesen lefelé haladó réssel két egyenlő félre osztott. 
E rés, fissura mediana labii superioris, lefelé szélesedik. A felső harmad
ban a két ajak felett nyálkahártyaredő köti össze egymással. Ezt csak 
Krause említi meg röviden, hogy t. i. a felső ajak két fele gyenge 
frenulum saepti narium cartilaginei útján függ össze az orrsövénnyel. 
Vizsgálataim szerint a felső ajak egy-egy fele kétszeresen fixált és 
pedig egyrészt a két frenulum saepti narium cartilaginei útján, melyek 
mindkét oldalon a fissura felső végénél az ajakfelek azon sarkából 
indulnak ki, melyet a lateralis orrszárny a fissurával alkot, innen a 
két oldali egymással convergálva halad föl az orrsövényhez, hogy így 
fölfelé rögzítse a felső ajkat. Másrészről pedig a Krause és Gerhardt-tói 
figyelmen kívül hagyott haránt irányú, háromszögalakú frenulum 
transversum labii superioris-nak nevezhető nyálkahártya kettőzet 
tartja össze részben egymással a két ajakfelet, részben pedig a felső



metszőfogak gingivájához köti azokat. Ezen frenulum a két ajakfél 
felső harmadának belső, nyálkahártyával fedett felületéről indul ki 
két oldalról s a középvonalban függőleges irányú, a környezettől

7. kép. Felső ajak, kemény- és lágyszájpad. a =  a felső ajak két fele a fissura medianá- 
ban, kissé széthúzva, b = frenulum saepti narium, c =  frenulum transversum labii supe
rioris. d =  felső nagy metszőfog, e =  felső kis metszőfog. /  =  papilla incisiva, g =  a canalis 
nasopalatinus szájpadi nyílása, h = raphe palati, i =  rugae palati duri (1., 8., 13.). 
/ =  ruga recessoria. k =  pofa nyálkahártyája a keményszájpad szomszédságában. 
/ — a pofa szőrsávja. m = plica pterygomandibularis s kissé mögötte és aboral az arcus 
glossopalatinus felső végének kiindulási helye, n =  arcus palatinus, o = arcus palato

pharyngeus dorsalis, p =  arcus palatopharyngeus ventralis, q =  tonsilla palatina,

világosabb színével elütő, kissé kiemelkedő hegszerű nyálkahártya- 
megvastagodásba tér össze, tehát a fissura mediana felső harmadának 
mélyén foglal helyet a két frenulum saepti narium cartilaginei alatt,
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felső keskeny (1 mm.) részletével ezekkel összeolvadva. Lefelé foko
zatosan szélesedik s a fissura felső és középső harmadának határán 
3 mm. széles, lefelé irányuló nyálkahártyaredőt alkotva áthajlik a 
felső metszőfogak gingivájára s ebbe nyom nélkül beleolvad. (1. kép.)

Az alsó ajak, labium inferius, nagyon rövid, hossza a szájszöglettől 
az elülső legkiemelkedőbb részéig alig éri el az 1—1 % cm.-t; a pofától 
s a mandibula testének ventralis felületétől húzódik előre anélkül, 
hogy a környezetből kiemelkedő állat, mentum, alkotna. Szorosan 
ráfekszik az alsó metszőfogak facies labilisára s onnan csak kismér
tékben húzható előre, mert belső, nyálkahártyával fedett felületét 
a középvonalban a kifeszített állapotban is csak 2 mm. hosszú frenulum 
labii inferioris köti a gingivának az alsó metszőfogak közti részletéhez ; 
oldalt pedig az ajak széle egy magasságban áll a szájüreg fenekével 
s ott tetemesen kiszélesedve, élesebb határ nélkül megy át annak 
pars interalveolarisába, úgyhogy ennek megfelelően vestibulum oris 
labiale oldalt és alul alig különböztethető meg.

Az ajkak külső és belső felülete az ajakszélben, margo labialis, 
tér össze. A két ajakszél oldalt és hátrafelé folytatódva, eresztékek, 
commissurae labiorum, útján megy át egymásba, a szájszögleteket, 
anguli oris, alkotva. A két szájszöglet házinyúlnál aránylag elől van, 
mindössze csak 8 mm.-re a metszőfogak rágófelülete mögött s ezért 
a szájnyílás nagyon kicsi.

Az ajkak legkülső rétege szőrrel sűrűn benőtt bőr. A finom pehely- 
szerű szőrzet az ajakszélek irányában mindinkább rövidül, finomodik 
és ritkább lesz, de a többi házi emlősállatokkal ellentétben a margó 
labiálison csak elől, a fissurát határoló részletén tűnik el, egyebütt pedig 
a szorzott vékony bőr áthajlik a belső felületre is s azt hátrafelé foko
zatosan szélesedő szalag alakjában szegélyezi, mígnem az angulus 
oris belső oldalán a felső és alsó szőrszegély összetér és hátrafelé 
folytatódik a pofa belső felületén található szőrsávba. A kül- 
bőrt befelé szívós, feszes subcutis erősíti az izmos, inas réteghez, 
melyet a saját ajakizmok és más régiókról ide haladó, szintén az 
ajkakat mozgató izmok alkotnak. A belső felületet az ajkak szőr
szegélyén túl nyálkahártya vonja be. Ez az alapon szorosan tapad s 
az ajkakról visszahajlik a metszőfogak gingivájára, illetve oldalt a 
foghíjas szélekre. Eközben elől a nevezett kettőzetet alkotja, amely
nek fontos szerepe van az ajkak rögzítésében.

A szájüregnek, illetve a vestibulum buccalenak oldalsó falát a 
pofák, buccae, alkotják. A hosszú koponyaalakulásnak és a szájrés 
kicsiny voltának megfelelően erősen megnyúltak — átlag 3'3—3'5 
cm. hosszúak — s a szájszöglettől hátrafelé egészen az utolsó zápfogak 
mögött a plica pterygomandibularis síkjáig terjednek ; felső szélük az 
incisivák és maxillák, alsó szélük pedig a mandibula testének és víz
szintes szárainak oldalsó felületéhez fixált, illetve elülső felében a 
mandibula foghíjas széléhez, úgyhogy a vestibulum alsó fala elől 
egy magasságban áll a szájfenékkel.
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A pofák alkotásában többféle képlet vesz részt. Legkívül laza 
subcutisszal bíró, szőrrel benőtt bőr vonja be. Ezen belül találjuk a 
pofaizmokat és a mirigyeket. A legbelső rétege házinyúlnál sajátságos 
magatartást tanúsít, ugyanis amíg a házi emlősállataink mindegyiké
nél a pofát egész terjedelmében nyálkahártya béleli ki, addig itt a 
hódhoz hasonlóan a külbőr terjedelmes félsziget alakjában a belső 
felületre is áthajlik, Gerhardt szerint éles bizonyítékaképen a száj
üreg ektoderma eredetének. A szájszöglettől egyenes irányban 
hátrafelé a pofa belső falán sekély, 13—15 mm. hosszú árok húzódik 
csaknem a zápfogakig. Szélessége a szájzug közelében mintegy 9 mm., 
egyebütt pedig egész hosszában 7 mm. Határai elől elmosódottak s 
az ajakszélek folytatásaként tűnnek fel, hátrafelé azonban mindinkább 
kifejezettek lesznek s kiemelkedő perem alakjában határolják e terü
letet ; az alsó és felső határ hátul, kaudalis irányban konvex, vastag 
ív alakjában megy át egymásba. Az árok legmélyebb a középvonalában 
s főképen a hátulsó felében. Ezen területet egész terjedelmében az 
ajkak széléről és a száj szögletről befelé türemkedett s a szomszédos 
nyálkahárryától már makroskoposan is jól elkülönülő bőr és pedig a 
barázda hátulsó végének kis részletétől eltekintve, szőrrel benőtt 
bőr fedi. A szőrzet határ nélkül folytatódik az ajkak szélerő' és a belső 
felületükön található, a szájszöglet közelében már elég széles szőr
csíkból ; legfinomabb a barázda mélyén, a szé'ek felé mindinkább 
erősödik és jellegzetes irányt tüntet fel, nevezetesen az árok alsó 
faláról felfelé, a felső falról lefelé irányul és a középvonalban ennek 
apró, finom szőrei felett tarajszerűen összetér. Az árok hátulsó vége 
előtt 2 mm.-re a szőrzet éles határral eltűnik, emögött a bőr sima 
és halványabb a környező nyálkahártya színénél. (1. és 5. kép.)

Ezen barcsik kivételével a pofa egyéb területét az ajkak belsejéről 
hátra folytatódó halványpiros nyálkahártya vonja be, mely az elülső 
félben a szőrsáv alatt csak kis területet föd s lefelé az erősen kiemelkedő 
foghíjas szélen át, éles határ nélkül átmegy a vályúszerű szájfenék 
nyálkahártyájába. A többi foghíjas széllel bíró állatoktól tehát eltérően, 
nem alkot a mandibula oldalán a vestibulum buccale alsó szélének 
megfelelően hosszanti vályút. Kifejezett sulcus vestibularis mandi- 
bularis-nak nevezhető sekély árok a mandibula alveolaris széle és a 
pofa fala között csak az első zápfogtól hátrafelé van, ahol a vesti
bulum buccale 2—3 mm.-rel mélyebb, mint a foghíjas szél mentében. 
Felül a nyálkahártya a dorsalis margo interalveolaris síkja fölé emel
kedve a vestibulum felső szűk boltozatát alkotja, majd medialisan 
áthajlik a felső foghíjas szélre s itt összeolvad a kemény szájpad 
nyálkahártyájával. Ezen nyálkahártyarészlet finom, egymáshoz 
simuló hosszanti ráncokat tüntet fel. A foghíjas szél mögötti pofa
részlet nyálkahártyája a vestibulum felső és alsó határát alkotva, átmegy 
a molarisok gingivájába. A gingivalis szélek ezután az utolsó zápfogak 
hátulsó felülete mögé medialis irányba fordulnak s a tuber maxillare- 
tól az alsó, utolsó molaris hátulsó széléhez függőlegesen ereszkedő
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3 mm. hosszú és 1 mm. széles, előre irányuló redőben, a plica ptery
gomandibularis- ban átmennek egymásba. A plica pterygomandibularis 
laza nyálkahártya-kettőzet, melybe hátulról belefekszik a musc. ptery
goideus lateralis, vagy mint Krause és Gerhardt nevezi: musc. ptery
goideus externus elülső széle. Ez azonban nem függ szorosan össze a 
plica subnrucosájával, úgyhogy különösen a száj tárt állapotánál a 
plica hátrafelé tágulhat (annál is inkább, mert külön szalag, ligamen
tum pterygomandibulare nem különíthető el benne, mint a lónál) 
s az elülső széle meg az utolsó molarisok között a vestibulum buccale 
közlekedhetik a cavum oris propriummal. Egyébként a plica pterygo
mandibularis útján a pofa nyálkahártyája átmegy a tulajdonképeni 
szájüregbe, közelebbről a tőle inedialisan s kissé aboralisan helyeződő 
arcus glossopalatinus közvetítésével a nyelv és a lágy szájpad nyálka
hártyájába, illetve a plica pterygomandibularis alsó és felső végénél 
előre kanyarodva a molarisok szájürég felőli gingivájába. (1. és 5. kép.)

A szájfenék az alsó incisivusoktól a mandibula testén és szárai között 
hátrafelé nyúló és fokozatosan szélesedő vályú alakot tüntet fel, melybe 
a hosszant erősen megnyúlt nyelv fekszik bele. Hátulsó negyede össze
olvadt a nyelvvel, illetve a nyelvizmokkal, úgyhogy itt a szájüreg 
alapját a nyelv gyökere alkotja. így szorosabb értelemben vett száj
fenékről csak a szájüreg elülső háromnegyed részében, vagyis a nyelv 
hegye és teste alatt lehet szó ; ezért találó a szájfenéknek cavum 
sublinguale névvel való megjelölése, megkülönböztetve a nyelv szabad 
vége alatti cavum sublinguale apicale-t, mely a nyelvfenéknek megfelelően 
két ágra szakadva halad a nyelv teste alá mint cavum sublinguale 
laterale. A szájfenék tehát a metszőfogaktól hátrafelé a nyelv gyökere 
és teste közti határon a nyelv szélét a lágy szájpaddal összekötő nyelv- 
szájpadi redőig terjed s így hossza 4’3—4'5 cm.

Egész terjedelmében nyálkahártya béleli ki, mely elülső végén a 
submucosájával együtt erősen megvastagodva, mindkét oldalon egy-egy 
3 mm. széles, E5 mm. vastag kettőzetet alkot, mely lekerekített végével 
előrefelé irányulva ráfekszik az alsó metszőfogak nyelvi felületére. 
Hátulsó elvékonyodó végével mindkét lebeny kissé kifelé irányul és 
átmegy a vékony plica inter alveolar is-nak nevezhető nyálkahártya- 
redőbe, mely a szájfenék és szájtornác határán, ez utóbbi felé dom
borodó ívben haladva, az első zápfog nyelvi felületének gingivájába 
olvad. Ezen redő elülső feléhez még több (4—6), a szájfenéken egymással 
párhuzamos íveket alkotó s előrefelé házfedélcserépszerűen egymásra 
hajló jelentéktelen nyálkahártya-ránc is társul s ennek megfelelően ez 
a fele kevésbé kifejezett, mint a hátulsó, mely élesen kiemelkedve 2 mm. 
magasságot is elér. (5. kép.)

A nyálkahártya a szájfenék elülső végétől l -5 cm.-nyíre a median- 
síkban helyeződő kettőzet a nyelvfék, frenulum linguae, alakjában 
húzódik fel a nyelv alsó felületére. E nyelvfék alakja nagyjában 
egyenlő szárú háromszöghöz hasonlít, melynek alapja a frenulum 
elülső szélének felel meg. Hátrafelé mindinkább vastagodik, mert míg
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az elülső szélt csak a két nyálkahártyaréteg alkotja, addig hátrább 
a musc. genioglossus rostjai is áthaladnak a két réteg között.

A szájfenék nyálkahártyáján sem a ductus submaxillaris szájadéká- 
nak megfelelő caruncula sublingualis (éhszemölcs), sem egyéb mirigy 
kivezetőcsövének szájadéka makroskoposan nem állapítható meg.

A foghús vagy ínyhús, gingiva, halványpiros, szívós, megvastagodott 
nyálkahártya, mely az alveolusokat körülveszi s ezek periosteumával 
szorosan egybeolvad, ugyanily szorosan simul rá a fogak nyakára, sőt 
különböző mértékben a koronájára is, behúzódik a fogak közé s így 
minden oldalról körülvéve a fogakat, nagyban hozzájárul ezek rög
zítéséhez.

A metszőfogak gingivája az ajkak belső felületét kibélelő nyálka
hártya folytatásaként húzódik körülbelül 3-5 mm. hosszú, erősen 
elhegyesedő ék alakjában a metszőfogak köré és 1-5 mm. szélességben 
a metszőfogak labialis felületére s erre a mindenütt erősen kifeszített 
gingiva szorosan ráfekszik. A fogak lateralis szélén átkanyarodik a 
lingualis felületre s ezt az alsó metszőknél alig 1 mm.-nyi keskeny 
csíkban szegélyezi ; majd a középvonalban ismét kiszélesedve, 2 mm. 
hosszú ékben húzódik a két fog közé. A két alsó metszőfog medialis 
széle között tehát az elülső és hátulsó felület gingivája egymással 
egybefolyik. A felső nagy metszőfogak lingualis felületére áthajlott 
gingiva már e felület külső szélén legnagyobbrészt egybeolvad a rágó
felülettel egy magasságban álló kemény száj pad nyálkahártyájával 
s csak egy kis részlete nyúlik rá a lingualis felületre a nagy és kis 
metszőfogak köré, hogy aztán a középvonalban egyesüljön a felső 
nagy metszőfogak medialis széle közötti foghúsrészlettel. A lingualis 
felület gingivája azután az alsó metszőknél átmegy a száj üreg alapjának 
nyálkahártyájába, a felsőknél pedig a kemény szájpad, illetve a két 
kis metszőfog medialis széle között a papilla incisiva körülötti nyálka
hártyába.

Az alsó zápfogak gingivája a külső oldalon a pofa, a belső oldalon 
pedig a cavum sublinguale laterale nyálkahártyájáról húzódik az 
alveolusokra és a fogakra s mindenütt egyenletes vastagságban ki
feszülve tapad meg azokon. Mindkét oldalon körülbelül egyforma széles
séget ér el, átlag 5 mm.-t, de a fogak koronáján oldalt található függőle
ges barázdában, még inkább két fog találkozási helyén különböző mér
tékben még e szélesség fölé is emelkedik; e helyeken sohasem nyúlik 
annyira a fogak közé, hogy a fogsorok két oldalának foghúsa egymással 
találkozna s így a külső és belső oldali foghús csak az első zápfog előtt 
és az utolsó mögött, azokat megkerülve, olvad össze. A foghúsba a leg
kevésbé van beágyazva az első, a legnagyobb zápfog, az is főkép elől, 
ahol a foghús csak nagyon kevéssé emelkedik a fog nyaka fölé. Hátrafelé 
a fogak mindinkább rövidülnek, kisebb részletük nyúlik ki a foghúsból, 
úgyhogy az utolsó zápfog koronáját csaknem a rágólapig gingiva födi. 
A felső zápfogak vastag, szívós gingivája nemcsak az alveolusokra és a 
fogak nyakára tapad, hanem lenyúlik egészen a rágólapok síkjáig s így
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a külső oldalon a fogak koronáját is egész terjedelemben bevonja. 
Részben az egyes fogközökön keresztül, részben pedig a fogsort elől és 
hátul megkerülve átnyúlik ennek medialis oldalára s határ nélkül 
beleolvad a kemény szájpad nyálkahártyájába. A fogsor belső oldalán 
tehát gingiva csak igen kis terjedelemben különböztethető meg s ennek 
megfelelően a felső zápfogak koronájának belső felülete, illetve az 
elsőnek előre a foghíjas szél felé tekintő felülete 2—3 mm.-nyíre 
szabadon áll. Kivétel csak az utolsó, felső molaris, melynek koro
nája apró s minden oldalról egészen a rágólapig nyúló foghústól 
bevont.

A kemény szájpad, palatum durum. A szájüreg dorsalis falát főképen 
a kemény szájpad és a lágy szájpad egy részlete adja. A szájpad e két 
részletének, a kemény és lágy szájpadnak elhatárolásában az anatómu
sok nem értenek egyet. Egyesek (Ellenberger, Baum, Jaenicke) szerint 
a lágy szájpad a kemény, csontos szájpad hátulsó szélétől kezdődik ; 
mások a szájpadnak hátulsó, harántredőktől mentes részletét nevezik 
lágy szájpadnak (pl. juhnál a harántredők már a második zápfog 
síkjában, tehát még a csontos szájpadon szűnnek meg) vagy a csontos 
szájpadot fedő nyálkahártyának aboralis, mirigyeket tartalmazó rész
letét már a lágy szájpadhoz sorolják. Félreértések elkerülése végett 
célszerű ebben is egyöntetűséget megállapítani; részemről Ellenberger 
nézetéhez csatlakozom s kemény szájpadnak nevezem a szájpad ama 
részletét, melynek csontos alapját a maxillák és ossa incisivák processus 
palatínusai és az ossa palatinák pars horizontálisaiból álló csontalap 
alkotja. A lágy szájpad tehát kranialis végével eme csontalapot fedő 
nyálkahártya hátulsó részéhez odanőve, a choanalis szélen veszi 
kezdetét. Házinyúlnál a choanalis szél a 4. és 5. felső zápfogak közti 
harántsíkba esik és nem alkot egyenes harántvonalat, mert a szájpadi 
csontok horizontalis lapjának hátulsó szélén egy-egy félköralakú be
metszés van s a kétoldali lap a sagittalis vonalban suturában egyesül, 
a choanalis szél tehát nagyjában kártyaszív felső széléhez hasonlít.

A kemény szájpad csontos alapját adó csontok nem képeznek 
szakadatlan csontlemezt, mert elől az incisivák pars medialisainak 
lateralis széle s a partes laterales, illetve a maxilláknak ezek folyta
tását alkotó foghíjas szélének medialis felülete között mindkét oldalon 
egy-egy, a kis metszőfogak mögött 8—9 mm.-nyíre kezdődő, hátra
felé fokozatosan szélesedő s hátra egészen az alsó zápfogak síkjáig 
terjedő fissura palatina található. E fissurát hátul a maxillaris szájpadi 
nyúlványok elülső szélének félköralakú bemetszése határolja.

Ezen nem egységes csontalappal bíró szájpadi boltozatot merev, 
vastag, ritkán foltonkint pigmentált nyálkahártya vonja be, mely 
szorosan ráfekszik az alapra s ennek alakulását követve élűiről hátra
felé fokozatosan emelkedő boltozatszerű ívet alkot. Hossza ezen Kélt
ségnek megfelelően aránylag nagy. Legkeskenyebb az elülső vége 
egészen a papilla incisiva hátulsó széléig. Innen hátrafelé fokozatosan 
szélesedik a tizedik harántredőig, ahonnan kezdve végig körülbelül
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egyforma 1-5 cm. széles marad. A kemény szájpad apicalis végén 
foglal helyet a papilla incisiva hosszant megnyúlt képlet alakjában ; 
elülső vége közvetetlenül a felső nagy metszőfogak köze mögött tompán 
kezdődik, innen egyenlő szélességben halad hátra a felső kis metsző
fogak között ezeknek hátulsó széléig, ahol hirtelen kiszélesedik két 
oldalt egészen a kis metszők lateralis széléig. E helyen a papilla széles
sége háromszorosa a kezdeti részének s ezt a szélességet a kis metsző
fogak mögött hátrafelé 2 mm.-nyíre megtartja, majd a második száj
padi redő medialis vége előtt ismét fokozatosan szűkülni kezd, hogy 
ékalakú hátulsó végével a középvonalban a negyedik harántredőpár 
előrefelé irányuló csúcsa előtt végződjön. A szemölcsöt tehát elől a 
felső metszőfogak, oldalt legszélesebb részletét a csaknem sagittalis 
helveződésű első szájpadi redők, hátrafelé keskenyedő részét pedig a 
második és harmadik szájpadi redőnek medialis kiszélesedő vége 
határolja. Felülete egyenetlen, rajta elmosódott határú kiemelkedések 
vehetők észre, főleg azon a részletén, ahol a kis metszőfogak hátulsó 
felülete felé hirtelen kiszélesedik. (1. kép.)

A papilla incisiva legszélesebb részének két oldalán, ezen szemölcs 
lateralis széle és az első szájpadi redők medialis széle között egy-egy 
sagittalis irányú szűk, 0'5 mm. hosszú rés, a canalis nasopalatinus 
szájpadi nyílása, foglal helyet. A rést összetérő falai természetes viszo
nyok között egészen elzárják, csakis kutatóval történő szétfeszítéskor 
lehet ráakadni.

A pars incisiva két oldalán és mögötte kezdődik a kemény száj- 
pad nyálkahártyájának erősen kiemelkedő redőket alkotó regiója, a 
regio rugarum s. rugata. Ennek elülső nagyobb részlete a foghíjas szélek 
közötti regio intercaninán foglal helyet, folytatódik a zápfogak közötti 
pars intermolarisba és hátra terjed egészen a kemény szájpad pharyn
gealis széléig, úgyhogy a házinyúl kemény szájpadján nem különböz
tethető meg még egy szájpadi redőktől mentes regio arugata.

A szájpadi redők, rugae palatinae, számát a megvizsgált állatok 
mindegyikében 17-nek találtam, illetve 17 párnak, mert a szájpad 
középvonalában egy elől elmosódott, hátrafelé mindinkább kifejezett 
barázda, raphe palati húzódik végig, mely a szájpadi redőket két félre 
osztja. Az első három redő a papilla incisiva mellett két oldalt foglal 
helyet, a két oldali fél tehát nem találkozik egymással a középvonal
ban. Az első szájpadi redőpár csaknem teljesen sagittalis helyeződésű ; 
a második és harmadik redő két oldali fele medialis széles végével a 
papilla incisiva hátrafelé elhegyesedő részének két oldalától megy 
caudolateralis irányba, fokozatosan keskenyedve a foghíjas szélre. 
A negyediktől hátrafelé a szájpadi redők két oldali fele a középvonal
ban a raphe palatiban tér össze a nyolcadikig hátrafelé, a kilencedik
től a tizenharmadikig pedig előrefelé nyitott tompaszöget alkotva 
ellenoldali párjával. Á 14. és 15. szabályos horizontalis helyeződésű ; 
a 16. kevésbé, a 17. nagyobb fokban kaudolateralis irányban halad 
a choanalis szél kétoldali vájulatát áthidalva a felső negyedik és ötödik
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molaris közéhez. Közvetetlenül mögötte, tehát regio arugata nélkül, 
kezdetét veszi a lágy szájpad.

A kemény száipadi redők közti árkokban, leggyakrabban a 12. és 
13. ruga palatina táján, néha szabálytalan elrendeződésű kerek vagy 
horizontálisan megnyúlt másodlagos kiemelkedések, rugae palati 
accessoriae is vehetők észre. (1. kép.)

A lágy szájpad, palatum molle, vagy ínyvitorla, velum palatinum, 
házinyúlnál aránylag hosszú, átlag 3—3É3 cm., szélessége az elülső 
félben 1-6 cm. azontúl fokozatosan keskenyedik, úgyhogy a szabad 
szél már csak 8 mm. széles. Elülső vége a kemény szájpad csontos 
alapjának hátulsó szélén veszi eredetét és az utolsó szájpadi redő 
lefutásának megfelelően előre domborodó ívet alkot. A kemény száj
padot elhagyva, két oldalsó szélével a szájpadi csont pars parpendi- 
cularisának, vagy amint Krause és Gerhardt nevezték, pars nasalisának 
belső oldalán le és hátrafelé irányuló crista palatinához, illetve az 
ékcsont processus pterygoideusának medialis lemezéhez tapad. Végül 
e két szél a lágy szájpad szabad végét, az arcus palatínust alkotva 
átmegy egymásba. A szabad szél a lélekzéssel és nyeléssel kapcsola
tosan helyzetét változtathatja, de nyugalmi állapotban a gégefedő 
elülső felülete és a plica glossoepiglottica mediana között foglal helyet 
gyakran lenyúlva egészen az előbbinek hasisáig. Elülső felületével a 
nyelv hátára és gyökerére fekszik rá, hátulsó felületével pedig a garat
üreg alkotásához járul. Mindkét felületet nyálkahártya vonja be, 
azonkívül alkotásában még a két nyálkahártyalemez közé foglalt 
hosszú, lapos izmok, illetve mirigyek is résztvesznek.

Az elülső felület halványpiros színű nyálkahártyája a kemény 
szájpadéból veszi eredetét, közvetlenül az utolsó szájpadi harántredő 
mögött. Körülbelül az inyvitorla közepéig simán szétterülve vonja 
be azt, csupán a középvonalban húzódik rajta végig a raphe palati 
folytatásaként egy 1-5 cm. hosszú, hátrafelé mindinkább elmosódó 
sekély barázda. Két oldalt, részben az utolsó, felső zápfogak gingi- 
vájába, részben pedig a plica pterygomandibularisba folytatódik. 
A lágy szájpad közepe táján harántirányban, az e helyen megvasta
godott nyálkahártya az alatta levő laza nyálkahártya alatti kötő
szövettel együtt, a középvonal szomszédságában kevésbé, a szélek 
irányában mindinkább kifejezett, körülbelül 2 mm. széles szalag
szeréi kiemelkedést alkot. Ez két oldalt a lágy szájpad széleiről köz
vetetlenül folytatódik azokba a 2—3 mm. széles és helyeződésük 
után nyelv-szájpadi íveknek, arcus glossopalatinus, nevezett nyálka- 
hártya-redőkbe, melyek a lágy szájpad széleiről csaknem függőlege
sen ereszkednek a nyelv szélére, ennek gyökere és a teste közti határon, 
hogy ott a nyelv nyálkahártyájával összeolvadjanak. Emögött a 
nyálkahártya vékonyabb és lazább lesz, szabálytalanul elrendeződő 
és könnyen elsimítható harántráncokat alkot, melyek között lupéval 
nagy számban vehetők észre tűszúrásnyi nyílások, melyek mirígy- 
szájadékoknak felelnek meg. A lágy szájpad elülső felében ilyen apró
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nyílások csak elvétve tűnnek fel. Kétoldalt a nyálkahártya átmegy 
a nyelv gyökerébe, a szabad szélen át pedig áthajlik a garat felőli 
oldalára, melyet mindenütt símán von be.

Míg Krause a lágy szájpad vastagságát egész terjedelmében egy
formának— 2 mm. — mondja, addig vizsgálataim szerint elülső végétől 
az arcus glossopalatinusokig valóban egyenlő, 2-5 mm. vastag, de 
azontúl tetemesen vékonyodik, úgyhogy a szabad szél szomszédságá
ban már alig 0-5 mm., áttetsző, itt már makroskóposan izomrostok 
sem mutathatók ki, csupán csak a két nyálkahártyaréteg s a közéjük 
zárt egy-két mirígyhalmaz alkotja. Ugyanilyen vékony a lágy száj
pad szabad széle is, mely hátrafelé konkav ívet, az arcus palatínust 
írja le ; ez egész hosszában sírna, rajta az ember és a majmok lágy 
szájpadjára jellemző közepetti kiemelkedésnek, a csapocskának, 
uvula, staphyle, nyomait sem lehet kimutatni. A szájpadi ív vájulatá- 
val a lágy szájpad ellazult állapotában egészen ráfekszik a nyelv 
gyökerére, illetve a plica glossoepiglottica medianára, úgyhogy az 
a rés, melyet így egymással alkotnak, az ú. n. garatszoros, isthmus 
faucium, szűk, csak a táplálék áthaladásakor, a lágy szájpad felvonó 
izmának összehúzódása eredményez tágabb közlekedést a száj- és. 
garatüreg között. (1. és 12. kép.)

Az ív két széle, úgy mint a kutyában, mindkét oldalon két-két 
nyálkahártyaredőt, dorsalis és ventralis arcus pharyngopalatínust 
alkotva megy át a garat nyálkahártyájába. A felső szájpad-garati 
ívek erősebbek, átlag 8—8 mm. hosszúak s a szájpadi ív szélétől a 
garat két oldalsó falán húzódnak kaudodorsalis irányban a garat felső 
falának hátulsó széléhez. Ennek közelében az eleinte majdnem 
1 mm.-re kiemelkedő ívek mindinkább sekélyebbek lesznek s közvet
lenül a nyelőcső falának felső széle előtt kétoldalt a garat és nyelő
cső határát jelezve a plica pharyngooesophagea-ba térnek össze. (Zaenicke 
e helyet torus pharyngooesophageus dorsalis-mk nevezte el.) A közép
vonalban a plica hátrafelé elmosódottan egybefolyik a nyelőcső nyálka
hártyájának hosszanti ráncaival. E plicák és arcusok a lágy szájpad 
szélével együtt nagyjában köralakot írnak le, mely hátulról és felülről 
le- és előrefelé irányulva, ferdén helyeződik. (1. és 12. kép.)

A centralis arcus pharyngopalatinusok szintén a szájpadi ív két 
végén és egy kissé a szájüregi felületén a felsőktől elkülönülten veszik 
eredetüket. A felsőknél jóval rövidebbek — csak mintegy felényiek — 
de mindenütt egyforma erősségben, majdnem 1 mm.-nyire kiemel
kedve haladnak le- és hátrafelé a garat alsó és oldalsó falának határán 
a gégefő alapjának két széléhez s ott nyomtalanul beleolvadnak ennek 
nyálkahártyájába.

Tonsilla p a la tin a . A lágy szájpad oralis felületén symmetriásan, 
a középvonaltól 4—5 mm.-nyi távolságra helyeződik mindkét oldalon 
egy-egy szájpadi mandula, tonsilla palatina. Helyük a lágy szájpad- 
nak abba a haránt szelvényébe esik, mely az arcus glossopalatinus és 
az arcus palatopharyngeus kiindulási helye közti távolságot felezi.
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E helyek vizsgálatakor egy-egy a szájpad hossztengelyével párhuza
mos 1— 114  mm. hosszú (Krause szerint 2 mm. széles, 5 mm. hosszú) 
szűk rés tűnik szembe, melynek lateralis széléről a nyálkahártya egy
1— 1-5 mm. magas, felfelé keskenyedő, nyelvalakú kettezetben ki
magaslik. E kettőzet a rés külső szélétől a medialis irány felé 
hajolva, ráborul a szűk résre, azt laposan fedi. A rés egy körülbelül
2— 3 mm. mély, ki- és kissé felfelé irányuló, vakon végződő mélyedésbe 
vezet, melyet szabad szemmel láthatóan sírna, a lágy szájpadéhoz 
hasonló, vékony nyálkahártya bélel ki. A vakzug alapján kissé 
kiöblösödik. (1. kép.)

Szöveti szerkezet. A házinyúl száj üregét a pofák belső felületére 
benyúló bőrrészlet kivételével halványp;ros színű nyálkahártya béleli 
ki, mely a szájrésen keresztül az ajkak bőrébe megy át. A helyenkint 
tetemes vastagságú, erős, ellentálló és submucosus kötőszövet útján 
izmokon, illetve csontokon kifeszített nyálkahártya szemölcsös, hután 
jellegű, a kültakaró közvetetlen folytatása és módosulásának tekinthető. 
Epithelie mindenütt többrétegű lapos hám. A nyálkahártya kötőszöveti 
vázán tömött sorokban különböző sejtek foglalnak egymás fölött 
helyet. A basalis sejtek szabálytalan hengeres alakúak, közvetetlenü! 
ezek felett nagy, sokszögletes sejtek következnek, részben szorosan 
egymás mellett, úgyhogy a szomszédos sejtek nyomása alakjukat 
módosítja, határukat lekerekíti, részben pedig sejtközti állomány 
közbeiktatásával rendezettebbek. E mély réteg, stratum profundum 
(a stratum basilaréból és spinosumból) sejtjeinek határa mindenütt éles 
protoplasmájuk halványan festődő, fonalas szerkezetet tüntet fel s 
ennek közepe táján helyeződik a nagy kerekded mag, melyen néha 
a legalsó sorokban mitotikus jelenségek is megfigyelhetők. A felület 
felé eső sokszögletes sejtek fokozatosan laposodni kezdenek, fekvő 
orsó alakúakká válnak, a szemecskézett protoplasma megfogyatkozik, 
magjuk erősen lapított, míg végre az átmenet, stratum granulosum, 
után a sejt teljesen ellapul, falai összeesnek, majd a mag is eltűnik. 
E nagyrészt élettelen sejtek tömege szerkezet nélküli, gyengén festődő, 
erősen fénylő, innen stratum lucidum-nak nevezett réteg alakjában 
vonja be a hám felületét. Ez legkifejezettebb az ajkak, pofák és a 
kemény szájpad nyálkahártyáján. Az epithel sejtjeinek elrendeződése 
hasonló tehát az epidermiséhez, azonban a felső sejtek tökéletes elszaru- 
sodása, stratum corneum képződése házinyúlnál csak elvétve az ajak
szélen, a pofa bőrcsíkjába való átmenetnél vehető észre. A hám vastag
sága eltérő, mert a lamina propria csonka kúphoz hasonló papilláit fedő 
suprapapillaris epithel jóval vékonyabb s valamivel tömöttebb az 
interpapillarisnál.

A lamina propria mucosae számos rugalmas rostot tartalmazó 
fibrillaris kötőszövetből épült fel. A kötőszöveti rostok a mélyebb 
rétegben vaskosabb kötegekké egyesülnek, egymást -többszörösen 
átfonják s az alattuk következő submucosa kötőszövetével is több
szörösen egyesülve, a kettő közti határt sok helyütt elmosódottá teszik.



A papillák belsejében a nyalábok mindinkább finomabb fibrillumaikra 
tagozódnak, sűrű hálózatot alkotnak, úgyhogy a szemölcs felső részleté
nek alapállománya kis nagyítással egyneműek tűnik fel, mintegy 
basalismembranat alkot a hám alatt. A rostos kötőszöveti nyalábok 
közt helyenkint elszórtan finom rugalmas elemek is találhatók.

A szájüreg nyálkahártyájának sehol sincs muscularis mucosae-ja, 
a tunica propria élesebb határ nélkül megy át a submucosába. E kettő 
lényegében ugyani yen elemekből hasonló arányban van felépítve. 
Kötőszöveti rostjai azonban sokkal durvább kötegeket alkotnak, 
elhelyeződésíik sokkal lazább, kuszáit, hézagos s helyenkint, így a 
szájüreg fenekén s a lágy szájpadon zsírszövettel van kitöltve. A kötő
szöveti rostok között a szájüreg minden részén, de legbővebben az 
ajkak nyálkahártyájában finom érhálózat átmetszetei találhatók; 
ezek közt elszórtan idegfonatok, illetve idegszálak követhetők az epithel
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2. kép. Keményszájpatíi lécek, a — elhalt hámsejtréteg a keményszájpad nyálka
hártyájának felületén, ft többrétegű laposhám. c = a tunica propria mucosae papillái.

d — vérérátmetszet.

sejtjei közé. Az ajkak, pofák és a lágy szájpad nyálkahártyájának 
submucosája ezenkívül még mirigyeket is tartalmaz. És pedig a pofák 
falában az önálló testtel bíró mirigyeken kívül elszórtan egy-egy kisebb 
mirígycsoportot, a lágy szájpadnál pedig, annak egész terjedelmében 
végigvonuló, csak jelentéktelen interlobularis kötőszövet útján tagolt 
mirígyréteget. (3. kép.) Ezek mind tubuloalveolaris, tiszta mucosus 
mirigyek, melyeknek szerkezete egyező a többi ugyanilyen, makro- 
skopos fejlettségű mirigyekével. Apró kivezető csöveik nagy számmal 
nyílnak a nyálkahártya szabad felületére, ahol nyílásukba betüremked
nek az epithel többrétegű lapos sejtjei. Hasonló szerkezetű a parotis 
vezetékének beszájadzása is a pofa falának felső széléhez közel, a 2.,
3. zápfog átellenében, valamint a tőle aboralisan és dorsalisan helyeződő 
gland, infraorbitalis-szájadéké is. Mirígykivezető nyílások bőven 
szövik át a szájüreg fenekének nyálkahártyáját is és pedig a cavurn 
sublinguale apicaléban, a frenulum előtt kétoldalt egy-egy nagyobb
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a ductus submaxillaris Warthonianusnak nagy, kerek nyílása. Ettől 
kétoldalt, úgyszintén hátrafelé a cavum sublinguale lateralén pedig a 
gland, sublingualis két szelvényének vezetékei nyílnak. (10. kép.)

Ámbár a nyálkahártya szerkezete a szájüreg minden részében 
hasonló, mégis annak egyes rétegei fejlettségük és egymáshoz való 
viszonyuk, továbbá a szomszédságba való átmenet tekintetében bizo
nyos különbségeket tüntetnek fel. A felső ű/ű/í fel eket összetartó nyálka- 
hártyakettőzet propriájának papillái a centrális részletben alacsonyak, 
míg a két ajakfél felé fokozatosan nagyobbodnak, a bőrbe való átmenet

3. kép. Lágyszájpad keresztmetszete, a — epithel. b =  papillaris réteg, c =  tunica 
propria, benne mirígykivezetőcsövek keresztmetszetei, d -- a lágyszájpad szájöreg felőli 
submucosájánalt tubuloalveolaris mucosus mirigyei, e =  mirígykivezetőcső hosszmetszete 
s beszájadzása a szabad felületre. / — hosszanti izomréteg, g =  a garati oldal többrétegű 

csillangós hengerhámmal fedett nyálkahártyája.

előtt tetemes magasságot érnek el, emellett alakjuk szabálytalan, 
sokszor hajlott végük helyenkint kettőzött, kötőszövetükben sok 
rugalmas rost ismerhető fel. Egyebütt az ajkak bőrének átmenete helyén 
a nyálkahártyába a submucosa alacsony papillákat tói az ugyancsak 
vékony hám alá, nem messze az ajakszéltől azonban megnövekednek, 
hogy végül ezt a magas papillás keskeny zónát, az ajkak belső felületén 
mindenütt egyforma, szabályos papillaris réteg váltsa fel. A foghíjas 
szélen és az ismét magas papillás foghúson átjutva a szájfenékre, 
a szemölcsök legkisebb méretüket érik el, helyenkint alig észrevehetők
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s felületüket vékony, elhalásos rétegnélküli hám borítja. A kemény 
szájpad erősen kiemelkedő harántléceit Löwe a lamina propria 
szemölcseinek tulajdonítja. Eszerint a papillák helyenkint szabályos 
sorokban tömörülve, tetemes nagyságot érnének el, maguk előtt tolva 
az epithel-réteget is. Ezzel szemben megállapítható, hogy a kemény 
szájpadi kiemelkedéseket egyedül a submucosa és a tunica propria 
kötőszövetének tetemes megszaporodása, egymásfölötti tömörülése 
hozza létre, de egyébként a szemölcsös réteg a beborító hámmal együtt 
egyformán viselkedik a kemény szájpad minden helyén. A többrétegű 
lapos hám felső sorai kifejezett stratum lucidumot alkotnak s ez 
vastagabb az árkok mélyén. (2. kép.) A lágy szájpad száji felületének 
kután jellegű nyálkahártyája a garatfelőli oldal alsóharmadában 
fokozatosan megy át az orr üregére jellegzetes, szabad felületén csil- 
langókkal ellátott alacsony hengerhámba. A szabad szél még több
rétegű lapos hámmal fedett nyálkahártyája megvékonyodik, a 
szemölcsök eltűnnek, a többrétegű lapos hám sejtrétegei megkevesbed- 
nek, a lapítottság elenyészőbb s néhány milliméterre az arcus palatínus
tól már csillangös hengerhám található. A hám alatti tunica propria 
vékony, sima felületű réteget alkot, úgyhogy ennek megfelelően a 
hengerhámsejtek felülete is sima, egységes. (3. kép.) A lágy szájpad 
elülső felületéhez hasonló, de igen alacsony papillás nyálkahártya 
vonja be a plica pterygomandibularis és az arcus glossopalatínusnak 
nevezett íveket is. Ez utóbbi alsó végének hámját néhol diffusan 
lymphoid-sejtek infiltrálják. A submucosa a redőknek megfelelően 
erősebben tömött.

A szájpadi mandula, tonsilla palatina, házinyúlnál, más állatok 
összetett nyiroktüszős nyálkahártyaredőrendszeréhez viszonyítva, 
igen egyszerű szerkezetű. A kis nyálkahártyalebenyt s mellette az 
egyetlen fossa tonsillarist minden részletén a környező lágy száj pádéhoz 
hasonló szerkezetű alacsony papillás nyálkahártya béleli ki. Hámja 
alatt, körülbelül a propriának megfelelő szélességben terül el a lym
phoid szövet, nagy számban töltik ki sötétkékre festődő, nagymagvu 
leucocyták, melyeken helyenkint elég jól áttűnik a papillák kör
vonala, míg máshol, különösen a tüsző mélyén tisztán ezek rend- 
szertelen halmaza tölti ki a látóteret, elfödve a papillaris réteget, 
elmosva a hám felé a határt, benyomulnak a hámsejtek közé is. 
Egyes helyeken szabálytalan köralakú nodulusokká tömörülnek, 
melyeknek világosabban festődő közepetti részletét keskeny, sötétebb 
gyűrű zárja körül.

A nodulusokat is magában foglaló lymphoid zóna körül, kifelé 
nagyjában a nyálkahártya felülettel párhuzamosan haladó, egyenletes 
vonalú kötőszöveti határt alkot a submucosa. Ez utóbbi az alsó öböl
szerű tágulat körül kevés számú mucosus mirigy csoportot is tartalmaz, 
ezek rövid kivezető csövei a nodulusok közt törnek utat a lymphoid- 
sejtek tömegén keresztül s az öböl belsejébe nyílnak. Az öböl felső 
szélén a nodulusok teljesen elmaradnak, a leucocyták száma keves-
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bedik, úgyhogy a közeli szomszédság már adenoidmentes. A házinyúl 
szájpadi tonsiliáját tehát a környezettől elszigetelt, egyedüli krvpta 
képviseli. (4. kép).

A nyelv, l in g u a , a tulajdonképpeni szájüregben helyet foglaló.
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4. kép. Tonsilla palatina. a = fossa tonsillaris, b =  a lágyszájpad többrétegű lapos
hámmal fedett alacsony papillás tunica propriája. c — submucosa, d = lymphoid mező. 
€ =  nodulus. / =  a tüsző hámján átvándorló leucocyták. g =  mucosus, nyálkahártya

alatti mirigyek.

nyálkahártyába burkolt izmos szerv. A szájüreget csukott állapotban 
teljesen kitölti, sőt a foghíjas résen keresztül a száj tornác falaival is 
határos. Elülső háromnegyed részének alsó felületével belefekszik a 
vályualakú szájfenékbe s a szabad vége alatt egységes cavum sub-



lingualét a nyelvféktől hátrafelé a nyelv-száj padi redőkig terjedő 
két paralingualis félre osztja. Az utolsó és utolsóelőtti negyedének 
határán a száj üreg feneke véget ér, innen kezdve a nyelv már a torok
járatban foglal helyet, alsó felülete és szélei izmainak közvetítésével 
a szomszédsággal olvadnak össze s egyetlen felső felülete alkotja a 
száj üregének alapját. Fent hozzáfekszik a kemény, illetve lágy száj- 
padhoz s így csukott állapotban cavum supralinguale alig különböz
tethető meg. Hossza a gégefedő tövéig 5-5—6-5 cm., szélessége a külön
böző harántsíkokban eltérő. Babérlevélhez hasonlóan elkeskenyedő 
vége hátrafelé fokozatosan szélesedik a foghíjas szél közepéig, ahol 
szélessége maximumát, 1 '4 cm., éri el. Innen hátrafelé keskenyedik az 
első zápfogak síkjáig, ahol mindkét oldalon erősen behúzódva, tetemesen, 
mintegy 09  cm.-re megkeskenyedik, majd hátrafelé ismét fokoza
tosan szélesedik a nyelv-szájpadi redők síkjáig, ahol F2 cm. s ezt a 
szélességet végig meg is tartja.

A nyelv hegye, apex linguae, a nyelvfékig terjed, hossza F3—F5 cm. 
s egész terjedelmében szabad, mozgékony. Nyelvháti felülete lapos s 
két tompa szélt, margó lateralis linguae, alkotva megy át az alsó felü
letbe, mely pontosan beleillik a vályuszerű cavum sublinguale api- 
caléba. Ez utóbbi alakjának megfelelően a nyelv alsó felülete, a közép
vonalban a saeptum linguae síkjában, lefelé erősen kiemelkedik, nyálka
hártyája a csúcsától a nyelvfékig egyenes vonal alakjában megvas
tagodott. E hosszanti kiemelkedés a nyelv alsó felületét két egyenlő 
félre osztja.

Hátrafelé a nyelv-szájpadi redők síkjáig terjedő 2’7—3'2 cm. 
hosszú nyelv testébe, corpus linguae, folytatódik, melyet izmai szoro
san fűznek az állkapocscsonthoz. A nyelv testének három felülete van. 
A felső, az első zápfogak síkjáig keskenyedő, s addig a nyelv hegyéhez 
hasonlóan, lapos felület oldalt ívelt, tompa szélekkel van határolva, 
majd az első zápfogak közötti, kétoldali behúzódása után ismét foko
zatosan szélesedik s az eleinte lapos felület felfelé erősen kidomborodik. 
E domborulat legmagasabb a zápfogsorok közepének síkjában, a 
középvonalban. Innen minden irányban lejt s kétoldalt a tompa 
szélek közvetítésével találkozik a nyelvfék által egymástól elválasztott 
két alsó felülettel, melyek közvetetlen folytatásai az apex alsó felü
letének. Ezek hátrafelé mindinkább igyekeznek a függőleges síkot 
megközelíteni, úgyhogy a nyelvfék hátulsó csúcsán túl már oldalsó 
felületekké válnak s szorosan hozzáfeküsznek a zápfogakhoz, illetve 
ezeknek foghúsához, hátulsó végük pedig a nyelv-szájpadi ívekbe 
olvad, illetve alkotásukhoz hozzájárul.

Az arcus glossopalatinusok mögötti F5—F8 cm. hosszú nyelv
gyökér, radix Linguae, hátrafelé a gégéig terjed s ezirányban a nyelv
csontra van felfüggesztve. Alul és oldalt izmok közé van ágyazva, 
úgyhogy rajta már csak a végig egyforma széles, nagyjában téglalap
alakú felső felület különböztethető meg. Két széle felfele a lágy száj- 
paddal határos.
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A nyelvet kívülről festéknélküli nyálkahártya vonja be, mely 
a szájüreg fenekéről húzódik rá, részben a nyelvfék közvetítésével 
az alsó, illetve oldalsó felületekre, innen pedig a nyelv szélein át a 
nyelv hátára, dorsum linguae. Az alsó és oldalsó felületek nyálka
hártyája, a már említett s a nyelvféktől előre a hegyéig terjedő, egye
nes kötegalakű megvastagodás kivételével, egyebütt megegyezik 
a szájfenékével s csak a széleken kezd megvastagodni, a háti felületen 
pedig tetemes vastagságot ér el, különösen a nyelv testének meg
felelően a nyelv háti dudort alkotva, az eredeti három-, négyszeresét

5. kép. A száj fenékben helyeződő nyelv, a = a szájüreg fenekének előrenyúló nyálka- 
hártyakettőzete. b =  plica interalveolaris és mellette a foghíjas szél apró nyálkahártya
ráncai. c =  a pofa nyálkahártyája a foghíjas szél s a bőrsáv között, d =  szorzott bőrsáv 
a pofa belső felületén, e — papillae filiformes, köztük elszórtan papillae fungiformes. 
/ =  sulcus medianus linguae, g =  nyelvháti dúdor. It = papilla vallata, i =  papilla foliata. 
/ =  plica glossoepiglottica mediana, k =  gégefedő. I =  az arcus glossopalatinus alsó 

végének kiindulási helye.

is. A nyelv hegyén és testén a középvonalban sekély behúzódást, a 
sulcus medianus linguae-t alkotja, mely közvetetlenül a nyelvháti 
dudor előtt kissé kiszélesedve ér véget. A nyelvháti dudort a nyálka
hártyának körülírt területen történt tetemes magvastagodása hozza 
létre. A nyelv gyökere és teste határán, hátulról elmosódottan veszi 
kezdetét. Innen előrefelé a közepéig mérsékelten keskenyedik, majd 
ezentúl erősebben szűkül — s egyidejűleg nagyobb mértékben vasta
godik is, igen merev, feszes tapintatú lesz, széle pedig mindjobban 
a középvonal irányában távolodik a nyelv szélétől — mígnem a nyelv 
testén, egy síkban a két első zápfoggal, 0-5 cm.-re keskenyedve, előre
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felé domborodó ívben véget ér. A nyelvhát környező részeitől, ahova 
előrefelé mintegy félsziget alakjában nyúlik, nemcsak sárgásfehér 
színe által különül el, hanem elülső felében már mintegy 0-5—1 mm.- 
nyíre ennek niveauja fölé is emelkedik. (5. kép).

A nyelv hegyét és testét borító nyálkahártyának jellegzetes alaku
lásai azok a különböző alakú kiemelkedések, melyeket közös névvel 
nyelvszemölcsöknek, papillae linguales, neveznek, megkülönböztetve 
alakjuk szerint fonálalakú, papillae filiformes, gombaalakú, papillae 
fungiformes, körülárkolt, papillae vallatae, és leveles, papillae foliatae, 
szemölcsöket, vagy működésük alapján csoportosítva, ízlelő szemöl
csöket, papillae gustatoriae, ahová az utóbbi kettő, illetve három 
tartozik s a tisztán mechanikus működésű fonálalakú szemölcsöket, 
papillae mechanicae névvel illetve. Ez utóbbi csoportba kell 
sorolnom a házinyúl gombaalakú szemölcseit is, mert metsze
teimben ezeken nem találtam ízlelő bimbókat, ellentétben Lovén- 
nel, aki majdnem minden egyes gombaalakú szemölcsön talált egyet- 
egyet.

Papillae filiformes-ekről Krause egyáltalán nem tesz említést; 
Gerhardt szerint a nyelv elülső felén kicsiny, hegyes, összességükben 
bársonyhoz hasonló szemölcsök, papillae fungiformes, találhatók. 
Utóbbi szerző tehát a körülárkolt és leveles szemölcsök mellett, még 
egy, a papillae filiformesek jellegével bíró szemölcsnemet említ s ezeket 
gombaalakúaknak nevezi, mindenek szerint tévesen, mert rövid 
leírásában is olyan képet nyújt a szóbanforgó szemölcsökről, melynek 
alapján azok nem nevezhetők gombaalakúaknak. így munkájából sem 
a fonál-, sem a gombaalakú szemölcsökről nem nyerünk tiszta képet. 
Ellenberger szerint Nadler, Oppel szerint pedig Rosenberg azt állítják, 
hogy a fonálalakú szemölcsök házinyúlnál 3—8-as csoportokba tömö
rülnek. Vizsgálataim az utóbbi szerzők állításait sem erősítették meg, 
ugyanis minden esetben azt találtam, hogy ezek egyenletesen elosz
tódva foglalnak helyet a nyelv hegyének és testének háti felületén és 
szélein, sőt innen hátra a nyelv elkeskenyedő csúcsának alsó felületén 
is lenyúlva, körülbelül 1—2 mm. széles sáv alakjában szegélyezik azt, 
a nyelv testének hátulsó felén pedig különböző terjedelemben az olda
lakra is lehúzódnak. Hátrafelé a nyelv teste és gyökere közti határig 
terjednek s ezek ritkán fordulnak elő elszórtan ezen sík mögött is. 
Az apró, végük felé elhegyesedő s az alapról függőlegesen kiemelkedő 
fonálalakú szemölcsök a széleken gyérebben, de itt is egyenletesen 
elosztódva fordulnak elő. A nyelvháton, a nyelvháti dudor előtt, már 
valamivel magasabbak, sűrűn, szorosan egymás mellé tömörülnek s a 
nyelv felületének bársonyszerű tapintatot kölcsönöznek. A nyelvháti 
dudoron hirtelen, átmenet nélkül érik el fejlettségük legnagyobb fokát. 
Lényegesen meghosszabbodnak, valamivel vastagabbak, merevebbek 
lesznek s ezzel a nyelvháti dudort kissé érdessé teszik. Csúcsukkal itt 
erősen hátra hajlanak s így a táplálék továbbítását lényegesen meg
könnyítik. Közvetetlenül a nyelv gyökere előtt ismét gyöngülnek és
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ritkulnak, hogy még annak elülső végén a fonálalakú szemölcsökkel 
fedett terület véget érjen. (5. kép.)

Az apró gombaalakú szemölcsöket, papillae fungiformes, házinyúl 
nyelvén Oppel szerint legelőször Wyss ismertette, később Podwisotzky 
létezésüket kétségbevonta, mígnem Rosenberg tisztázta a kérdést s 
megerősítve IVyss állítását, ő is megkülönböztetett a fonálalakú szemöl
csök között gombaalakúakat s egyben elrendeződésüket is leírta. 
Ez utóbbi nézetét támogatják vizsgálataim is. A gombaalakú szemöl
csök a nyelv hegyére szorítkoznak. Ennek felső felületén és szélein 
foglalnak helyet s a nyelv csúcsán lenyúlnak az alsó felületre is, arra 
a keskeny sávra, amelyet itt a fonálalakú szemölcsök alkotnak. Szabad 
szemmel is, még inkább lupéval való vizsgálatkor halvány rózsa
színű vagy fehér kerek pontok alakjában jól előtűnnek a szürkés
sárga fonálalakú szemölcsök által alkotott környezetben. A nyelv 
csúcsának alsó felületén és szélein vannak legsűrűbben, úgyhogy 
itt egymással gyakran 2—3 is érintkezik. A nyelvháton hátrafelé 
mindinkább ritkulnak, átlag 2—3 mm. távolságban állnak egymástól, 
míg a nyelv hegye és teste határán elfogynak. Számuk változó ; a 
szélső határokat 97, illetve 123-nak találtam. Ugyancsak eltérő a 
nagyságuk is. Némelyik szabad szemmel csak alig észrevehető, tű- 
szúrásnyi fehér pont, míg igen sok eléri a mákszem nagyságát is s ez 
utóbbiak ki is domborodnak a fonálalakú szemölcsök felülete fölé. 
Általában a gombaalakú szemölcsök a nyelv csúcsától hátrafelé a 
ritkulással együtt kisebbednek is. (5. kép).

A nyelv testének és gyökerének határán, mindkét oldalon, a közép
vonaltól 2—3, a nyelv szélétől pedig U5—2 mm.-nyire egy-egy árkolt 
szemölcs, papilla vallata, foglal helyet, egymástól 4—6 mm. távolság
ban. Ezek jelenlétét Oppel az összes emlős állatokra jellegzetesnek 
tartja ; állítása helyességéről Schwalbe is meggyőződött s az árkolt 
szemölcsök számát és alakját véve figyelembe az emlősöket három 
nagy csoportba osztályozta. Ezek egyikébe — a nyelv két oldalán 
symmetriásan helyeződő egy-egy, egyenlő nagy árkolt szemölccsel 
bírók csoportjába — tartoznak szerinte a ló és sertésen kívül az összes 
rágcsálók s így a házinyúl is. Wyss Schwalbe felosztását tovább vitte 
azzal, hogy a szemölcsök alakján és számán kívül, azoknak egymás
hoz való viszonyát és elrendeződését, másrészt pedig a másodlagosan 
fellépő szemölcsöket s úgy ezek, mint az elsődlegesek ízlelő bimbói
nak elrendeződését is alapul vette. Ezek szerint az ugyanolyan számú 
árkolt szemölccsel bíró ló és sertés külön csoportba került a rágcsá
lóktól. Végül Münch azt találta, hogy ez utóbbiak sem tartozhatnak egy 
csoportba, mert vannak közöttük csak egyetlen egy, a középvonal
ban helyeződő árkolt szemölccsel bíró myomorph állatok, továbbá 
két szemölccsel bíró hystricomorph rágcsálók — így a házinyúl is — 
s végül megkülönböztet három árkolt szemölcséi sciuromorph álla
tokat is. Az árkolt szemölcsök számát tehát házinyúlnál nevezett 
szerzőkön kívül Krause, Gerhardt, Podwisotzky, Ebner, Hönigschmied
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és mások is kettőnek találták, amit saját vizsgálataim is megerősí
tettek. Az a tény, hogy egyes állatfajoknál az árkolt szemölcsök 
száma és nagysága változó, továbbá, hogy egyesek a gombaalakú 
szemölcsökön nem mindig találtak ízlelőbimbókat, többeket, így 
Oppel szerint Mayert, Brüchart arra a következtetése bírta, hogy 
az árkolt szemölcsök a gombaalakúakból, mint az ízlelő szemölcsök 
alapformájából fejlődtek ; sőt Renaut egyenesen tagadja is önálló
ságukat s igen erősen fejlett gombaalakű szemölcsnek minősíti őket, 
melyeket köröskörül nyálkahártyakiemelkedés határol. Ezen állítást 
Oppel és Gmelin vonták kétségbe, szerintük a gombaalakű és árkolt 
szemölcsök fejlődése a nyelv különböző, egymástól távolálló helyén 
történik s mindkettőnek megvan a jellegzetes alakja, a két szemölcs
féleség között pedig átmeneti alakokat sohasem lehet találni, ami 
mind amellett szól, hogy a két ízlelőszemölcsféleség egymástól teljesen 
független, önálló képződmény.

Ä házinyűi nyelvének halványpiros színű,árkoltszemölcse 1—l'5mm. 
átmérőjű, szabályos köralakű. Rajta szabadszemmel is két részlet 
ismerhető fel ; egy kissé kiemelkedő, egyenetlen, de egészbenvéve 
lapos felületű közepetti részlet, melyet a környező nyálkahártya 
kerek sánc alakjában vesz körül. A kettő szorosan egymáshoz fekszik 
s közöttük szűk és sekély kerek árok marad. A sánc, ellentétben az 
egérrel és patkánnyal — ahol ez patkó alakban, csak három oldalon 
szegélyezi a szemölcs közepét, míg annak rendszerint elülső oldalát 
szabadon hagyja — mindig teljesen zárt gyűrűt alkot; hátul eléri 
a centrális rész magasságát, két oldalt már alacsonyabb ennél 
és előrefelé elmosódottan megy át a környező nyálkahártyába. (5. kép.)

A nyelv ízlelő szemölcsei közül legkésőbben ismerték fel a leveles 
szemölcsöket, papillae foliatae. Először embernél írták le, csak jóval 
későbben találta Oppel szerint Mayer — aki nyelvszéli szerv elnevezéssel 
illette —, utána Wyss, Ebner több állatnál is. Krause, majd 
Gerhardt is foglalkozott vele házinyúlnál ; előbbi következetesen 
fimbria linguae neve alatt ismerteti, utóbbi pedig felváltva használja 
azt és a papilla foliata elnevezést. A nyelvszéli szerv elnevezés 
a szemölcs elhelyeződésére vonatkozik. Valóban a nyelv testének 
szélén, de annak oldalsó felületére is lehűzódva foglal helyet mindkét 
oldalon egy-egy közvetlenül a nyelv-szájpadi ív alsó vége előtt, úgy
hogy hátulsó széle egy síkba esik az árkolt szemölcsök elülső szélével. 
A házinyúlnál erősen fejlett szemölcs tojásdad, vagy Heidenhain 
szerint körtealakú, hátulsó vége megkeskenyedik. ívelt vonalakkal 
határolva, fokozatosan szélesedve húzódik előre s kissé kifelé, úgyhogy 
elülső fele már a nyelv oldalán laposan terül el. Hosszanti átmérője 
5—6 mm., legnagyobb szélessége pedig 3—3-5 mm. E területen a könyv 
lapjaihoz hasonlóan, az alapról függőlegesen emelkednek ki az egy
mástól mély barázdákkal elválasztott nyálkahártya-kettőzetek, az 
ú. n. levelek vagy ízlelölécek, mint ahogy Heidenhain nevezi őket. 
E levelek számát Wyss 12, Heidenhain 16, Krause 10—14, Gerhardt
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pedig 20-nak találta. Úgy a nevezett szerzők eltérő adatai, mint saját 
vizsgálataim szerint az ízlelőlécek száma igen változó, a szélső hatá
rokat 17, illetve 25-ben állapítottam meg. A levelek legrövidebbek 
hátul, előrefelé fokozatosan hosszabbodnak egészen a szemölcs két
harmadáig, majd ismét rövidülnek. Némelyik szemölcsnél a levelek 
olykor el is ágazódnak és pedig gyakrabban a felső végükhöz közel, 
de esetleg egyidejűleg alul is. A mellékágak legtöbbnyire egyenlő erősek 
a főággal s elérik a szemölcs széleit is, csak elvétve érnek már ez előtt 
véget s ilyenkor a főágak egymás melletti végei szabják meg a szemölcs 
határát. (5. kép.)

A papillákkal fedett terület mögött a nyelv gyökerét borító nyálka
hártya hirtelen megvékonyodik, az alaphoz lazán tapad s apró rán
cokat vet. Két oldalsó széle a lágy szájpad nyálkahártyájába olvad, 
hátrafelé pedig a gégefedőre hajlik át. A középvonalban, hátrafelé 
mindjobban kifejezett, a gégefedő tövében már 1 mm.-re kiemelkedő 
nyelvgégefedői redőt, plica glossoepiglottica mediana, alkotja ; a redő 
hátrafelé felhúzódik a gégefő elülső felületére s itt szétterül. (5. és 
12. kép.) Tőle kétoldalt a nyelvgyökér nyálkahártyája jóval alacso
nyabban éri el a gégefedőt s így ennek tövében a plica glossoepiglottica 
két oldalán, ez és az alsó lágy szájpad-garati ívek között egy-egy hátra
felé a gégefedő töve felé vak zugot alkotó s a vallecula glossoepiglotticá- 
nak megfelelő bemélyedés képződik. Úgy ezekben, mint előttük a 
nyelvgyökér nyálkahártyájának többi részein is kézi nagyítóval 
apró, tűszúrásnyi nyílások, nyiroktüszők, noduli s. folliculi tonsil
lares, szájadékai vehetők észre, sőt a vékonysága miatt csaknem 
áttetsző nyálkahártyán keresztül szabadszemmel is áttűnnek maguk 
a sárgás színű, apró nyiroktüszők is, mákszemnyi és ennél kisebb 
csomócskák alakjában. A csomócskák a nyálkahártya alatt szabály
talanul szétszórtan helyeződnek és nagyobb — a tonsilla lingualis- 
nak megfelelő — halmazokká házinyulaknál sohasem csoportosulnak.

Szöveti szerkezet. A nyelv főtömegében az .egymással szorosan 
összefonódó nyelvizomzatból áll. Az izmokat kötőszövet tartja össze. 
Ez legerősebben fejlett a nyelv középsíkjában, ahol a szorosan 
egymás mellett halmozott rostos kötőszöveti kötegek kifejezett választó
falat, saeptum linguae, alkotnak. A saeptum szélein a kötőszövet 
közvetetlenül a nyálkahártya alatt két oldalra fordulva széjjelterül 
s mint vékony submucosa közvetíti a szoros összeköttetést a körül
burkolt izmos nyelv s annak nyálkahártyája között. A submucosa 
legerősebben fejlett a nyelvféknek nevezett nyálkahártya-kettőzet- 
ben, ahová közvetetlenül a száj üreg fenekéről húzódik fel a két lemez 
közé. A nyelv gyökerének nyálkahártyája alatt rostjai lazák, köztük 
helyenkint szírszövet s apró — részben már az izmok közé nyúló — 
mirigyek foglalnak helyet. Jóval vékonyabb, de még mindig mint 
önálló határréteg ismerhető fel, a nyelv alsó és oldalsó felületének 
nyálkahártyája alatt, a nyelv szélein és hátán pedig felismerhetet- 
lenül összeolvad, az e helyeken csaknem elválaszthatatlan nyálka
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hártya tunica propriájával, úgyhogy önálló fascia lingme-mk nevez
hető szívós kötőszöveti réteg itt meg sem különböztethető, illetve 
annak alkotásában maga a nyálkahártya propriája vesz részt. A lamina 
propria erős, sűrű, alsó részeiben gyéren rugalmas rostokat is tartal
mazó kötőszöveti hálózat, melyre itt is jellegzetes a száj üreg többi 
részeihez hasonlóan a papillás szerkezet. Legvékonyabb s papillái 
is legsekélyebbek a nyelv gyökerén és a nyelvszájpadi íveken, ennél 
valamivel erősebbek a nyelv alsó és oldalsó felületein, majd a nyelv 
szélein hirtelen tetemes nagyságot érnek el, melyet a nyelvhatáron 
is megtartanak. A propriát a szájüreg más részeihez hasonlóan sok
rétegű lapos hám fedi. Általában a hámréteg vastagsága arányos a 
tunica propria fejlettségével. Tetemes a hámbevonat a nyelvháton, 
még inkább ennek kimagasló dudorán. Az itt erősebb, nagyjában kúp
alakú mikroszkópos szemölcsöket befödi, a köztük levő mélyedéseket 
részben vagy egészben kitölti. A felső sorok hámja a száj üreg bár
mely részénél nagyobb mértékben hal el s mint vastag, fénylő, szer
kezet nélküli kéreg vonja be a felületét, különösen vastagon a papillák 
közeiben. Egyes sejttörmelékeknek pikkelyalakban való leválása 
is megfigyelhető.

A nyeív jellegzetes makroszkópos nagyságú szemölcseinek alkotásá
ban bizonyos módosulásokkal a nyálkahártya ugyanazon képletei vesz
nek részt, mint a sírna felület szemölcseinél. A fonálalakú szemölcsök 
a mikroskópos kicsinységű papillákhoz hasonló kúpalakú képződ
mények. Vázukba, a tunica propria finom szálas kötőszövetébe helyen- 
kint rugalmas rostok is benyúlnak az alapról. Elszórtan a szemölcs 
falában másodlagos szemölcsök is keletkeznek, ezek azonban nem 
nyúlnak a felület fölé, közeit az alapról felfelé húzódó hámsejtek töltik 
ki. A lapos hámsejtek a szemölcs tengelyével nagyjában egyirányúan 
fektisznek, házfedélcserépszerűen rendeződnek el, a szemölcs tetején 
kicsúcsosodnak ,vagy néhol az elszarúsodott sejtek szabálytalan pik
kelyekben leválnak s a szemölcs csúcsa felrostozódott.

A fonálalakú szemölcsök közt beékelten helyeződnek a gomba 
alakúak. Elvétve akadnak átmeneti alakok is, melyek csak annyiban 
különböznek a fonálalakúaktól, hogy hengeresek, alacsonyabbak 
maradnak, kis domborulatú felületüket a vékony hám többé-kevésbé 
laposan fedi. A 05— L8 mm. magas, valódi gombaalakú szemölcsök 
széles alappal indulnak ki, a középi részen vagy csak a felső harmadban 
behúzódnak, hogy tetejük ismét az alapnál nagyobb mértékben ki
szélesedjen. Vannak ettől többé-kevésbé eltérő alakok is, melyeknél 
az alapról való kiindulás is keskeny s ilyen marad a felső negyedig, 
ahol hirtelen és lényegesen megszélesedve typikus gombaalakot nyer. 
A szemölcs alapvázát itt is a tunica propriának elvétve rugalmas rosto
kat is tartalmazó szövete alkotja, sok szemölcs belsejébe kúpalakban a 
nyelv saját belső izomrostjai is behúzódnak, maguk előtt tolva a 
propriát. Ez utóbbi mikroszkópos kicsinységű másodlagos szemölcsöket 
is alkot, úgy a függőleges száron, mint a kiszélesedő felületen. A több



26

rétegű lapos hám a fonalas szemölcsök alapjáról húzódik a gomba- 
alakúakra, vastagsága az előbbiekét nem éri el s a lapos sejtek a 
szemölcsváz tengelyével egyirányban elrendeződve alkotják a mindenütt 
sírna felületű bevonatot. A legkívül eső lapos sejtrostokban az epithel 
elhalása itt is észlelhető, de az előbbiekhez képest csak kis fokban. 
A vékony és csaknem az egész terjedelmében ép sejteket tartalmazó 
epithel-bevonat okozza, hogy a gombaalaká szemölcsök friss álla
potban, szabad szemmel való megtekintésre rózsaszínűnek látszanak 
a hámon áttűnő bő erezettségtől.

A papilla vallata közepetti szemölcsének s az ezt mély körkörös 
árok közbeiktatásával körülvevő sáncának szerkezeti viszonyai azok 
szorosan egymáshoz való tartozandóságukra utalnak. Mindkét kiemel-

6. kép. Papilla vallata átmetszett, a - a szemölcs körülötti (ízlelő) árok. b -.■= az árkot 
körülzáró sánc. c =  epithel. d -  másodlagos papiilák. e ízlelőbimbók. / =  diffus 
lymphoid mező. g =  a szemölcs alatti serosus (Ebner-féle) mirigy, belőle kivezetőcső 
vezet az árok mélyébe, h =  mirígykivezetőcső keresztmetszete, i - hosszirányú izom

rostok. j : izmok keresztmetszete.

kedésnek váza a tunica propria rostos kötőszöveti hálózata, mely az 
alapról sekély behűzódással körülvéve nyúlik fel, mindjárt ezután 
fokozatosan szélesedik és ívelt felületet alkotva széjjelterül a szemölcs 
megszélesedő felső felében. A szemölcs alapjának kötőszövete lefelé 
megkerüli a mély és szűk árkot s ismét felemelkedik az árkot körülvevő 
sáncszerű kiemelkedés vázául, innen pedig perifériásán a környező 
nyálkahártya hámja alá folytatódik. A tunica propriát a szemölcs és 
sáncának alapjában egymástól jól elkülönülő rostok alkotják, melyek 
felfelé finomabbak lesznek, a hám alatt sűrűbb, a szemölcs közepében 
lazább, néhol egészen hézagos fonatot alkotnak, a két előbbi szemölcs 
csaknem egyneműnek látszó, finom, sűrű fonatával szemben. Itt is 
előfordulnak, bár csak kis számban, alacsony, másodlagos szemölcsök,
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ezek jelenléte azonban csak a szemölcs tetejére és ennek szomszéd
ságára, meg a sánc legkimagaslóbb részére szorítkozik. Ezzel szemben 
az árok mélyének falai szemölcsmentesek. Ellentétben a gombaalakú 
szemölcsökkel, ezek alkotásában sohasem észlelhető a nyelv izom- 
zatának szerepe. A tunica propriától alkotott vázat vékony epithel- 
réteg borítja, kitöltve a másodlagos szemölcsök közeit is, sírna felületet 
alkot. A szemölcs tetejének egyenetlensége tehát nem a másodlagos 
kiemelkedésektől származik, hanem a hám meglazulása, illetve 
leválása okozza. (6. kép.)

A papilla vallata jellegzetes képződményei a többé-kevésbé megnyúlt 
ovális alakú ízlelöbimbók. Ezek a szemölcs körülötti mélyedést határoló 
falak epitheljébe vannak beágyazva, hol egyenkint elszórtan, hol pedig 
egymástól keskeny epithei-hidakkal elválasztva 6—8—10-es sorokban 
egymás felett. Az ízlelőbimbók legnagyobb részét a barázda falainak 
középső harmadában találtam, de előfordulnak a felsőben is, még 
inkább a mélyén, ellenben teljesen hiányoznak a szemölcs felületén. 
Hosszanti átmérőjük, mely nagyjában egyenlő terjedelmű a hám 
szélességével — ez utóbbit derékszög alatt szeli. A bimbó két vége a 
hagyma alakjához hasonlóan megkeskenyedik és pedig kisebb mérték
ben a tunica propria és az epithel határáig érő alsó, nagyobb fokban a 
hám felületét csaknem elérő felső szabad végén, mely néha vékonyan 
kihegyezettnek tűnik fel. Felső végének, a pórusnak megfelelően az 
epithel felületén sekély behúzódás vehető észre. (6. kép.)

Az ízlelőbimbó alkotásában annak egész hosszában végigvonuló 
sejtek vesznek részt. Ezek lényeges alaki és szerkezeti különbségeket 
tüntetnek fel a bimbó belsejében és a külső vázában. A külső hatalmas, 
erősen megnyúlt s ívben hajlott, kifelé domborodó sejtek két végük 
felé megkeskenyednek és pedig nagyobb fokban a felső, szabad vég, 
kisebb mértékben a bázis felé. Legszélesebbek a test közepe táján, 
ahol a nagy sötétkékre festődő kerek vagy kis fokban megnyúlt mag 
foglal helyet. Az egymás mellett helyeződő sejtek széleikkel érintkeznek 
vagy pedig tetőcserépszerűen rendeződnek el, anélkül, hogy sejtközti 
állomány "nyomai volnának megállapíthatók. Ilyen sejtek több réteg
ben fordulnak elő ; a centrum felé helyeződök íveltsége kisebb, valamivel 
maga a sejt is karcsúbb s a külsőéhez hasonló protoplasma ritka 
szemecskézettsége finomabb. A felső elkeskenyedő vég a külső sorokban 
hegyesebb, a belsők sejtjein tompább nyúlványban végződik s ezek egy
mással érintkezve, gyűrűalakú nyílást, az ú. n. ízlelőporust zárják körül. 
Ezt kifelé az árkolt szemölcs hámjának lapos sejtjei határolják, melyek 
úgy itt, mint a bimbó egész terjedelmében mikroskopos metszetekben 
attól jól elkülöníthetők."Fenti sejteket Schwalbe, Hermann, Ranvier és 
mások fedő-, pillér- vagy támasztósejteknek nevezik, ellentétben a 
bimbó centrumában helyeződő ízlelő vagy neuroepithelialis sejtekkel, 
melyek szerintük az ízlelés idegének végszervei sanerv. glossopharyn- 
geusnak a nyálkahártyában nagyszámban előforduló kis ganglionjaitól 
kapják a velőtlen rostokat s közvetítik az ízlelést. Ez utóbbi sejtek
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a bimbók centrumában helyeződnek egymás mellett vagy egymástól 
egy-egy belső támasztósejt által elválasztva. Ezek egyenes, karcsú, 
pálcaalakúak s csak a különböző magasságban, de leginkább a sejt 
alapi felében helyeződő, erősen megnyúlt, nagy magnak megfelelően 
szélesednek ki. E körül a protoplasma finoman szemecskézett. A felső 
lecsapott vagy kúpalakú sejtvégen fénylő, kutikularis, pálcikaszerű 
alakulás, ú. n. ízlelőpálcika foglal helyet, mely benyúlik a támasztó
sejtek felső végétől körülzárt ízlelőporusba. Ezen két sejttypus mellett 
Hermann az ízlelőbimbó alapján még nagymagvú, elágasodó basalis 
sejteket is megkülönböztet, melyekben mitosis is található s melyek 
feladata protoplasmás nyúlványaival idegfibrillumoknak felvétele, 
másrészt ezek a bimbó pótló sejtjei. Ezt mások nem találták s Drasch 
hajlandó feltenni, hogy ezek nem egyebek, mint a tunica propriának a 
felső, erősen fejlett kötőszöveti sejtjei, .vagy olyan támasztósejtek, 
melyeknek magva egészen az alapra tolódott s ez sorozatos metszetek
ben könnyen minősíthető külön, a bimbó alapján laposan helyeződő 
sejtátmetszeteknek.

A leveles szemölcsök egyes leveleinek belső váza a nyálkahártya 
tunica propriája, mely egy-egy keskeny mély árok kihagyásával 
széles alappal indul ki, merőlegesen emelkedik fel, megtartva a ki
indulási hely szélességét egész a felső széléig, mely vagy gyengén ívelt, 
párhuzamos az alappal, vagy kissé elferdül. A váz maga a levél bel
sejében laza, sőt hézagos, csak a felület felé finomodnak el és tömö
rülnek a kötőszöveti rostok, összefüggő, merev alapot kölcsönözve 
a hámbevonatnak. Az egyes levelekben mindig vannak másodlagos 
papillák is és pedig kizárólag csak az alapról kiindulva, a legtöbb 
levélben hármasával végigvonulnak csaknem a felületig. Drasch ezt 
a jelenséget úgy fogja fel, hogy egy-egy levél három párhuzamosan 
egymáshoz tapadó szemölcsből van összetéve, melyek közül a köze- 
petti a legmagasabb, a két szélső valamivel alacsonyabb s ezeknek 
szabad felületén helyeződnek az ízlelőbimbók. Ellenben a lapok 
oldalai mindig papillamentesek. A levelek közti árkok feneke rend
szerint mirigy kivezető nyílással átfúrt s gyakran kis fokban ki is 
szélesedik, ami maga után vonja a levél alapjának behúzódását. A több
rétegű lapos hám legvastagabb az árok mélyén, a levelek oldalsó 
felületét egyenletes vékony rétegben födi, míg csak tetején ismét 
terjedelmesebb. A felületes hámsejtek elhalása csak a levél felső végén 
figyelhető meg. Az epithelbe itt is izlelőbimbók vannak beágyazva 
és pedig kizárólag csak a levelek oldalsó felületén, itt is legsűrűbben 
— 4-—6-os sorokban — a középső harmadban, ettől le- és felfelé csak 
elszórtan, míg a szabad végén s az árkok mélyén teljesen hiányoznak. 
Krause négyes sorokban, összesen 7440 bimbót talált. Egyébként a 
bimbók viszonya a környezethez és mikroskopos szerkezetük meg
egyezik az árkolt szemölcsökével. (7. kép.)

Úgy az árkolt, mint a leveles szemölcsök alatt, az izomkötegek 
közé beágyazva, a felület közelében apró tubulosus, serosus mirigyek
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találhatók. Ezek elhelyeződési területe alig nagyobb az illető szemölcs 
kerületénél. A mirígyparenchyma egyenesen felfelé haladó, rövid 
kivezetőcsöve útján az árkolt szemölcs körkörös, a leveles szemöl
csöknek pedig lapjai közti árkának legmélyebb helyével függ össze, 
ahová a többrétegű lapos hámot átfúrva, nyílik be az egyrétegű henger
hámmal bélelt kivezetőcső. A papilla vallata alatt rövidebb, a papilla 
foliata alatt hosszabb kivezetőcső tág, majd lefelé, az elágazódás 
közelében szűkül s egyidejűleg hengerhámja is fokozatosan alacso
nyodig köbhámmá lesz s erre magukban a tömötten egymás mellett 
helyeződő tubulusokban ismét magas pyramisalakú secernáló sejtek 
következnek. A sejtek szűk lument zárnak körül s belőle nagy számmal

7. kép. Papilla foliata átmetszete. a =  a leveleket elválasztó mély árok. 'o =  a tunica 
propria hármas papillája az egyes levelekben, c =  epithel. d =  ízlelőbimbók, e =  Ebner- 
féle mirigy. / =  mirígykivezetőcső átmetszete. g =  mucosus mirígyréteg kezdete a papilla 

foliata mögött, h =  hosszanti izomrostok, i = harántizom-átmetszetek.

haladnak secretcapillarisok az egyes sejtek közé. A magas pyramis
alakú sejtek alapjukkal finom, világos, membrana proprián ülnek. 
Nagy kerek magjuk a sejt közepén helyeződik, körülöttük a proto-, 
plasma sötét, sűrűn szemecskézett. Ranvier szerint ezen, ú. n. Ebner- 
féle serosus mirigyek váladékának fontos szerepe van az ízlelésnél, 
egyrészt az odajutó szilárd anyagok feloldásánál, másrészt az ízlelő
gödörnek váladékkal való kimosásában. A váladék kipréselésében 
pedig a mirigyeket körülvevő izomkötegeknek van szerepük. (6. és 
7. kép.)

Közvetetlenül az előbbi mirigyek mögött, helyenkint hátul a 
nyelv oldalán is elszórtan, de jóval nagyobb mennyiségben a nyelv 
gyökerének nyálkahártyája alatt, szintén az izomkötegek köré ágyazva
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mucosus mirigyek találhatók. A tubuloalveolarisnak minősíthető végső 
kamarák az elágazódás után kiszélesedve megnyúlnak, eközben egye
sek fala kifelé számos tágulatot alkot. Üregüket az előbbi mirigyekénél 
alacsonyabb sokszögletes, vagy csillagalakú, egymással anastomizáló 
sejtek bélelik ki, melyek alapját kívülről vastag membrana propria 
veszi körül. A sejt magva erősen lapított s az alap mellett foglal helyet, 
protoplasmája pedig minden részében világos, fénylő, eosinnal nem 
festhető meg. A sejtektől körülzárt hímen tág, mindenütt jól feltűnik ; 
a kamarából rövid, alacsony köbhámmal bélelt szűk csőbe folytatódik, 
melynek sejtjei fokozatosan lesznek magasabb hengeresek, majd a 
kivezetőcső kétsoros hengerhámja lép föl egészen a beszájadzási helyekig, 
ahol a nyálkahártya felületére nyílva, felveszik ennek többrétegű 
lapos hámját. A hengerhám alapi csíkoltsága úgy ezeknél, mint az 
előbbi mirigyeknél is hiányzik. (7. kép.)

A házinyúl nyelvének lymphatikus berendezése vagy egyszerű 
diffúz beszürödések alakjában található, de leginkább önálló, aggregált 
folliculusok-ban csoportosult. Előbbiek a papilla foliata és vallata 
gödreinek mélyén s utóbbiak sáncának oldalán fordulnak elő, ahol a 
lymphoid sejtek nagy számmal, elmosódott határú területeken szövik 
át a nyálkahártya tunica propriáját, helyenkint ennek sejtjeit felis- 
merhetetlenné téve, vándorolnak át az árokba. A folliculusok nagy 
számban fordulnak elő a nyelv gyökerének nyálkahártyáján, mint 
lapos, szemölcsalakú kiemelkedések, melyek közepén szűk betürem- 
kedés vezet a tüszőbe. Ezt is a nyelv többrétegű lapos hámja béleli ki. 
A nyálkahártyában a nyiroksejtek sűrűn infiltrált udvarokon csopor
tosulnak, vagy összefüggő széles sávot alkotnak, mely élesen el
határolódik a környező nyálkahártya és az izomzat felé. A kivándorló 
leukocyták néhol' sokszorosan átszövik a hámot s a tüsző belsejéből 
a nyálkahártya felületéig követhetők.

A nyelv nyálkahártyája vérerek-kel bőven ellátott. Ezek legfino
mabb ágai hálózatokat alkotnak, melyekből finom kacsok lépnek a 
papillákhoz. A nagyobb makroskopos szemölcsök alatt külön sűrűbb 
hálózat is található, melyből apró kacsok a másodlagos szemölcsökbe 
is hatolnak. A nyelv gyökerének nyálkahártyája alatt bőven ismer
hetők fel finom, hosszanti lefutású apró vénák. A nyirokerek legsűrűbb 
hálózataikat a tonsillaris részen alkotják, az egyes folliculusok alatt, 
«zenkívül a papilla foliata lemezei alatti fölületes hálózatból a nagyobb 
lemezek belsejébe követhető egy-egy endothellel bélelt, aránylag 
tág nyirokrés.

A nyálmirígyek, glandulae salivates, a fejen, különböző helyeken, 
de leginkább magát a szájüreget bezáró falakban elhelyeződő mirigyes 
szervek. A mirigyek több kisebb vagy egyetlenegy nagyobb kivezető
csővön keresztül váladékukat a szájba ömlesztik. Ezek tehát a száj
üreg nyálmirígyei, tekintet nélkül arra, hogy a szájban már kevert 
nyálhoz fehérjében bő, fermenttartalmú secretumot szolgáltató 
serosus (vagy fehérje) mirigyek, vagy víz- és fermentszegény, nyúlós



váladékot termelő mucosus (vagy nyálka) mirigyek, avagy kevert 
mirigyek, mely utóbbiak nyálkatartalmú secretuma, relatíve sok 
fehérje mellett, amylolytikus fermentumokat is tartalmaz s emellett 
aránylag vízben is gazdag. Megkülönböztető leírásuknál alapnak 
vettem a termelt váladék minőségét, mely mindenkor kifejezésre jut 
a mirigy struktúrájában is, emellett figyelemmel voltam a mirigy 
váladékot termelő üregeinek alakjára is, mert különösen régebben 
ezen az alapon történt a mirigyek csoportosítása tubulosus, alveolaris 
és tubuloalveolaris mirigyekre. Szokásos még a nagyság szerinti osz
tályozás is, aszerint, hogy a mirigy önálló, makroskopos, néha tetemes 
nagyságú testet ölt-e, avagy csak a nyálkahártya alatt, szabadszemmel 
nem, vagy csak alig felismerhető apró mirigysejteket alkot, megkülön
böztetve a szájüreg nagy nyálmirígyeit és a kicsiny nyálkahártya
alattiakat. Elnevezésüknél topographiai helyeződésüket vettem irány
adónak, nem tévesztve szem elől, hogy a kivezetőcső szájadéka és 
maga a mirigy teste sokszor nagyon különböző, egymástól távoli 
helyeken található.

Általában a házinyúl szájürege nyálmirígyekben gazdag. A többi 
emlős állatoknál meglevő nagy nyálmirígyek itt aránylag jelentékenyen 
fejlettek, ezenkívül több, más állatokban csak apró, nyálkahártya
alatti mirigy is önálló mirigyként tűnik elő. A differenciálódás igen 
előrehaladott, mint ezt különösen a buccalis mirigyek bizonyítják, ahol 
helyenkint majdnem összefüggő mirígyréteg alakul egymástól elhelye- 
ződés és szerkezeti különbségek alapján elkülöníthető különböző miri
gyekből. Krause és Gerhardt s rájuk hivatkozással más szerzők a követ
kező önállóan fejlett mirigyeket különböztetik meg: glandula infra
orbitalis, buccalis (alsó és felső), mandibularis superficialis, parotis, 
submaxillaris, sublingualis. Gerhardt ezenkívül még nyálkahártya alatt 
helyeződő, nem önállósuló s az illető testtájakról elnevezett szájpadi, 
pofái, ajaki és nyelvi nyálmirígyekről tesz említést. A nagy nyál- 
mirigyek leírásánál mindkét szerző inkább csak topographiai helye
ződésüket ismerteti, míg a finomabb szerkezetüket és kivezető utaikat 
alig méltatták figyelembe.

Makroskopos vizsgálattal minden állatban megállapíthattam : 
parotist, gl. submaxillar ist, sublingualist, infraorbitalist, buccalis superiori, 
buccalis inferiori, felső és alsó ajaki mirigyet, melyeket sajátságos 
magatartásukról gland, buccolabialis superior és inferior-nak neveztem 
el, végül gl. mandibularis superficialist. Ezeken kívül mikroskópos 
vizsgálattal kétféle különöböző nyelvi mirigyet és lágy szájpadi mirigyet 
találtam.

Parotis. A fültő alatti táj bőrének és felületes fasciarendszerének 
lefejtése után tűnik elő terjedelmes, lapos mirigyek alakjában. Verti
calis irányban erősen megnyúlt, a fülporc kiindulási helyétől egész 
a torokjáratba a vena jugularisig terjed. Átlag 2-5 cm. hosszú. Felső 
és alsó vége a nyak hossztengelyével egyirányban, kevésbbé hátra, 
nagyobb mértékben előre kiszélesedett s így alakját véve figyelembe,
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három összefüggő részből á ll: a két kiszélesedett vég s az ezeket össze
kötő függőleges keskenyebb középső részletből. Felső, körülbelül 
12 mm-re kiszélesedett vége kitölti a fülporc gyökere, a halántékcsont 
jároméle és a masseter felső és hátulsó széle által határolt mélyedést, 
sőt felfelé a fülporcra kis részben fel is húzódik. Előrefelé reányúlik a 
masseterre is, közel ennek eredési vonalához s födi a rajta áthaladó 
nerv. facialist. Hátulsó széle az atlas szárnya előtt lefelé hajlik s foly
tatódik az 5—6 mm.-re megkeskenyedett, közbülső mirígyrészletben, 
mely a masseter hátulsó tapadási vonalát szegélyezi és felső felében 
keskeny csíkban fedi is azt. Alsó vége a torokjáratba hajlik át. Itt

8. kép. A nyálmirígyek elhelyeződése. a =  parotis, b — ductus parotideus, c =  giand. 
submaxiiiaris. d =  a Warthon-féle vezeték kezdeti részlete, e =  a gland, lacrymalis 
inferior egy részlete, mely a gland, infraorbitalist eltakarja. 1 =  gland, buccalis superior, 
g =  gland, buccalis inferior, h = gland, buccolabialis superior, i — gland, buccolabialis 

inferior. =  gland, mandibularis superficialis, k — nerv. facialis.

ismét kiszélesedik, különösen előrefelé s kitölti azt a csúcsával előrefelé 
irányuló hegyes szöget, melyet a musc. pterygoideus medialis tapadása 
és a vena maxillaris ext. határolnak. Az alsó vég medialis szélét vékony 
kötőszöveti réteg választja el a tőle kissé előre, medialisan és mélyebben 
helyeződő gland, submaxillaristól. (8. kép.)

A vékony burokba foglalt, halványrózsaszínű mirigyen szabad
szemmel való megtekintésre is erős lebenyzettség tűnik fel ; a lebeny
kék a mirigy felső és középső részletében alig érnek el 1 mm. vastag
ságot, csak az alsó, kiszélesedett vég vastagszik meg 3—4 mm.-re. 
A parotis felpraeparálásakor és kifeszítésekor — különösen fixált prae-
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paratumokon — medialis felületén, a burok alatt, az alsó kiszélesedett 
részből lefelé haladó, hajszálvékonyságú vezeték tűnik fel, mely mellék
ágakat vesz fel a mirigy felhágó szelvényének egyes lebenykéiből is. 
Ezen apró vezetékek a mirigy felső részletében egyesülnek, innen 
ugyancsak a medialis oldalról egy körülbelül 02  mm. átmérőjű főveze
ték indul ki. A fasciától befödve előre és kissé lefelé irányulva halad a 
masseteren át a nerv. facialis két ága között, ezekkel s az art. transversa 
faciei-vel párhuzamosan. A masseter elülső szélén átkanyarodik, medialis 
irányba fordulva, átfúródik a pofaizmok rostjai között s az oldalsó 
szájtornác pofái nyálkahártyáján, néha lupéval felismerhető parányi 
nyílással beszájadzik a felső 2. vagy 3. zápfoggal szemben a száj
üregbe. A ductus Stenonianusnak megfelelő mirígykivezetőcső tehát 
a többi házi emlős állatokétól eltérő helyen indul ki a parotisból és 
más útat tesz meg a szájüregbe nyílásáig. (8. kép.)

A parotismetszet mikroskopos képén mirigyállomány és kötőszövet 
ismerhető fel. A lebenyeket laza, rostos kötőszövet választja el egymás
tól, melynek rostjai közé több-kevesebb zsírszövet van iktatva, ezen
kívül ezek és kisszámban idegek átmetszetei láthatók benne. Magát a 
kötőszövetbe ágyazott mirigyállományt vizsgálva, feltűnnek a legtöbb 
helyen szorosan egymás mellett elhelyeződő, de helyenkint kevés kötő
szöveti rosttal elválasztott mirígykamarák, köztük elszórtan különböző 
helyen és irányban talált vezetékek átmetszetei. A mirigy végső rész
leteinek, kamaráinak alakja mindenütt hasonló s mint különböző nagy
ságú tágulatok illeszkednek rá a kivezetőcső-rendszer egymás mellett 
fekvő intralobularis végágaira, mellyel az egyes alveolusok ürege köz
lekedik. A kamara alakja szerint a parotis összetett alveolaris mirigy. 
A kamarákat kibélelő sejtek minősége pedig szintén egységes az egész 
parotisban s megegyezik azon mirigyekével, melyek fiziológiás műkö
dése serosus váladék termelésében nyilvánul (már Rudolf Heidenhain 
utalt nyomatékosan arra, hogy a működés minden esetben leolvasható 
a struktúrából, amint később mások is beigazolták.)

Az egyes alveolusokat egy rétegben kibélelő sejtek megnyúlt 
pyramis alakúak, vagy szabálytalan sokszögletesek, a lumen felé 
keskenyednek. Határuk az alapjukon, az alveolus mélyén elég jól 
feltűnik, a szomszédos sejtek és a lumen felé pedig elmosódott. Az 
alveolus membrana basilarisán helyeződő sejtek centrális részeikkel 
szűk lument zárnak körül, sőt sok esetben e részeikkel annyira közel 
állnak egymáshoz, hogy a lumen fel sem ismerhető. A sejt protoplas- 
májában világos alapon kékre festődő vonalas, illetve rekeszes szer
kezet tűnik fel, finom szemecskézettséggel, vagy egyes sejtekben 
a közökben eosintól halvány pirosra festődő rögöcskékkel. A proto
plasma ezen rajzolatai a sejtet különböző árnyalatúvá teszik, hol a 
közbülső vakuolák vannak túlsúlyban, hol pedig csaknem egészen 
kitöltik a szemecskék a sejtet, mikor is az sötétebb színű. Ezen festő- 
désbeli különbségek ugyanazon sejt különböző részeiben is feltűnnek, 
mikor a sejt lumen felé eső végén tömörülnek a váladékrögök s az
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alapi részre korlátozódik a rekeszes, szemecskés szerkezet. A szín
beli árnyalatokkal egyidejűleg a sejtek nagysága is különböző, a 
sötétebb sejtek valamivel alacsonyabbak. E jelenségek a secernáló 
sejtek különböző működési fokával függnek össze. A váladékától meg
szabadult sejt határai összébb esnek s a gerendezetet sem tartják tág 
vacuolák távol, ami természetszerűleg ezek tömörülését, tehát a 
sötétebb színeződést vonja maga után. A secernáló sejtek nagy, kerek 
magja a sejt közepe táján vagy ettől kissé a periféria felé tolódva 
foglal helyet. Haematoxylin sötétkékre festi s így a környező proto- 
plasmától minden esetben jól elkülönül, éles határú, szabályos kerek, 
vagy nyugvó állapotban szögletes, kevésbbé éles határú folt alakjában, 
melyben nagy nagyítással chromatinhálózat és a nucleolus is fel
ismerhető.

Az alveolus lumene — ha egyáltalán feltűnik — szabálytalan 
kerek vagy sokszögletes; sok helyütt vakon végződő nyúlványokat, 
secretcapillarisokat bocsát a secernáló sejtek falai közé, melyek 
azonban az alveolus alapját nem érik el. Langendorf szerint házinyúl 
parotisában a secretcapillarisok néha nemcsak a sejttestek közé mennek, 
hanem magába a sejtbe is behatolnak, a vezetékek egész a sejtmagig 
követhetők. R. Krause Heidenhain-féle vastimsós haematoxylinos 
metszetein ugyancsak azt találta, hogy a secretcapillarisok inter- 
cellularisak. Ezt az állítást Erik Müller és Stöhr vizsgálatai meg
cáfolták.

Az alveolusok ürege, mint ez főkép a ferde metszetekben jól fel
tűnik, közvetetlenül átmegy a kivezetőcső-rendszer végső osztódási 
ágaiba, a kapcsoló csövekbe. Az átmenet helyén az alveolus keskenyebbé 
válik, secernáló sejtjei megkisebbednek. Maga a kapcsolócső hosszú, 
vékony, szűk lumenű s csak egy rétegben elhelyeződő, kismagvú, 
alacsonyköbhám sejtek bélelik ki. A sejtek némelyikén, az alveolus 
közelében feltűnnek a secernáló sejtekéhez hasonló festődési és szer
kezeti különbségek, melyek ezeknek bizonyos szerepére utalnak a 
secretiós folyamatban. A szűk lumenben néha pirosra festődő mirigy- 
váladék nyomai ismerhetők fel.

A kapcsolócsövek tágabb vezetékekbe szedődnek össze, melyek 
részben az egyes lebenyeken belül a végkamarák és terminalis csövek 
átmetszetei között ismerhetők fel, tágabb kerek vagy szabálytalanul 
megnyúlt űrök alakjában, részben pedig több ilyen cső egyesülése 
után a lebenyen kívül a mirigy külső burka alatt helyeződnek. Ezen 
váladékcsövek ürege már a lebenyen belül is tág s kifelé mindinkább 
bővül. Falait éles kontúrú hengerhám alkotja, melynek protoplas- 
mája a felületen homogénnek látszik, az alapon valamivel sötétebb, 
helyenkint sűrű párhuzamos csíkoltságot tüntet fel. Körülbelül 
a sejt közepén foglal helyet a nagy kerek mag. A sejteket kívülről 
különböző terjedelemben vérerek és idegek átmetszetek tartalmazó 
kötőszövet övezi, mely a lebenyeken belüli váladékcsöveket a kör
nyező mirigyállománytól elválasztja, míg a lebenyen kívül átmegy
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abba a kötőszövetbe, mely a mirigyet kívülről zárja, illetve burkát 
alkotja. (9. kép.)

Ilyen minőségű vezetékek nagy számmal futnak össze a mirigy 
felső végének medialis felületén s összességükből keletkezik a parotis 
kivezetőcsöve, mely már egész terjedelmében a mirigyen kívül helye
ződik. Kívülről szintén laza kötőszövet borítja, mely az előbbi csövek
ről folytatódó s itt terjedelmesebb membrana propriának felel meg. 
Ezt kifelé lazább összeállítású, rugalmas rostokat is tartalmazó adven
titia köti a környezethez, ennek szálai közt elvétve sírna, hosszú 
izomsejtek találhatók. A szabad szemmel is- felismerhető lumen felé 
pedig két, a vezeték egész terjedelmében hasonló minőségű sejtsor

9. kép. Parotis, a -- az alveoiust kibélelő secernáló sejtek, b — a secernáló sejt magja. 
c = membrana basilaris, az alveolus sejtjeinek alapján, d = az alveolus lumene. e — secret- 
capillaris. i — az alveolusból kiinduló kapcsolócső. g =  váladékcső-átmetszet. m - a 

váladékcső sejtjeinek alapi csíkoltsága.

alkotja a falat, melyek közül a felületes magasabb hengerhám, az 
alapi pedig alacsonyabb s közvetetlenül a basalis membranán ül. 
A sejtek protoplasmája homogén, benne sem a kapcsolócső sejtjeinek 
rajzolatai, sem a váladékcsövekre jellemző alapi csíkoltság nem ismer
hető fel. A sejtek magja kerek s körülbelül közepükön foglal helyet. 
A szájüregbe való beszájadzás előtt a sejtek ellaposodnak s több 
rétegben helyeződve egymás fölött mennek át élesebb hatás nélkül 
a pofa nyálkahártyájának többrétegű lapos hámjába. A parotis 
tehát, hasonlóan a többi házi emlős állatokéhoz, egyetlen fő kivezető
csővel bíró monostomás mirigy, kivezetőcsöve a buccalis vestibulumba 
a nyálkahártyát szemölcs alkotása nélkül átfúrva szájadzik.
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A glandula submaxillaris (mandibularis) 1'2—9'5 cm. hosszú, 
7—10 mm. széles, 3—5 mm. vastag, babalakú, dorsoventral lapított, 
a parotisnál sötétebb rózsaszínű mirigy. A vastag fascia submaxillaristól 
takarva a mandibula szárai közt helyeződik a parotis alsó vége előtt s 
kissé medialisan az utóbbitól. (8. kép.) A mandibula szárainak, illetve a 
pterygoideusok alsó szélét követve, a két oldali mirigy elülső végével 
a középvonalban a musc. mylohyoideus hátulsó széle alatt összetér, 
így a két mirígyfél hátrafelé nyíló szöget alkot, melybe lazán bele
fekszik a gége.

A mirigy vékony és laza burka szabad szemmel is észrevehetően 
behúzódik a mirigyállományba s ezt apró lebenykékre tagozza, külö
nösen erős e behúzódás a dorsalis felület elülső harmadában. Itt egy 
köldökhöz hasonló bemélyedésen át ezekkel együtt lép ki a mirigy cérna- 
szálvastagságú egységes kivezetőcsöve, a ductus submaxillaris vagy 
Warthon-féle vezeték. (8. kép.) Innen föl- és kissé előrefelé irányulva 
áthajlik a musc. mandibularis (úgy nevezi Krause a hosszú, inas eredés- 
sel az occiputtól a mandibula alsó szárának felületéhez térő s a musc. 
digastricus elülső hasának megfelelő izmot) alsó szélén, ezt ferdén keresz
tezi. Majd ez utóbbi izom lateralis felülete s a musc. pterygoideus 
medialis között haladva, még jobban előrefelé irányul a musc. mylo
hyoideus és a gland, sublingualis fölé kerül, miután körülbelül a második 
zápfog síkjában keresztezte a nerv, lingualist s most már egész felületesen 
halad előre a nyálkahártya alatt a musc. hyóglossus és genioglossus 
oldalán kissé a középvonal felé tartva, azután a nyelv szabad vége 
alatt, caruncula alkotása nélkül átfúrja a szájfenék nyálkahártyáját 
és a szájüregbe nyílik. Lupéval meglátható beszájadzási helye, a közép
vonal két oldalán, ettől 2—3 mm.-re foglal helyet és pedig a frenulum 
linguae előtt, az alsó metszőfogak és zápfogak közötti távolság elülső 
és középső harmadának határán.

A mirigyet kívülről körülvevő burok kötőszöveti nyúlványokat 
bocsát befelé, melyek a mirigyet apró lebenyekre, illetve lebenykékre 
osztják. A kötőszöveti váz gyér, a látóteret túlsúlyban parenchyma 
tölti ki, közben hossz-, haránt- és ferdeirányban metszett vezetékek 
különböző szakaszai ismerhetők fel. A mirigy végső üregeinek haránt
metszetei egyes részletekben kissé eltérő tágasságúak, kerekek vagy 
oválisak. Hossz- és ferdeirányban találva egyenes vagy különbözőkép
pen hajlott, sokszorosan faágszerűen elágazódó csövek alakjában 
tűnnek elő, melyek végén nincs kifejezett hólyagszerű alveolusnak 
megfelelő tágulat, mindazonáltal a tubulus vége gyengén bunkószerűen 
bővül, úgyhogy a secretiós csövek alakja szerint a mirigy alveolo- 
tubulosus-nak minősíthető. Az üregek sűrűn egymás mellett helyeződnek, 
úgyhogy köztük a kötőszövet alig ismerhető fel, a képet a kamarák 
szoros halmaza tölti ki.

A secretiós hám minőségéről szóló eddigi leletek nagyon eltérők. 
Régebbi szerzők gland, submaxillarisnak neve alatt foglalták össze 
az összes suhmaxillarisan helyeződő mirigyeket s rámutattak arra,
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hogy ennek egyes részletei állatfajok szerint különbözőképpen visel
kednek. Később Ranvier a helyeződésen kívül figyelemre méltatta a ki
vezetőcsövet és ennek szájadékát s a tulajdonképpeni submaxillaristól 
megkülönböztetett egy sublingualis és egy retrolingualis mirigyet, mely 
utóbbi házinyúlban hiányzik. Oppel közöl egy táblázatot, melyben a 
rágcsálók gl. submaxillarisa serosus mirigynek van feltüntetve, a 
gl. sublingualis pedig mucosusnak. Ezzel szemben Löwenthal egyazon 
mirigyben, a gl. submaxillarisban, találta e szerkezeti különbségeket 
feltüntető részleteket s ezzel elfogadta Bermann korábbi leletét, mely 
szerint házinyúl gl. submaxillarisában a kivezetőcső kiindulási helyének 
szomszédságában egy a mirígyparenchymától szerkezetben különböző, 
összetett tubulosus mirigy foglal helyet. Voltak, akik ezt megerősítették, 
míg mások cáfolták. Kölliker szerint Bermann váladékpangástól 
kitágított csöveket vizsgált. R. Heidenhain szerint Bermann tévedését 
az okozta, hogy ugyanazon metszetben vizsgálta a submaxillaris és 
sublingualis mirigyet; mások fejlődési rendellenességnek tekintették 
Bermann leletét. Krause a gl. submaxillarist serosus mirigynek találta, 
de ő is azt állítja, hogy tubulosus részlete acinosussal van körülvéve 
s a kettőt egymástól kötőszövet választja el, sőt Gerhardt szerint a két 
részlet már makroskoposan is elkülönül, tiling vizsgálatai határozottan 
cáfolják a mirígykamarák alakjának s a secernáló sejteknek kétféleségét 
a házinyúl submaxillarisában. Kölliker szerint nagy ritkán fordulhatnak 
elő nyálkasejtes csövek is a serosusok között.

Vizsgálataim alapján a submaxillarist tiszta serosus mirigynek kell 
minősítenem. A tubulusokat kibélelő secernáló sejtek szabálytalan 
hengeresek vagy pyramisalakúak, alapjukkal rajta ülnek a tubulust 
körülvevő, finom basalis hártyán, mely ú. n. kosársejteket a gl. sub- 
maxillarisnál nem alkot; a sejt szabad felülete pedig a szűk lument 
határolja. A sejt protoplasmája sötét, sűrűn szemecskézett, illetve 
hálózatos rajzolatot tüntet fel és pedig körülbelül egyformán elosztva 
a sejt minden részében. Oppel két sejtféleséget különböztet meg. 
Egyik mohón veszi fel a festéket, friss praeparatumokban erősen fény
törő, a többi testetlen marad s frissen jóval világosabb. iVíindkét -,ejt- 
féleség szorosan egymás mellett helyeződik. Nussbaum az egyes sejtek 
sötét festődését fermentumban való bőségnek tulajdonítja, E. Müller 
pedig a különböző működési állapotokra vezeti vissza. Vizsgálataimkor e 
jelenségeket nem észleltem. A sejt nagy magva kerekded s rendesen a sejt 
közepe táján, vagy ettől kissé a külső határ felé tolódva foglal helyet. 
A tubulus szűk lumenéből helyenkint szűk rések, secretcapillarisok 
húzódnak a secernáló sejtek köré, azok alapját azonban nem érik el. 
Egy-egy lebenyke tulajdonképpeni secernáló üregei az alacsony 
köbhámmal kibélelt kapcsolócsőbe folytatódnak. A parotisénál rövidebb 
kapcsolócsőbe való átmenet fokozatosan történik, a sejtek fokról-fokra 
lesznek szabályosabbak és jellegzetes lapítottak. Szabad felületük szoro
san egymás mellé záródik. Kívülről a csövet szerkezet nélküli basalis 
hártya övezi. A csőrendszer további szakasza, a váladékcsövek nagy
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számban tűnnek fel a metszetekben és jól látható egyrétegű hengeres 
sejtjeiknek alapi csíkoltsága. A folytatólagos nagyobb kivezetőcsöveket 
kétrétegű, a lumen felé magas, kifelé valamivel alacsonyabb s néhol 
az előbbiek közé tolódó hengerhám béleli; az elsők magva kissé ovális, 
utóbbiaké inkább kerek. A lumen felé eső sejtsor alapján itt is csíkoltság 
vehető észre, egy kis részben extraglandularisan is, hasonlóan a valódi 
váladékcsövek egyrétegű epitheljéhez, úgyhogy a submaxillaris mirigy
nek a parotiséhoz hasonló, csíkoltság nélküli hámmal bélelt kivezető
csöve tulajdonképpen nincsen, hanem a ductus submaxillaris hasonló, 
a legnagyobb részben még intralobularisan helyeződő váladékcsövek 
szerkezetéhez, azzal a különbséggel, hogy hámja kétrétegű. A hámot 
kívülről, hyalin-szerű basalis hártya alkotása nélkül, vékony, sűrű 
kötőszövet övezi, mely helyenkint rugalmas rostokat is tartalmaz, 
kifelé lazább kötőszöveti rétegbe megy át, melyben itt-ott izomsejtek 
is felismerhetők. A kivezetőcső kettős hengeres hámja a szájadék 
közvetetlen közelében, mielőtt a nyálkahártyát átjárja, fokozatosan 
laposodik, előbb a belső sor, majd a külső is, többrétegű lapos, sőt a 
szájadékban már a felületén el is haló hámmá alakul át s folytatódik a 
szájüreg epitheljébe anélkül, hogy szemölcsöt alkotna, mint ezt Hilgen- 
dorf tévesen állítja. A gland, submaxillaris tehát a nagy mirigyek 
csoportjába tartozó monostomás mirigy.

Gland, sublingualis. A házinyúl nyelvalatti nyálmirígyére vonat
kozó irodalomban egyöntetűen azt találtam, hogy csak gZ. sublingualis 
polystomatica Rivini-je van, ellenben hiányzik a Warthon-féle vezeték 
közelében szájadzó, egységes, nagy Bartholini-féle kivezetőcsővel 
bíró mirigye. Krause és Gerhardt a mirigyet megnyúlt, 1-5 cm. hosszú 
szervnek írja le, mely a szájüreg fenekén a musc. mylohyoideustól 
dorsalisan helyeződik. 'Ranvier szerint a gl. sublingualis kisebb mirigy- 
csoportokból áll, melyek mindegyikének megvan a maga kivezető
csöve. Az elülsők a Warthon-ié\e vezeték közelében nyílnak, de van a 
normálistól eltérés is accesorius gland, sublingualis jelenléte esetén, 
mikor is ennek kivezetőcsöve, a ductus Warthonianusszal anastomizál- 
hat. Ez utóbbira példát nem találtam. Eseteimben a mirigy szintén 
nem egységes, hanem két egymás mögött helyeződő szakaszra tagozó
dik, melyek közül a hátulsó valamivel nagyobb az előtte fekvőnél s a 
kettőt egymástól csak kevés kötőszövet választja el. Eszerint szó 
lehet a sublingualis mirigy oralis és aboralis részletéről.

Az aboralis kisebb a parotisnál és submaxillarisnál s hosszirányban 
erősen mintegy 12—15 cm.-re megnyúlt, 3 mm. vastag köteg alakjában 
foglal helyet a szűk cavum sublinguale laterale nyálkahártyája alatt 
felületesen, ettől csak laza kötőszövettel elválasztva. Alsó és oldalsó 
határa a musc. mylohyoideus tapadási helye, medialisan pedig a musc. 
geniohyoideus. Hátulsó vége egybeesik a nerv. lingualis és duct, sub
maxillaris kereszteződési helyével, innen előrefelé túllépi az alsó, 
első zápfog határát s egy darabon még a foghíjas szélben is folytatódik. 
Itt kötőszövet közbeiktatásával határos az oralis-nak hátul ó végével.
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A két mirigy vége rendesen egy harántsíkban találkozik, néha azonban 
végeikkel 1—2 mm.-re egymás mellé vannak tolva és pedig ez utóbbi 
laterálisán és kissé magasabban az előbbi mellé. Innen mind a két 
vége felé megkeskenyedő, 8—10 mm.-re megnyúlt, 3 mm. vastag 
mirígyköteg húzódik előre a szájüreg fenekének, részben a foghíjas 
szélnek hosszanti redőket alkotó nyálkahártyája alatt egészen az 
alsó metszőfogak mögötti nyálkahártyadúdorig s ez alatt elvész. 
A mirígytest alakja szabálytalan háromoldalú hasábhoz hasonlít, 
mely egyik oldalával rajta fekszik a mandibula testén és széttérő 
szárain, ezektől még izmok választják el, másik oldalon határos a 
tőle kissé laterálisán és dorsalisan helyeződő, önállóan fejlődött gland, 
buccolabialis inferiorral, harmadik pedig közvetetlenül a vályuszerű 
szájfenék nyálkahártyája alatt, ezzel szorosan összefügg, róla csak 
nehezen választható le ; a két előbbi szomszédjához laza kötőszövet 
fűzi. Ellenoldali mirígytársától részben a frenulum, részben pedig 
a középvonalban a mandibula testére tapadó nyálkahártya alatti 
kötőszövet zárja el.

Mindkét mirígyfél a vékony burkon áttűnő halvány szürkésfehér 
színű, apró és szorosan egymás, mellett záródó lebenykékből van fel
építve. A lebenyeket kívülről rugalmas rostokat és síma izomsejteket 
is tartalmazó kötőszöveti tok tartja össze egységes szervvé. A két 
fél találkozási helyén ezek tokjaiból egymásba haladó kötőszöveti 
rostok azokat egymástól elválasztják. A mirígyvezetékek és a belépő 
erek, idegek, melyeket mind laza fibrillaris kötőszövet vesz körül, 
egyrészt saját hüvelyüket, másrészt a burok külső állományát a mirigy 
belsejébe viszik, mely azt mint interlobularis kötőszövet apró lebe
nyekre osztja. Ezen kötőszöveti hálózatból ismét finom választófalak 
jutnak a kisebb lebenykékbe s mint intralobularis kötőszövet 
a mirigy végső űréit veszi körül. Az interlobularis kötőszövet házi
nyúlnál gyéren feljett, kifejezettebbek az intralobularis választó
sövények s még a tubulusok közt is tartalmaznak síma izomelemeket. 
A kötőszöveti gerendezetet mirígyparenchyma tölti ki, mely végső 
üregeinek alakját véve figyelembe, túlnyomórészben erősen elágazó, 
összetett kubulosus szerkezetű. Az egyes tubulusok átmetszetei egész 
terjedelmükben egyenlők, csak elvétve fordul elő itt is a tubulus végé
nek elmosódott, csekély, megnyúlt tágulata; e tágulatok hámja 
azonban teljesen egyező a tubulus többi részletéével. A kapcsoló
csövek végein helyeződő s ennek hámjától eltérő szerkezetű epithellel 
bélelt alveolusok sehol sem láthatók, úgyhogy a sublingualis nem minő
síthető alveolarisnak, mint Krause találta, hanem inkább tubulosus 
mirigy, melyben a tubulusok dominálnak, az alveolotubulosus mirígy- 
typushoz közeledő csekély tágulattal.

Az űröket szabálytalan, sokszögletes vagy hólyagszerű nagy 
secernáló sejtek bélelik ki, melyek egy sorban helyeződnek a membrana 
proprián,; határuk jól felismerhető s ezen belül a protoplasma világos, 
majdnem egynemű, habos szerkezetű, csak az üresek alapjában talál
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ható sötétebb rekeszes szerkezet, apró kékre festődő granulákkal. 
Erős nagyítással a megtelt sejtben Delafield-féle haematoxylinnal 
halványan megfestődő váladékrögök ismerhetők fel. A sejt magja a 
serosusénál kisebb, erősen lapított s mindig a sejt alapjához közel 
helyeződik, telt állapotban ettől csak minimális protoplasmaréteg 
választja el. Ezen jellegzetes nyálkasejtekkel bélelt tubulusokon 
kívül Oppel szerint Ranvier talált olyanokat is, melyek mucosus sej
teken kivül még serosus ú. n. Gianuzzi-féle félholdakat is tartalmaz
nak. Chievitz nem ismeri el a félholdak jelenlétét s utána más vizsgálók 
is tisztán csak mucosus sejteket találtak a házinyúl gl. sublingualisában. 
Bizonyos irányú metszetek fölületes megtekintésekor összetéveszt
hetők a valódi félholdakkal az ú. n. pseudolunulák, melyek a secer
náló sejteket körülvevő, terjedelmes membrana propriának, egyes 
erősebben fejlett, megnyúlt, sokszögletes, vagy csillagalakú sejtjei, 
ez és a secernáló sejtek alapja közé iktatva, ez utóbbiakat, egymással 
többszörösen érintkezve, mintegy magukba övezik. Ezen kosársejtek 
házinyúl gl. sublingualisának ferdén metszett tubulusain felismer
hetők jellegzetes alakjukról és helyeződésükről ; haematoxylintól sötét
kékre festődnek, főképpen a magjuk, mely azonban nem mind
egyikben vehető észre, bár R. Heidenhain szerint mindegyik mag
tartalmú. Bennük a serosus sejtek jellegzetes rajzolatai és működés- 
fokabeli különbségei nem láthatók, úgyszintén nincsenek köztük 
secretcapillarisok sem, ami a valódi félholdaktól lényegesen megkülön
bözteti. A házinyúl sublingualisa tehát kétségtelenül tiszta mucosus 
mirigy.

A secernáló sejtektől körülzárt lumen minden esetben jól feltűnő, 
jóval tágabb az előbb ismertetett mirigyekénél és egységes. A tubulus 
ürege folytatódik az alacsony köbhámmal bélelt szűk, rövid kapcsoló 
részbe, melynek membrana propriája llling szerint szintén tartal
maz kosársejteket, metszeteimben azonban ezt nem találtam ; ez 
tovább folytatódik a nyálkacsőbe, melynek átmetszetei nagy szám
ban találhatók. Üregüket egyrétegű magas hengerhám béleli ki, 
melynek alapi csíkoltsága kifejezettebb az előbbi mirigyekénél. Az 
aránylag tág csövek üregében helyenkint Delafield-haematoxylin- 
eosin festéskor kékre színeződő váladék ismerhető fel. A csöveket 
kívülről subepithelialis, cuticularis hártya alkotása nélkül, mag
tartalmú kötőszöveti lemezek övezik. A nyálkacsövek a mirigy egyes 
részeiben rugalmas rostokat és nagyszámú sima izomsejteket tar
talmazó bő kötőszöveti hüvellyel körülvett, kétsoros, felső magasabb, 
alsó alacsonyabb, csíkoltság nélküli hengerhámmal bélelt kivezető
csövekbe szedődnek össze ; ezek mint apró, önálló vezetékek, ductus 
sublinguales minores, lépnek ki a mirigyből s a szájüreg nyálkahár
tyáján átfúródva, miközben hámjuk többrétegű lapossá alakul, 
mikroskopos kicsinységű nyílással szájadzanak, az aboralis mirigyből 
a cavum sublinguale lateraléba, az oralis vezetékei pedig a nyelv 
szabad vége alatti szájfenék szélein s a foghíjas szél sekély, hosszanti
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nyálkahártya redői között. Egyébként a beszájadzási helyek elren
deződésében semmiféle szabályosság nem állapítható meg, elszórtan 
fordulnak elő mindkét mirígyfél egész hosszában. (10. kép.)

Eszerint a házinyúl gl. sublingualisa praelingualis helyeződésű, 
polystomás mirigy. Retrolingualis, vagyis egy a nerv. lingualis és 
duct, submaxillaris kereszteződése mögött helyeződő monostomás 
nyelvalatti nyálmirígye nincsen.

A mirigy helyeződésére és kivezetőcsöveinek beszájadzási helyére 
való tekintettel nevezi Chievitz e mirigyet alveololingualismk, e meg
jelölés azonban indokolatlan, mert a nyelv hátul egész a zápfogakig 
terjed, elől a foghíjas szélen túl is nyúlik, tehát a mirigy valóban a

70. kép. Gland, sublingualis a nyelvalatti nyálkahártyával, a = epithel. b = tunica propria 
mucosae, c =  submucosa, benne a gland, sublingualis átmetszete. d = a mirigy burka. 
e =  a mirígyparenchymába benyúló saeptumok. /  =  kosársejtek magva, g =  secernáló 
sejt magja, h = secernáló kamra ürege, i kapcsolócső. / =  váladékcső. k =  mirígy- 

kivezetőcső átmetszete. / =  mirígykivezetőcső hosszmetszete.

nyelv alatt helyeződik, ide nyúlnak a kivezetőcsövei is. Más nyelv
alatti mirigye pedig, mely összetévesztésre adhatna alkalmat, a 
házinyúlnak nincsen.

A gland, infraorbitalis 5—6 mm. magas csonkakúp alakú, halvány- 
pirosszínű mirigy, melyet zsír és kötőszövet különít el a fölötte helye
ződő alsó könnymirígytől. A musc. pterygoideus elülső, inas széle 
és a maxilla fogmedri nyúlványának lateralis felülete közti hézagot 
tölti ki, alul eléri a szájpadláscsont incisura palatináját, míg tőle 
medialisan a nerv. maxillaris halad.

Krause és Gerhardt erről a mirigyről nem emlékeznek meg. Gland, 
infraorbitalis néven pedig a járomív mentén elhelyeződő alsó könny



mirigyet írják le, mely szerintük buccalis nyálmirígy, melynek kive
zetőcsöve a száj oldalsó falának nyálkahártyáját fúrja át. Az alsó 
könnymirígynek a foramen temporaléba benyúló lebenyét Loewenthal 
különálló mirigynek tartotta, melynek szerkezete a gland, infraorbi- 
taliséhoz hasonló. Mikroskopos szerkezete alapján azonban ez a mirigy- 
részlet nem nyálmirígy, hanem az alsó könnymirígy egy részlete. Ezt 
már Cuvier is megállapította, de az ő adatai az idők folyamán a téves 
értelmezések és a nomenclatura terén uralkodott zavarok folytán 
feledésbe mentek.

A mirigy szöveti szerkezetére vonatkozóan csak a régebbi, pár 
évtized előtti irodalomban találtam föl jegyzéseket. Krause, Ger
hardt, Kölliker az infraorbitalisnak leírt mirigyet tubulosus, serosus 
nyálmirígynek minősítették. Loewenthal megkülönböztetett két szélsői 
serosus s egy ezek alatt helyeződő, kicsi mucosus mirigyrészletet. 
Azonban nem véve figyelembe a kivezető utakat s ezek szájadékát, 
eldöntetlenül hagyja, vájjon ezek valóban egymáshoz tartoznak-e 
s ha nem, úgy melyik a szájüregé s melyik könnymirígy. Ezen lát
szólag három mirigyből álló mirigy-komplexumot, tekintettel az iro
dalomban talált ellentétekre, beható vizsgálat alá véve, csak a már 
leírt, a szemgödör mélyében helyeződő részletét minősíthetem infra
orbitalis nyálmirígynek, míg a tőle laterálisán és dorsalisan a járomív 
mentén, illetve a foramen temporale szomszédságában található 
mirígyrészlet az alsó könnymirígynek felel meg. Mikroskopos szer
kezete is különbözik a serosus typusú, tubulosus s kivezetőcsövével a 
kötőhártyán nyíló alsó könnymirígyétől. Az infraorbitalis nyálmirígy 
mikroskopos képe ugyanis minden részletében egységes szerkezetű 
s a kevert nyálmirígy typusának felel meg. A mirígysejtek homogen 
protoplasmája haematoxylinnal élénken festődik, a lapított sejtmag
vak a sejtek alapján helyeződnek el és helyenkint Gianuzzi-féle fél
holdak ismerhetők fel. A váladékcsövek egyesüléséből alakult egy
séges kivezetőcsöve, ductus glandulae infraorbitalis, a mirigy alsó végétől 
követhető, fixált szerven lupés nagyítással is, mint rövid, hajszál
vékonyságú vezeték le és kissé kraniolateralis irányban a szájüreg 
nyálkahártyájának azon részletéig, mely a 4. felső zápfog alveolusá- 
ról a pofa belső oldalára hajlik át. A kivezetőcső hámja jellegzetes 
kétrétegű, hengeres, mely mielőtt a száj nyálkahártyáját átfúrná, 
többrétegű lapos hámmá alakul. A beszájadzás szűk nyílása csak 
mikroskopos vizsgálattal ismerhető fel. A szűk kivezetőcsövet extra- 
glandularisan itt-ott rugalmas rostokat is tartalmazó rostos kötő
szövet zárja körül, mely közvetetlenül a mirigy burkáról tér át rá 
s a pofaizmokon való áthaladása közben az izomrostoktól elválasztja. 
A gland, infraorbitalis szájadékának helyeződése alapján legdor- 
salisabban helyeződő buccalis nyálmirígynek volna minősíthető.

A gland, buccalis superior a buccalis regio felső szélén, az arcizmoktól 
befödve található. Közvetetlenül takarja a musc. nasolabialis és zygo
maticus, illetve az ezeket körülvevő fascialemezek, melyek az izmo-
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kát a mirigytől elhatárolják, úgyhogy ezek könnyen leválaszthatók 
róla. Ezek alatt kötőszövetbe ágyazva tűnik elő a sárgásszürke színű, 
8—10 mm. hosszú, l'5mm. széles, végefelé elvékonyodó, lapos mirigy 
abban a területben, melyet fent a nerv. infraorbitalis, alul pedig a 
nerv, facialis határol. Elülső vége ezen két ideg találkozási helyéig 
terjed, a hátulsó pedig a crista faciei előtt 3—4 mm.-re végződik. 
A mirigy felpraeparálásakor válik láthatóvá, hogy az egyrészt a musc. 
buccalis felső szélére, másrészt a maxillára, illetve az azt fedő csont
hártyára fekszik reá. A csonthártyával nem függ szorosan össze, alatta 
még a nerv. infraorbitalis egy lefelé térő ága is befut. (8. kép.)

A mirigyet vékony átlátszó burok fogja körül. Rajta szabad szemmel 
észrevehetően áttűnnek apró, egymáshoz fekvő lebenyei, melyek 
egymástól a mikroskopos lelet szerint, a burokból kiinduló, keskeny, 
rostos kötőszöveti választófalakkal vannak elkülönítve. Ezekből 
vékony kötegek behúzódnak a mirigyállományba is s azt tovább 
tagozzák lebenykékre, illetve a végső kamarák közti tereket töltik ki. 
Maga a parenchyma tubuloalveolaris, tág secernáló üregekből áll, 
melyeket mucosus sejtek bélelnek ki. Az elválasztó sejtektől körülvett 
tág lumen közvetetleniil a kivezető rendszerbe folytatódik. Az apró' 
lebenyek gyűjtővezetékei a mirigy medialis felületéről különböző 
helyeken összeszedődve kilépnek s extraglandularisan is mint mikro
skopos kicsinységül, rövid csövek nagy számmal nyílnak be a pofának 
legfelső, a kemény szájpaddal határos részletébe. Itt a mirigy tetemes, 
része közel szomszédos a nyálkahártyával, tőle a musc. buccalisnak 
csak igen vékony lemeze választja el. Ennek gyenge izomkötegei 
közti laza kötőszövetben az apró kivezetőcsövek átmetszetei ismer
hetők fel, követhetők a nyálkahártya saját kötőszövetében, majd 
az epithelen keresztül, melyet többrétegű, ellaposodó hámmal bélel
ten fúrnak át.

A gland, buccalis inferior az előbbinél mélyebben, közvetetleniil a 
masseter elülső széle előtt helyeződik, a masseterről letérő nerv. facialis, 
oszlási helyein. A felületes fasciában lefutó facialis rostok leemelése 
s a musc. buccalis rostjainak szétválasztása után előtűnik a mirigy 
elülső fele. Egész terjedelmében csak a masseter leválasztása után válik 
láthatóvá. (8. kép.) Az elkeskenyedő végével hátrafelé irányuló, nagy
jában körtealakú, halvány sárgásszürke színű mirigy 10—12 mm. 
hosszú, elülső harmadában 4—5 mm. széles, hátrafelé 3—4 mm.-re 
keskenyedő, legnagyobb domborulatán — elülső felében, mely már 
lebőrözés után is kitapintható — 3 mm. vastag. Ventralisan az art. 
facialis első ága (art. labialis inf.) határolja, mely a mandibula közepe 
táján halad előrefelé. A musc. buccinator, melybe a mirigy be van 
ágyazva, a külső felületén s a szélek mentén teljesen beborítja a miri
gyet, sőt a szélekről helyenkint alája is bocsát rostokat,'főleg alulról, 
úgyhogy a mirigy és a pofa nyálkahártyája közé itt még vékony izom
réteg is van iktatva ; felső felében közvetetleniil a nyálkahártyán 
fekszik.
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A mirigyet, eltérően az eddig ismerteitektől, aránylag vastag 
burok veszi körül, melyből egységes tömegben kifejthető. Kívülről 
tagozódást nem tüntet fel, csak a nyálkahártya felé tekintő felületén 
vehetők észre apró lebenykék, melyek sagittalis irányban hosszant 
sorakoznak, szorosan egymás mögött. Ahol a mirigy közvetettedül 
a nyálkahártyára helyeződik, a burok szorosabban függ össze egyrészt 
a mirígyparenchymával, másrészt a nyálkahártya azon részletével, 
mely az állkapocs molaris fogai mentén béleli ki a szájüreget. Ezen 
alapról való felpraeparáláskor a mirigy hosszában erősen feszül a 
nyálkahártya, melyet rövid erős húrok fűznek a mirigyhez. Ezek min
den valószerüség szerint a megfeszülő, rövid kivezetőcsövecskék, 
szabad szemmel azonban a környezettől nem különíthetők el s a szá- 
jadékuk sem látható.

Mikroskopos vizsgálattal megállapítható, hogy a burkot rostos kötő
szövet alkotja; kötegei szorosan -egymás mellett rendeződnek, a 
mirigy minden részletében egyenlő vastag, összefüggő tokot alkotnak 
a szerv befogadására. A burok csak a nyálkahártyával szomszédos 
oldalon bocsát gyéren keskeny kötőszöveti sövényeket a mirigyek 
belsejébe, azonban ezek legnagyobb része is csak a kiindulási hely 
közelében osztja lebenyekre a mirigyet és elvétve húzódik egy-egy 
ilyen megkeskenyedő sövény a mirigy perifériás részletébe. Eszerint 
a parenchyma a külső felében majdnem teljesen összefüggő, lebenyzet- 
len, csak a nyálkahártya felőli részletében vehetők észre ■ kötőszöveti 
választékokkal elkülönített lebenyek. Az osztatlan külső félbe s a 
lebenyek belsejébe kötőszövet csak alárendelt mennyiségben jut a 
vezetékek mentén s egyenletesen osztódik el az elválasztó kamarák 
között, úgyhogy további lebenykékre való tagozódás nincs. A secretiós 
űrök alakja egyenlő, a mirigy minden részletében tubuloalveolaris, a 
tubulusok helyenkinti kevesebb és kisebb fokú, máshol nagyobb 
számú tágulatával, mellyel inkább az alveolaris jelleg felé közeledik. 
De tisztán alveolusokban végződő kamarák vagy tiszta tubulusok 
nincsenek. Az üreg belsejét nagy, centrális, kerek maggal bíró serosus 
sejtek bélelik ki, melyek egymás között néhol secretcapillarisokat 
hagynak. A közepetti végükkel körülzárt lumen alig láthatóan szűk. 
Ugyancsak keskeny a kapcsolócsövek lapított köbhámsejtjeitől övezett 
csatorna is, melyet rendszerint váladék tölt ki. A secret-,illetvekivezető- 
csövek eleinte egy-, majd kétrétegű hengerhámmal bélelt falát kívülről 
a saeptumokról felhúzódó kötőszövet övezi s valamennyi a mirigy 
medialis felületére tér össze, abba a keskeny területbe, mely közve
tetlenül a nyálkahártyával határos. Itt az anastomosisok után a rövid 
kivezetőcsövek száma nem nagy s valamennyinek külső, kötő
szöveti rétege összeolvad a burokéval, ez viszont a nyálkahártya alatti 
kötőszövettel, úgyhogy az apró vezetékek erősen rögzítve, derékszög 
alatt érik el a nyálkahártyát. Ezt egymás mögött egy magasságban 
fúrják át, miközben üregük mélyen, már a tunica propria területén 
is a pofa nyálkahártyájáról betüremkedett többrétegű lapos hámot
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veszi fel. A szöveti vizsgálat tehát megvilágosítja a makroskopos 
leletet, a rövid, feszes kivezetőcsövek valóban a mirigy medialis 
oldalát kötik össze a közvetetlenül szomszédos nyálkahártyával. Bár 
maga a vezeték gyenge, de erős kötőszöveti hüvelye oly szorosan olvad 
össze a környezettel, hogy a mirigy e helyen nehezen választható el 
a nyálkahártyától. A kivezetőcsövek száma csak hozzávetőlegesen 
becsülhető 6—8-ra.

A gland, buccolabiaies, a házinyúl ajaki mirigyei, sajátságos maga
tartást tanúsítanak. Elől az ajkak nyálmirígyektől mentesek. Úgy 
az alsó, mint a felső ajaki nyálmirígyek az oldalsó ajakszélek közelében 
veszik kezdetüket s mint hosszirányban erősen megnyúlt szervek végig
vonulnak a pofák nagy területén, úgyhogy elhelyeződésükre való 
tekintettel indokoltnak látszik a gl. buccolabialis megjelölés, az egy
szerű gl. labialis helyett. Mindkét oldalon 2—2 mm., egyik az alsó, 
másik a felső ajakból húzódik a pofára.

A gland, buccolabialis inferior aboralis végével közvetetlenül a gland, 
buccalis inferior szomszédságában helyeződik ; 18 20 mm. hosszú,
oldalt lapított, 2—2-5 mm. széles s végei felé elkeskenyedik. A hátulsó 
vége még szintén a masseter alatt kezdődik, közvetetlenül a gland, 
buccalis inferior felső szélének közepe táján. Ettől csak az előbbi burka 
és gyér izomrostok választják el. Innen a pofa mentén húzódik előrefelé 
és közvetetlenül rajta fekszik nyálkahártyájának ama részletén, mely 
az alsó molarisok koronája mentén, illetve előbbre a szőrsáv és a 
foghíjas szél közt béleli ki a szájüreget, sőt néha még a szőrsáv 
alsó szélére is kiterjed. Elülső vége az alsó ajakban folytatódik az ajak 
nyálkahártyája s az izmok között, míg kis fokban megkeskenyedve 
az alsó, oldalsó ajakszéllel párhuzamosan, nem messze a szájszöglettől 
elvész. Külső felületein s a szélein m. buccinator-rostok határolják, ezek 
helyenkint alá is nyúlnak s elválasztják a nyálkahártya, illetve szőisáv 
alsó szélétől. (8. kép.)

A mirígytest sűrűn egymás mellett helyeződő lebenykékből épült fel, 
melyek egymástól nem választhatók el, maga a mirígytest azonban a 
környezettel laza kötőszövet útján függ össze. A nyálkahártyához 
legszorosabban tapad az ajaki részlete és hátrább körülbelül a középső 
és hátulsó harmad határán. Kivezetőcsövei szabad szemmel nem 
láthatók, közelfekvő azonban, hogy a miriggyel közvetetlenül szom
szédos nyálkahártyán át nyílnak a szájüregbe.

A gland, buccolabialis superior az előbbihez hasonló alakú és szer
kezetű, 20—25 mm. hosszúra megnyúlt, de egyéb méreteiben azzal 
egyező, ugyancsak oldalt lapított mirigy alakjában található a musc. 
buccalis felső részletében. A masseter előtt, valamivel a crista facialis, 
alatt veszi kezdetét s a m. buccalisba ágyazva a pofa felső szélén halad 
előre, míg a felső ajak oldalában, a nerv. infraorbitalis felső ajakhoz 
térő ágának osztódási helye, illetve a tapintószőrök tüszői alatt kissé 
megszélesedve végződik. (8. kép.) A mirigy ráfekszik a kemény száj
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padlás és a szőrsáv közti pofanyálkahártyára. Hátulsó felében közve- 
tetlenül a nyálkahártyával érintkezik, elől azonban rostokat bocsát alá 
a buccalis izom, főleg alsó szélén, mely már a bőrcsíkkal határos. 
Alsó szélén a vena facialis egy erős ága kíséri, melyet laza kötőszövet köt 
a mirigyhez, melyabbólkisebbágakatis vesztei. A mirigy vékony burkán 
áttűnik apró lebenyzettsége; a lebenykék úgy egymással, mint a 
belőlük felépült mirígytest az alappal, vagyis a pofa nyálkahártyájával 
és a buccalis rostokkal szorosan összefüggnek. Kivezetőcsöve és szájadéka 
szabad szemmel nem látható.

A két különálló mirigy helyzete az ajkakban és a pofában az előrefelé 
nyíló V betűnek felel meg. Kaudalis végük azonban nem zárul teljesen 
össze, mert közéjük kevés buccalis izomrost van iktatva. Mindkét 
mirigy minden házinyúlban feltalálható, terjedelmük azonban indi
viduálisán változó. Egyik-másik állatban hátrafelé nem érnek el a 
fentiekben ismertetett határokig, máskor ismét hátulsó felük tetemesen 
elkeskenyedik. Úgy látszik, mindkettőnek aboralis, pofái fele a 
buccalis submucosus mirigynek felel meg, melyek az esetek nagy részé
ben erősen fejlődtek s a közeli ajaki mirigyekkel teljesen összeolvadnak. 
Az önállóságnak és fejlettségnek azonban egyedek szerint különböző 
fokai ismerhetők fel.

A két mirigy mikroskopos szerkezete egyező. Egész terjedelmében 
egyenlő, vékony kötőszöveti burok vonja be, mely egyes helyeken, 
így főképpen az ajkakban, szorosabban összefonódik a nyálkahártya 
tunica propriájával, ezzel együtt nyúlik néhol a papillák belsejébe is, 
míg máshol lazán kötődik a szomszédos izomkötegekhez. Belső felületé
ről aránylag széles saeptumok haladnak a mirigyállományba, rendesen 
a legrövidebb úton, a burok túloldali falához s harántirányban el
határolnak egy-egy lebenyt, míg máskor a mirigy belsejében a saeptum 
irányt változtat vagy elágazik s az egész mirigy átmérőjénél kisebb 
lebenyeket hasít le. Éz utóbbi tagozás ritkább. Az egyes lebenyekbe 
szintén folytatódik a saeptumok kötőszövete, azonban inkább csak a 
secretiós űrök közeinek kitöltésére s egy belső, más hasonló szerkezetű 
mirigyekénél erősebb váz alkotására anélkül, hogy a lebenyeket apróbb 
részekre bontaná. A kötőszöveti rekeszeket mirígyparenchyma tölti ki, 
melynek szerkezete megegyezik a nyelv alatti nyálmirígyével, a 
secretiós kamarák alakja szerint alveolotubulosus, túlsúlyban tubulosus 
jelleggel. Az elválasztó sejtek pedig ahhoz hasonlóan mindenütt tiszta 
mucosusak. Nagyszámú rövid kivezetőcsöve a medialis oldalon hagyja 
el a mirigyet és pedig minden egyes lebenyből 1—2, melyekhez a mélyeb
ben helyeződő lebenyeké is társul. Rövid úton áthúzódva a mirigy alatti 
vékony izomkötegek között, illetve egyes helyeken a közvetetlenül 
határos nyálkahártyán, ennek felületére nyílnak, miként a különböző 
tájakról készített metszetek bizonyítják, legsűrűbben mindkét mirigy 
elülső, ajaki végében. A többrétegű lapos hám mélyen betüremkedik 
a kivezetőcsövek szájadékába, a hám alatti tunica propriában is követ
hető, úgyhogy extraglandularisan hengeres sejtekkel bélelt vezetéke
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csak rövid szakaszon van, leginkább ott, ahol a mirigyet vékony 
buccalis izomréteg választja el a nyálkahártyától.

A gland, mandibularis superficialis közvetetlenül a bőr alatt,
felületes fasciába foglalva helyeződik ; ez a mirigy változó nagyságú, 
legtöbbször 8—10 mm. hosszú, 3—4 mm. széles, orálisán megnyúlt, 
lapos, sárgásszürke színű. Főtömege belefekszik abba a sekély mélye
désbe, mely a mandibula pars incisivájának lateralis széle és a ki
domborodó pofaizmok közt található ; nagyobb mirigy jelenléte esetén 
elülső vége ráhúzódik az ellenoldalival előrefelé konvegálva a corpus 
mandibulae oldalára, sőt egyes esetekben egészen a submentalis tájékra 
s az alsó ajak bőre alatt végződik. Ezen részletét a mandibulától a 
musc. depressor labii inferioris választja el. A mirigynek tehát a nagy
ságával együtt helyeződése is változik bizonyos fokig. (8. kép.)

Vékony tokján keresztül a mirigy teste és alsó széle egységesnek 
tűnik fel, csak a felső szélt osztja két bemélyedés két szélső nagyobb 
s egy közepetti kisebb, lapos lebenyre, melyek mindazonáltal kötő
szövet útján összefüggnek, a középső harmadban pedig már teljesen 
összeforrnak egymással. Környezetéhez kifelé laza kötőszövet fűzi ; 
befelé az alaphoz szorosabban rögzített. Felpraeparálásakor s az alatta 
levő kötőszövet kifeszítésekor látható, hogy az egyes helyeken, különösen 
az elüjső és középső harmad határán, erős sugarakban erősíti az ajak 
legmélyebb részéhez. Kivezetőcsöve azonban sem a kötőszövetben, 
sem a mirigyben nem ismerhető fel lupés vizsgálattal sem.

Nagytestű házinyulakban a fentiekben ismertetett mirigynek még 
egy járulékos része is kipraeparálható, közvetetlenül hátulsó vége mögött 
felületesen a bőr alatt, a submandibularis fascia lemezei közé foglaltan. 
Ennek nagysága individuálisán és a kor szerint variabilis. Míg apró 
állatokban egyáltalán nem található, valamivel nagyobbakban a 
környezettől alig különíthető el, addig kifejlett belga óriásnál átlag 
12—14 mm. hosszú és 3—5 mm. széles s erősen lapított. Közvetetlenül 
az angulus mentalis mögött fekszik rá a mandibula szárára, olyképpen, 
hogy elülső vége ennek oldalán helyeződik, közvetetlenül a főmirígy 
hátulsó végénél, innen le- és hátrafelé irányulva keresztezi a mandibula 
szárát s ez alá jut, submandibularisan közeledve az ellenoldalinak 
hátulsó vége felé. A mirígyrészlet külön burkán áttűnik 4—5 kerek, 
ovalis, egymással lazán összefüggő lebenye. A főmirígyhez a mirígytok 
körülötti laza kötőszövet fűzi.

A mirigy testének inikroskopos vizsgálatakor a szabad szemmel 
láthatónál sokkal nagyobbfokú lebenyzetessége tűnik fel. A sima 
izomelemeket is tartalmazó, széles kötőszöveti sövények a mirigy 
tokjának felső széléről húzódnak a mirigy belsejébe s a szabad szem
mel látható lebenyek határán megkeskenyednek, több irányban véko
nyabb ágakat bocsátva, különböző terjedelmű lebenykéket válasz
tanak el. Az elválasztó űrök közti, izomelemektől mentes kötőszövet 
a secretiós sejtek alapjául szerkezetnélküli kutikularis hártyát alkot, 
melynek belsejében egyes kamaráknát erősen megnyúlt magvú kosár-



47

csak rövid szakaszon van, leginkább ott, ahol a mirigyet vékony 
buccalis izomréteg választja el a nyálkahártyától.

A gland, mandibularis superficialis közvetetlenül a bőr alatt,
felületes fasciába foglalva helyeződik ; ez a mirigy változó nagyságú, 
legtöbbször 8—10 mm. hosszú, 3—4 mm. széles, orálisán megnyúlt, 
lapos, sárgásszürke színű. Főtömege belefekszik abba a sekély mélye
désbe, mely a mandibula pars incisivájának lateralis széle és a ki
domborodó pofaizmok közt található ; nagyobb mirigy jelenléte esetén 
elülső vége ráhúzódik az ellenoldalival előrefelé konvegálva a corpus 
mandibulae oldalára, sőt egyes esetekben egészen a submentalis tájékra 
s az alsó ajak bőre alatt végződik. Ezen részletét a mandibulától a 
musc. depressor labii inferioris választja el. A mirigynek tehát a nagy
ságával együtt helyeződése is változik bizonyos fokig. (8. kép.)

Vékony tokján keresztül a mirigy teste és alsó széle egységesnek 
tűnik fel, csak a felső szélt osztja két bemélyedés két szélső nagyobb 
s egy közepetti kisebb, lapos lebenyre, melyek mindazonáltal kötő
szövet útján összefüggnek, a középső harmadban pedig már teljesen 
összeforrnak egymással. Környezetéhez kifelé laza kötőszövet fűzi; 
befelé az alaphoz szorosabban rögzített. Felpraeparálásakor s az alatta 
levő kötőszövet kifeszítésekor látható, hogy az egyes helyeken, különösen 
az elülső és középső harmad határán, erős sugarakban erősíti az ajak 
legmélyebb részéhez. Kivezetőcsöve azonban sem a kötőszövetben, 
sem a mirigyben nem ismerhető fel lupés vizsgálattal sem.

Nagytestű házinyulakban a fentiekben ismertetett mirigynek még 
egy járulékos része is kipraeparálható, közvetetlenül hátulsó vége mögött 
felületesen a bőr alatt, a submandibularis fascia lemezei közé foglaltan. 
Ennek nagysága individuálisán és a kor szerint variabilis. Míg apró 
állatokban egyáltalán nem található, valamivel nagyobbakban a 
környezettől alig különíthető el, addig kifejlett belga óriásnál átlag 
12—14 mm. hosszú és 3—5 mm. széles s erősen lapított. Közvetetlenül 
az angulus mentalis mögött fekszik rá a mandibula szárára, olyképpen, 
hogy elülső vége ennek oldalán helyeződik, közvetetlenül a főmirígy 
hátulsó végénél, innen le- és hátrafelé irányulva keresztezi a mandibula 
szárát s ez alá jut, submandibularisan közeledve az ellenoldalinak 
hátulsó vége felé. A mirígyrészlet külön burkán áttűnik 4—5 kerek, 
ovalis, egymással lazán összefüggő lebenye. A főmirígyhez a mirígytok 
körülötti laza kötőszövet fűzi.

A mirigy testének mikroskopos vizsgálatakor a szabad szemmel 
láthatónál sokkal nagyobbfokú lebenyzetessége tűnik fel. A sírna 
izomelemeket is tartalmazó, széles kötőszöveti sövények a mirigy 
tokjának felső széléről húzódnak a mirigy belsejébe s a szabad szem
mel látható lebenyek határán megkeskenyednek, több irányban véko
nyabb ágakat bocsátva, különböző terjedelmű lebenykéket válasz
tanak el. Az elválasztó űrök közti, izomelemektől mentes kötőszövet 
a secretiós sejtek alapjául szerkezetnélküli kutikularis hártyát alkot, 
melynek belsejében egyes kamaráknát erősen megnyúlt magvú kosár-
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A garat, pharynx, házinyúlnál erősen megnyúlt, 4—4-5 cm. hosszú, 
hajlott csőszerű üreg, mely egyrészről az orr, illetve a szájüreg, más
részről a gége és nyelőcső bejárata között helyeződik. Szélességi át
mérője 7 mm., a magassági valamivel kisebb. Iránya az elülső három
negyed részében a szájpadéval egyező, majd kissé lefelé fordul s a 
nyak hossztengelyével párhuzamosan halad tovább. Egyaránt szolgál 
úgy a levegő, mint a táplálék átjutására, azért helyesen nevezte el 
Haller „communis aéris et nutrimentorum via“-nak s amennyiben 
a nyelőcső kezdeti részlete a gége s a gégefedő fölött foglal helyet, 
az orrüregből közvetetlenül a garatba jutott levegő és a garatszoroson 
áthaladt táplálék a garat hátulsó végében egymást keresztezni is 
kénytelen, hogy akadálytalanul haladhasson tovább.

A garat üregét, cavum pharyngis, körülzáró falak több rétegből 
épültek fel. A legbelső réteg halványpiros nyálkahártya, mely az 
orr- és szájüregből húzódik a garatba s mindenütt simán kifeszülve, 
egész terjedelmében kibéleli azt. A garat felső falának egy részében, 
nevezetesen a fornix pharyngis elülső kétharmadában, vagyis a kopo
nyái boltozatnak megfelelően a nyálkahártya tapadására az ekecsont 
és a nyakszirtcsont basisa által alkotott csontos alap szolgál. Azon
ban ezekre sem közvetetlenül tapad, hanem a nyálkahártya és a 
csontok között vékony kötőszöveti réteg van beiktatva, mely a koponya 
basisáról fokozatosan gyengülve húzódik le, illetve hátrafelé, majd 
a garat felső falán részint a raphe pharyngisba olvad, részint pedig 
a garatfűző izmok között vész el. A garat falának ezen rétegéről házi 
emlős állatainknál Ellenberger és Baum csak általánosságban tesznek 
említést. Embernél Räuber és Kopsch tunica fibrosa pharyngis-nek 
nevezik, illetve a garat csontos alapján való helyeződése után fascia 
pharyngobasilaris-nak. Ezen belső garatfasciának embernél a garat 
oldalaira folytatódó és a rugalmas rostok gazdagsága miatt membrana 
elastica pharyngis-nek nevezett részlete házinyúlnál is hiányzik. 
A garatboltozat hátulsó harmadában, a csigolyái falnak megfelelően, 
melynek alapja az első két nyakcsigolya, a nyálkahártya a csontos 
alaptól mindjobban távolodik, közöttük izmok és pedig a muse, rectus 
capitis ventralis és muse, longus capitis et colli foglalnak helyet. 
Az oldalsó falak részben szintén csontalappal bírnak, nevezetesen 
az elülső félben, ahol a garat nyálkahártyája a szájpadcsont függő
leges lapjának belső felületére és az ékcsont röpnyúlványának medialis 
lemezére tapad. E mögött a garat oldalsó falát a nyálkahártyán kívül 
már saját izmai is alkotják, melyek külső felületét a szájpadi csont 
függőleges lemezéről le és hátra húzódó, szürkésfehér, vékony fascia 
pharyngea vonja be s csak ezen túl két oldalt foglalnak helyet a nyelv
csont nagy ágai, illetve a musculi pterygoidei. Az alsó falát a lágy 
szájpad adja; garati felületének nyálkahártyája határ nélkül olvad 
össze a garat oldalsó falainak nyálkahártyájával, illetve előre
felé a szájpadcsont harántlapján is megtapadva az orréba foly
tatódik.

4
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A garat két vége nincs elzárva, rajta nyílások találhatók. (12 kép.) 
Az elülső végén a két choana, ezeket az ekecsont és az orrsövény vá
lasztja el egymástól. Az elválasztás azonban nem teljes, mert az orr
sövény a házinyúlnál hátul ferdén végződik, úgyhogy míg az alsó 
széle már a csontos szájpad előtt, addig a felső széle csak ennek síkja 
mögött enyészik el, ennek megfelelően a choanák csak felül vannak 
elválasztva, alul pedig a két oldali egybefolyik. Közvetítésükkel a 
garat állandóan közlekedik az orrüreggel. Hátulsó végének három 
nyílása van. A legfelső a nyelőcső bejárata, ostium pharyngeum oesophagi 
vagy aditus ad oesophagum, melyen keresztül a garat ürege egye
nesen folytatódik hátrafelé a nyelőcsőbe. Alakja függőlegesen helye

zz. kép. Garat hosszmetszete, a =  aditus ad oesophagum, b — aditus ad laryngem. 
c = arcus palatopharyngeus dorsalis, d =  arcus palatopharyngeus ventralis (előre- és 
felhúzva), e =  isthmus faucium. / =  plica glossoepiglottica mediana, g =  a garat foly
tatása előre a choanába. h =  ostium pharyngeum tubae, i =  a lágyszájpad (kiemelve

az epiglottis tövéből).

ződő körhöz hasonlít, melyet fent a plica pharyngooesophagea alkot, 
két oldalt azon élűiről hátrafelé szélesedő kitüremkedések hátulsó 
szélével, melyek a garat oldalsó falán az alsó és felső arcus pharyngo- 
palatinus között foglalnak helyet s a melyeket alakjuk után recessus 
piriformes-eknek lehet nevezn . Az alsó határ az aryporcok felett 
elmosódottan olvad bele ezeknek nyálkahártyájába. A nyelőcső 
nyílása fölött a garat csigolyái falának sertésnél kifejezett, hátrafelé 
irányuló és vakon végződő kitüremkedése, a recessus pharyngeus, 
vagy Rosenmüller-féle gödör házinyúlnál teljesen hiányzik.

Közvetetlenül a nyelőcső bejárata alatt és kissé előtte ferdén 
helyeződik a gége bejárata, aditus ad laryngem, melyet az ary-porcok



a gégefedővei zárnak körül. Rajta keresztül a garat a gége és gégecső 
üregével közlekedik.

A legalsó nyílást, a haránt irányban megnyúlt, szűk garatszorost, 
isthmus faucium, mely a garat hátulsó végéből előrefelé a szájüregbe 
vezet, a lágy szájpadi ív, a szájpadgarati ívekkel és a nyelv gyökeré
vel együtt alkotja.

Ezen nyílásokon kívül még kettő található a garat dorsalis falán, 
a dobüregből le és kissé előrefelé, a garatba vezető Eustach-iéle kürtök, 
tubae auditivae, szájadékai, ostia pharyngea tubae, melyek a felső fal 
két szélén, egymástól 4 mm.-nyire helyeződnek, körülbelül egy síkban 
az ék- és nyakszirtcsont alapjának találkozási helyével. Az L5 cm. 
átmérőjű, hosszirányban kissé megnyúlt nyílásokat, a garatból beléjök 
nyomuló, a környezetnél valamivel világosabb színű és kissé meg is 
vastagodott nyálkahártya szegélyezi. Ez a megvastagodás azonban 
oly kisfoki! és egyenletesen elosztódott, hogy házinyúlnál a lónál és 
kisebb mértékben a kutyánál is megtalálható, a tubák nyílásait hatá
roló kiemelkedések nem tűnnek elő. Ugyancsak hiányzik házinyúlnál 
az embernél és a házi emlősállataink közül a lónál a tuba nyílását 
hátulról határoló kiemelkedésnek közvetetlen folytatását képező 
s hátrafelé a nyelőcső bejárata irányában mindinkább elmosódó redő 
is, a plica salpingopharyngea. Közvetetlenül a túbák nyílásai mögött 
kézi nagyítóval sűrűn egymás mellett helyeződő, apró, kerekded, 
világossárga csomócskák ismerhetők fel. A parányi nodulusok a garat
boltozaton ovális mezőn tömörülnek, melyek szélessége rendesen 
2 mm, hosszú, azonban különböző, néha eléri a 6—7 mm.-t is s nem 
ritkán előre húzódik a túbaszájadékok közé. Lehetséges, hogy ezek 
a garatmaiidulák, tonsilla pharyngea, maradványai, azonban önálló, 
makroskopos mandulák fiatal állatokban sem találhatók.

A házinyúl garatja nyugodt lélekzéskor egységes üreg. A lágy száj- 
pad szabad vége a nyelv gyökere s*a gégefedő elülső felülete között 
foglal helyet, ilyenkor a garatszoros szűk s a szájüreg ebben a stádium
ban legjobban elkülönül a garattól. Egyidejűleg a gége fölött és tőle 
kaudalisan helyeződő nyelőcső-bejárat is egészen elzárt, vagy csak 
nagyon szűk rés marad rajta. Az orron belélegzett levegő tehát aka
dálytalanul juthat a garaton keresztül a nyitott gégébe. Ez a helyzet 
a táplálék lenyelésekor megváltozik, mikor a lágy szájpad felemel
kedik, szabad széle a garat felső falához fekszik, ezzel együtt a száj- 
pad-garati ívek is megrövidülve felhúzódnak, a nyelőcső szájadéka 
pedig kissé előbbre jut és megnyílik. A nyelés stádiumában, tehát 
mikor csak a táplálék útja szabad, a levegőét pedig a garat irányában 
a lágy szájpad, a gége felé az epiglottis zárja el, a házinyúl garatja 
arra a két üregre tagozódik, melyeket az embernél és a sertésnél 
a gégebejárat fölött ferdén a garat csigolyái fala felé irányuló lágy 
szájpad már nyugalmi állapotban is jó) elkülönít egymástól. A kettő 
közül a felsőt, mely az orrüreg közvetetlen folytatása, az embernél 
cavum pharyngonasale-mk nevezték, az alsó, a gége szomszédságában
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levő üreget pedig cavum pharyngolaryngeum-nak. Ezen elnevezéseket 
a házi emlősökre is többen átvették, igy Leisering, Franck, Martin. 
Újabban azonban Ellenberger és Baum kezdeményezésére elterjedtebb 
a pars respiratoria és pars digestoria elnevezés. Házinyúlnál a két 
üreg közötti határt a garat felső falához felhúzódott arcus palatinus, 
a két dorsalis arcus pharyngopalatinusszal jelzi, a nyelés pillanatában 
teljesen elválasztva az elülső, jóval terjedelmesebb, csaknem három
szor hosszabb üreget a hátulsó, a nyelőcső és gége bejárata körülötti 
•s nyeléskor a tágassága maximumát elért garatszoroson át a száj
üreggel közvetetlenül összefüggő, nagyjában fordított kúphoz hasonló 
üregtől. Eszerint az Ellenberger és Baum ajánlotta pars respiratoria 
és pars digestofia elnevezés minden tekintetben megokolt házinyulnál 
is, mert a garat lélekző része valóban csak a levegő keresztüljutására 
szolgál, míg a táplálék tovahaladásakor csak a garat pars digestoriáját 
veszi igénybe. A két részlet elkülönítését indokolja másrészről a szö
veti szerkezet különbözősége is, mert míg a lélekzőrész nyálkahár
tyáját az orréval megegyező csillangós hengerhám fedi, addig az emésztő 
rész kután jellegű epithellel kibélelt.

Szöveti szerkezet. A garat üregét kibélelő nyálkahártya egyrészt 
a felső levegőutakból, másrészt közvetetlenül a szájüregből folyta
tódik ide, megőrizve továbbra is eredeti jellegét. így a garat nyálka
hártyája regionalis különbségeket tüntet fel, míg az alsó részének, a 
pars digest or ia-mk nyálkahártyáját többrétegű laposhám fedi, addig 
a felsőnek, pars respiratoria, epithelje, réteges csillangós hengerhám. 
(3. kép). A kettőnek egymásba való átmenetele házinyúlnál nem éles, 
hanem határozatlan semleges határon át történik, a garat oldalsó 
falának felső részében, dorsalisan a garat-szájpadi ívektől. A pars 
digestoria nyálkahártyája nagyon hasonló a nyelv gyökerééhez. 
A gyéren rugalmas rostokkal kevert s erek, idegek átmetszeteit tar
talmazó tunica propria alacsony, szabályos szemölcsöket alkot, 
melyeken rendezett sorokban foglal helyet a többrétegű lapos hám, 
felső soraiban helyenkint kis mennyiségű elhalt hámsejtekkel. A hatá
ron az alacsony szemölcsök elmosódnak, a hám sejtjeinek rétegei 
megkevesbednek, kevésbé lapos, az alsó sorokban inkább szabály
talan, sokszögletes, nagymagvú, a felület felé a henger alakját meg
közelítő sejtek borítják. A lélekzői rész tunica propriája sima felületet, 
basalis hártyát alkot az itt már kifejezett többsoros hengerhám alatt. 
A felső sor sejtjei keskenyek, magasak, hengeralakúak, felső végük 
egyenes vonallal lemetszett, szorosan záródva a szomszédos hasonló 
sejtekkel, egyenes vonalú felületet alkot, mely tele van a sejtek felü
letéből kiinduló csillangókkal. A sejtek alsó vége megkeskenyedve 
kihegyeződik s az így alkotott közöket a következő sorok alacsonyabb 
s nagyjában orsóalakú sejtjei töltik ki. Ezek alatt lefelé még ala
csonyabb hasonló alakú vagy szabálytalan, egymáshoz szorosan 
záródó sejtek következnek közvetetlenül a tunica proprián. A felső 
sorok szemecskézett testének alsó harmadában foglal helyet a sejt
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irányával egyezően, orálisán megnyúlt mag, míg az alsó sorok nagy 
kerek magja inkább centrális helyeződésű. Ugyanez a hám behúzó
dik a két túba nyílásába is s ezeket kibéleli.

A tunica propria a garat felső felében bőven átszőtt adenoid szö
vettel. A lymphoid sejtek legtöbb helyen csak diffúz infiltrációt okoz
nak, ezenkívül a garat boltozatán solitär fol’ikulusokká csoportosul
nak! Ezek sekély mélyedésének falán a lymphoid sejtek széles mezőt 
alkotnak, melyben elszórtan nagy számban vehetők észre az apró 
nodulusok. Itt is megfigyelhető a leucocyták átvándorlása a hámon, 
mely néha oly tömeges, hogy köztük csak nehezen láthatók a sejtek 
kontúrjai. A follikulusok a vizsgált esetek egy részében kórosan meg
duzzadtak s emiatt sokszor már szabad szemmel is észrevehetők 
voltak. Garatmandulává, tonsilla pharyngea, való tömörülés sehol 
sem vehető észre. A túbák nyílásai beleesnek a legsűrűbb lymphoid 
mezőbe és szájadékuk közelében a fentiekkel megegyező solitär 
folliculusok vagy magában a nyílás nyálkahártyájában diffus infil- 
tratio van, kifejezett tonsilla tubaria azonban hiányzik.

A tunica propriát kívülről a submucosa követi. A garat alapja és 
oldalsó falának nagy részén ezt laza rostos kötőszövet képviseli, melyet 
bőven átszőnek rugalmas kötegek s mélyen a garat fenekének meg
felelően zsírszövet is. A felső fal nyálkahártyája alatt azonban kizárólag 
rugalmas rostokból álló, vékony, de tömött réteg, fascia pharyngobasilaris 
vagy tunica fibrosa, következik, mely szorosan egybeolvad a garat 
csontos boltozatának periosteumával, máshol pedig ráborul a környező 
izomzatra s rostjaival ahhoz erősen odaköti a nyálkahártyát. A sub
mucosa egész terjedelmében elszórtan tubuloalveolarisnak minősíthető, 
apró mirigyeket tartalmaz, melyeknek kamrája tiszta, az alapnál 
helyeződő 'lapos magvú, világos mucosus sejtekkel van kibélelve. 
Az apró mirígykivezetőcsövek, átfúrva a nyálkahártyát, a szabad 
felületre nyílnak; kivezető nyílásaik gyakran lymphoid-szövettel 
vannak körülvéve. A mirigyeket magába záró submucosát, illetve a 
rugalmas kötőszöveti réteget kifelé a garat saját izomzata és csontos 
boltozata követi.

A submucosát bőven szövik át vér- és nyirokerek. A vererek a 
felület közelében néhol apró hálózatot alkotnak, ebből gyenge kacsok 
követhetők egyes papillákig is. A nyirokerek és vénák tág, endothellel 
bélelt átmetszetei elszórtan találhatók a submucosa hosszában. Ugyan
csak bőven ismerhetők fel ezek között longitudinalis idegátmetszetek is.

Mindkét Szájpad-garati ív a garat pars digestoriájának területére 
esik s ennek megfelelően többrétegű laposhámmal fedett, alacsony 
papillás nyálkahártya fedi, melyen szintén előfordulnak kisebb fokú 
diffus lymphoid beszűrődések. Az ívek alkotásában főszerepe a nyálka
hártya alatti kötőszövetnek van, mely e helyen megszaporodik, kötegel 
egymáshoz tömörülnek ; csak ettől kifelé húzódnak az izomrostok, 
melyek tehát az ívek alkotásában lényeges szereppel nem bírnak.
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Összefoglalás.

Szájüreg. A házinyúl aránylag kis szájrését a felső ajak fissura 
medianája nagyobbítja meg. A felső ajakfeleket a frenulum saepti 
narium és a frenulum transversum labii superioris függeszti fel, illetve 
tartja össze egymással.

A cavum oris proprium oldalt a vestibulum labialéval a hosszú 
foghíjas résen át közlekedik. Az alsó ajak széle oldalt éles határ 
nélkül megy át a pars interalveolarisba, úgyhogy sulcus vestibularis 
mandibularis csak az első zápfogaktól hátrafelé ismerhető fel.

A pofák belső felületére a szájszögletektől szőrrel benőtt börcsík 
húzódik hátra, majdnem a zápfogak kezdetéig. Egyebütt nyálkahártya 
béleli.

A szájüreg feneke mély, vályúszerű, kétoldalt a foghíjas szél mentén 
plica interalveolaris s több apró nyálkahártyaránc szegélyezi.

A foghús a zápfogak koronájára magasan felhúzódik s mélyen 
benyúlik a fogközökbe is.

A kemény szájpad apicalis végén foglal helyet a papilla incisiva, 
tőle kétoldalt van a canalis nasopalatinus szájpadi szűk nyílása. 
A szájpadi redők száma 17, előfordulnak rugae accessoriae is. Regio 
arugata nincs.

A lágy szájpad arcus palatínusa uvulamentes. Két széléből a felső 
és alsó arcus palatopharyngeus húzódik a garat oldalsó falán, előbbi a 
nyelőcső bejáratáig, utóbbi a gégefedő alapjához.

Tonsilla palatina minden oldalon egy-egy szűk nyálkahártya- 
betiiremkedés, melyre kívülről nyálkahártya-kettőzet borul rá.

Szöveti szerkezet. A szájüreget kután jellegű nyálkahártya béleli ki, 
mely alatt az ajkakon, a pofákon és a lágy szájpadon mirigyek is 
találhatók.

A pofa bőrcsíkjából, magas papillás zónán át. fokozatosan történik 
az átmenet a nyálkahártyába.

A kemény szájpadi léceket a tunica propria és submucosa helyen
kénti tetemes megszaporodása hozza létre.

A lágy szájpad többrétegű lapos hámja a garati felület alsó harmadá
ban megy át a csillangós hengerhámba.

A szájpadi tonsillát a környezettől elhatárolt egyedüli krypta 
képviseli. Lymphoid mezője kifelé élesen határolt. Az öböl belsejébe 
mucosus mirigyek nyílnak.

Nyelv. A nyelv testének felületén erősen kidomborodik a nyelvháti 
dúdor, előtte sekély sulcus medianus linguae vonul végig.

Fonálalakú szemölcsök a nyelv hegyének és testének felületén és 
szélein egyenletesen osz’anak el. Köztük elszórtan a nyelv hegyén 
papillae fungiformes ismerhetők fel. Árkolt és leveles szemölcs 2—2 
van a nyelv testének és gyökerének határán.

A nyelvgyökér laza nyá.kahártyája a középvonalban a gégefedő 
tövéhez haladó plica glossoepiglottica medianát alkot.
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A fonálalakú szemölcsök szerkezete hasonló a mikroskópos kicsiny- 
ségű papillákéhoz. A gombaalakúakba néhol a nyelv saját izomrostjai 
is benyúlnak.

ízlelőbimbók az árkolt és leveles szemölcsökben foglalnak helyet. 
A szemölcsök alatt serosus (Ebner-féle) mirigyek helyeződnek, ezek 
vezetéke az ízlelőgödrökbe szájadzik.

A nyelvgyökér submucosája mucosus mirigyeket tartalmaz.
Nyálmirígyek. Gl. parotis: összetett alveolaris, serosus mirigy. 

Kivezetőcsöve felső végéből szedődik össze s a vestibulum buccaléba 
nyílik.

Gl. submaxillaris: alveolotubulosus, serosus mirigy. Benne külön
böző szerkezetű mirígyrészletek nem ismerhetők fel. Kivezetőcsöve 
a nyelv hegye alatt caruncula alkotása nélkül szájadzik.

Gl. sublingualis: alveolotubulosus, mucosus mirigy. Csak két tagból 
álló gl. sublingualis polystomatica (Rivini) v a n ; a retrolingualis 
mirigy hiányzik. Sok apró kivezetőcsöve a cavum sublingualéba nyílik.

Gl. infraorbitalis : kevert nyálmirígy. A ductus glandulae infraor
bitalis a parotis kivezetőcsövének közelében nyílik a vestibulum 
buccaléba.

Gl. buccalis superior: tubuloalveolaris, mucosus mirigy. Több 
kivezetőcsöve van, mind aprók, rövidek.

Gl. buccalis inferior: tubuloalveolaris, serosus mirigy. 6—8 apró 
kivezetőcsöve a közvetetlenül határos nyálkahártyán át nyílik a 
vestibulumba.

Gl. buccolabiales : alveolotubulosus, mucosus mirigyek. Mindkettő 
végigvonul a pofa falán s a megfelelő ajakban végződik ; itt nyílnak 
legnagyobb számmal apró vezetékeik is.

Gl. mandibularis superficialis: tubulosus, serosus mirigy. Köz
vetetlenül mögötte egy járulékos mirígyrészlet is előfordul. Kivezető
csövei az alsó ajak aljában, a foghíjas szél tövében nyílnak.

Garat. Garatmandula nincs. A tubanyílások egyszerű, szűk rések 
a garatboltozaton kétoldalt.

A nyálkahártya szerkezete alapján pars respiratoria és pars digestoria 
különíthető el. Nyálkahártyája alatt tubuloalveolaris, mucosus mirigyek 
foglalnak helyet.

*

Dolgozatom végén legyen szabad v. főnökömnek, Dr. Zimmermann 
Ágoston főiskolai ny. r. és egyetemi magántanár úrnak a technikai fel
dolgozás és vizsgálatok közben tanúsított állandó érdeklődéséért és 
nélkülözhetetlen útbaigazításaiért e helyütt is legmélyebb hálámat és 
tiszteletteljes köszönetemet kifejezni.

Irodalom : Bardeleben. Gland, submaxillaris oder submandibularis oder mandi
bularis ? Anatomischer Anzeiger. 31. Bd. S. 320. — Bermann: Über tubulöse Drüsen 
in Speicheldrüsen. Ref. Jahresberichte Anatomie und Physiologie. 6. Bd. S. 257. — 
Böhm and Oppel: Taschenbuch der mikroskopischen Technik. VII. Aufl. München und 
Berlin. 1912. — Chievitz: Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Speicheldrüsen.
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Ref. Jahresberichte Anatomie und Physiologie. 14. Bd. S. 584. — Drasch : Untersuchungen 
über die Papillae foliatae und circumvallatae des Kaninchens. Ref. Jahresberichte Ana- 
itomie und Physiologie. 16. Bd. S. 446. — Ebner: Die acinösen Drüsen der Zunge und 
hre Beziehungen zu den Geschmacksorganen. Graz. 1873. Ref. Jahresberichte Anatomie 
und Physiologie. 2. Bd. S. 193. — Ebner-Koelliker: Handbuch der Gewebelehre des 
Menschen. VI. Auflage. 111. Bd. Leipzig, 1902. — Ellenberger : Handbuch der vergleichen
den mikroskopischen Anatomie der Haustiere. Berlin. 1921. — Ellenberger und Baum: 
Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. XIII. Auflage. Berlin. 1912. — 
Ellenberger und Kunze: Histologie des Vorderdarms der Haussäugetiere. Ref. Jahres
berichte Anatomie und Physiologie. 14. Bd. S. 304. — Ellenberger und Kunze: Bau der 
Drüsen der Mundhöhle der Haussäugetiere. Ref. Jahresberichte Anatomie und Physio
logie. 14. Bd. S. 322. — Gegenbaur: Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 2. Bd. 
Leipzig. 1901. — Gerhardt: Das Kaninchen. Leipzig. 1909. — Gmelin: Zur Morphologie 
der Papilla vallata und foliata. Archiv für mikroskopische Anatomie. 40. Bd. S. 1. — 
Heidenhain: Untersuchungen über die Teilkörpernatur der Geschmacksknospen in der 
Papilla foliata des Kaninchens. Anatomischer Anzeiger. 45. Bd. — Hermann: Beitrag 
zur Entwickelungsgeschichte beim Kaninchen. Archiv für mikroskopische Anatomie. 
24. Bd. S. 216. — Hermann: Über die Papilla foliata beim wilden und beim domestizierten 
Kaninchen. Anatomischer Anzeiger. 21. Bd. S. 354. — Hönigschmied: Kleine Beiträge 
betreffend die Anordnung der Geschmacksknospen der Säugetiere. Zeitschrift für wissen
schaftliche Zoologie. 47. Bd. S. 190. — Illing: Vergleichende makroskopische und mikro
skopische Untersuchungen über die submaxillaren Speicheldrüsen der Haussäugetiere. 
Inaug. Dissert. Wiesbaden. 1904. — Jaenicke: Vergleichende anatomische und histolo
gische Untersuchungen über den Gaumen der Haussäugetiere. Inaug. Dissert. Dresden. 
1908. — Krause: Die Anatomie des Kaninchens. II. Auflage. Leipzig. 1884. — Krieg
baum : Studien am Pharynx. Gegenbaurs Mophologische Jahrbücher 43. Bd. S. 1—30. — 
Lenhossék: Die Geschmacksknospen in den blattförmigen Papillen der Kaninchenzunge. 
Eine histologische Studie. Würzburg. 1894. — Loewenthal: Zur Kenntnis der Glandula 
infraorbitalis einiger Säugetiere. Anatomischer Anzeiger. 10. Bd. S. 123. — Loewenthal: 
Zur Kenntnis der Glandula submaxillaris einiger Säugetiere. Anatomischer Anzeiger. 
9. Bd. S. 223. — Oppel: Vergleichende mikroskopische Anatomie der Wierbeltiere. 111. Teil. 
Jena. 1900. — Roscher: Ein Beitrag zur vergleichenden Histologie der Glandula parotis 
und des Ductus parotideus beiden Haussäugetieren. Zeitschrift für Tiermedizin. 12. Bd. 
1908. — Schieferdecker: Zur Kertntnis des Baues der Schleimdrüsen. Archiv für mikro
skopische Anatomie. 23. Bd. S. 382. — Sobotta : Histologie und mikroskopische Anatomie 
des Menschen. II. Auflage. München. 1911. — Stöhr: Über Mandeln und Balgdrüsen. 
Virchow's Archiv. 97. Bd. II. Heft. S. 211. — Zimmermann: Anatómiai gyakorlatok. 
Budapest. 1911. — Zimmermann: Beiträge zur Kenntnis einiger Drüsen und Epithelien. 
Archiv für mikroskopische Anatomie. 52. Bd. 1889.



Aus dem anatomischen Institut der kgl. ung. tierärztlichen Hochschule in Budapest.
(Direktor: Prof. Dr. A. kimmermann.)

Kopfdarm des Kaninchens.
Auszug aus der Inaugural-Dissertation, 

von kgl. ung. Tierarzt Eugen v. Zsembery, gew. Assistent des Instituts.

Die Mundhöhle, Die verhältnismässig kleine Mundöffnung des 
Kaninchens wird vergrösserf von der Fissura mediana der Oberlippe. 
Die oberen Lippenhälften befestigt, bzw. hält das Frenulum saepti 
narium und das Frenulum transversum labii superioris zusammen.

Das Cavum oris proprium kommuniziert seitlich durch den langen 
.Zwischenzahnrand mit dem Vestibulum labiale. Der Rand der Unter
lippe geht seitlich ohne scharfe Grenze in die Pars interalveolaris 
über, so dass ein Sulcus vestibularis mandibularis nur von den ersten 
Backenzähnen an nach rückwärts zu erkennen ist.

Auf die Innenfläche der Backen zieht sich von den Mundwinkeln 
aus ein mit Haar bedeckter Hautstreifen nach rückwärts fast bis zu 
den ersten Backenzähnen. Sonst werden sie durch Schleimhaut aus
gekleidet.

Der Boden der Mundhöhle ist tief, rinnenartig und wird beider
seits, entlang des zahnlosen Randes durch die Plica interalveolaris 
und mehrere kleine Schleimhautfalten begrenzt.

Das Zahnfleisch zieht sich auf die Krone der Backenzähne hoch 
hinauf und reicht auch tief in die Zahnzwischenräume hinein.

An dem apicalen Ende des harten Gaumen befindet sich die Papitla 
incisiva, beiderseits von ihr sind die engen Öffnungen des Canalis 
nasopalatinus.

Die Zahl der Gaumenstaffeln ist 17, es kommen aber auch Rugae 
accessoriae vor. Eine Regio arugata fehlt. Der Arcus palatinus des wei
chen Gaumens hat keine Uvula. Von seinen zwei Rändern zieht sich 
der obere und untere Arcus palatopharyngeus entlang der Seitenwände 
des Rachens, der erstere bis zum Eingang der Schlundröhre, der 
letztere zum Grunde des Kehlkopfdeckels.

Die Tonsilla palatina stellt beiderseits je eine enge Einbuchtung 
der Schleimhaut dar, auf welche sich von Aussen eine Schleimhaut
duplikation stülpt.

Der histologische Bau. Die Mundhöhle kleidet eine kutanartige 
Schleimhaut, unter der an den Lippen, Backen und an dem weichen 
Gaumen auch Drüsen zu finden sind.

4 a
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Aus dem Hautstreifen der Backen geschieht der Übergang in die 
Schleimhaut durch eine hohe papillare Zone allmählich.

Die Staffeln des harten Gaumens werden durch örtliche starke 
Vermehrung der Tunica propria und Submucosa gebildet.

Das mehrschichtige Epithel des weichen Gaumens geht im ersten 
Drittel der Rachenoberfläche in Cylinderepithel über.

Die Tonsille des Gaumens stellt eine einzige, von der Umgebung 
abgegrenzte Krypte dar. Ihre lymphoide Zone ist nach Aussen scharf 
abgegrenzt. In dem Innern der Bucht öffnen sich mucöse Drüsen.

Die Zunge. Auf der Oberfläche des Zungenkörpers hebt sich der 
Zungenrückenwulst stark ab, vor ihm verläuft ein seichter Sulcus 
medianus linguae.

Fadenartige Wärzchen sind über die Oberfläche der Zungenspitze 
und des Zungenkörpers gleichmässig verteilt. Zwischen ihnen zer
streut sind an der Zungenspitze pilzförmige Wärzchen erkennbar. 
Umwallte und blätterige Wärzchen sind je zwei am Übergang des 
Zungenkörpers und der Zungenwurzel.

Die lockere Schleimhaut der Zungenwurzel bildet in der Mittel
linie eine zum Grunde des Kehlkopfdeckels verlaufende Plica glosso
epiglottica mediana.

Die Struktur der fadenförmigen Wärzchen ist ähnlich, wie die 
der mikroskopisch kleinen Papillen ; in die pilzförmigen reichen an 
einzelnen Stellen die eigenen Muskelfasern der Zunge hinein.

Die Geschmacksknospen befinden sich in den umwallten und 
blätterigen Wärzchen. Unter den Wärzchen sind seröse (Ebnersche) 
Drüsen, deren Ausführungsgang in die Geschmackskehle mündet.

Die Submucosa der Zungenwurzel enthällt mucöse Drüsen.
Speicheldrüsen. Gl. parotis: Zusammengesetzt alveolare, seröse 

Drüse. Ihr Ausführungsgang geht aus ihrem oberen Ende hervor und 
mündet in das Vestibulum buccale.

Gl. submaxillaris: alveolotubulöse, seröse Drüse, ln ihr sind 
Drüsenteile verschiedener Konstruktion nicht zu.erkennen. Ihr Aus
führungsgang mündet unter der Spitze der Zunge ohne Bildung einer 
Caruncula.

Gl. sublingualis : alveolotubulöse, mucöse Drüse. Es ist nur eine 
aus zwei Teilen bestehende Gl. sublingualis polystomatica (Rivini) 
zu finden. Die retrolinguale Drüse fehlt. Ihre vielen, kleinen Aus
führungsgänge münden in das Cavum sublinguale.

Gl. infraorbitalis : eine gemischte Drüse. Der Ductus glandulae 
infraorbitalis mündet in der Nähe des Ausführungsganges der Parotis 
in das Vestibulum buccale.

Gl. buccalis superior: tubuloalveolare, mucöse Drüse. Sie besitzt 
mehrere Ausführungsgänge, alle sind klein und kurz.

Gl. buccalis inferior: tubuloalveolare, seröse Drüse. Ihre 6—8 
kleinen Ausführungsgänge münden unmittelbar durch die benach
barte Schleimhaut in das Vestibulum,
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Gl. buccolabiales: aiveolotubulöse, mucöse Drüsen. Beide ver
laufen entlang der Wand der Backe und enden in der entsprechenden 
Lippe. Hier mündet auch der grösste Teil ihrer kleinen Ausführungs
gänge.

Gl. mandibularis superficialis : tubulöse, seröse Drüse. Unmittelbar 
hinter ihr befindet sich ein Teil einer accessorischen Drüse. Ihre 
Ausführungsgänge münden in der Tiefe der Unterlippe, am Grunde 
des Zwischenzahnrandes.

Der Rachen. Rachenmandeln fehlen. Die Tubenöffnungen sind 
einfache, enge Spalten beiderseits an der Wölbung des Rachens.

Auf Grund der Struktur der Schleimhaut kann eine Pars respira
toria und eine Pars digestoria unterschieden werden. Unter seiner 
Schleimhaut befinden sich tubuloalveolare, mucöse Drüsen.

“Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T., Budapest, IX., Üllői-út 25. 
Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos
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