
A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLATORVOSI FŐISKOLA ANATÓMIAI INTÉZETÉBŐL (IGAZGATÓ: DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON NY. R. TANÁR)
A HÁZ ÍNYÜL 

SZEM GOLYÓJA
Á L L A T O R V O S D O K T O R I É R T E K E Z É S K IV O N A T A

IRTA:Z S O V I N E C Z  E M I LÁLLATORVOS

AUS DEM ANATOMISCHEN INSTITUT DER KÖN. UNG. TIERÄRZTLICHEN HOCHSCHULE IN BUDAPEST (DIREKTOR: PROF. DR. A. ZIMMERMANN)DER AUGAPFEL DES KANINCHENS
A U S Z U G  A U S  D E R  IN A U G U R A L D IS S E R T A T IO N

VONE M I L  Z S O V I N E C ZTIERARZT

B U D A P E ST“ P Á T R I A ”  I R O D A L M I  V Á L L A L A T  É S  N Y O M D A I  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G1928



JELEN DOLGOZATOT A M. K1R. ÁLLATORVOSI F Ő ISKOLA TANÁRI KARA AZ 1928. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 17.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉBEN DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON NY. R. TANÁR BÍRÁLATA ALAPJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL ELFOGADTA



A m. kin állatorvosi főiskola anatómiai intézetéből.(Igazgató: D r. Zimmermann Ágoston ny. r. tanár.)
A házinyú! szemgolyója.Allatorvosdoktori értekezés kivonata.Két képpel.Irta: Zsovinecz Em il állatorvos.A m. kir. Állatorvosi Főiskola anatómiai intézetében többen foglalkoztak a házinyúl anatómiája körébe vágó kérdésekkel. A házinyúl egyik legfontosabb kísérleti állatunk s mint ilyet, gyakran felhasználják a szem működésének különböző nézőpontból történő vizsgálatára. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a szemgolyó szerkezetének pontos ismerete. Ezt célozza szerény dolgozatom, mellyel egyúttal egy láncszemmel szeretnék hozzájárulni ama munkák sorozatához, melyek a házinyúl anatómiai és szövettani megismerésére irányulnak.A házinyúl szemének anatómiájával és szövettanával rendszeresen 

Krause és Gerhardt foglalkoztak; adataik azonban részben elavultak, részben pedig hiányosak, úgy hogy helyesbítésre és kiegészítésre szorulnak. Más szerzők ( Andogsky, Agababow, Ellenbergcr, Zietzsch- 
mann stb.) is foglalkoztak egyes apróbb részletek vizsgálatával, adataik azonban nagyon hézagosak, gyakran ellentmondók s így csak kevéssé megbízhatók.Vizsgálataimat különböző korú, nagyságú és súlyú házinyulak szemén végeztem. Ezek közül a legfiatalabb és legkisebb y2 napos, a legidősebb a rendelkezésemre álló adatok szerint kb. 4 éves szürke belga fajtájú, nőstény házinyúl volt. Anatómiai nézőpontból 37 házinyúl mindkét szemét, szövettanilag pedig 36 szemet vizsgáltam meg.A szemgolyókatvagy egészben, vagy részeikre bontva fixáltam Schaf
fer-, Gilson-, Bouin- vagy Zenker-Ult rögzítő folyadékokban. Beágyazásra celloidint használtam. Metszeteimet részben festettem, részben impraegnáltain. Festésre szolgált: haematoxylin-eosin, Weigert-féle vas- haematoxylin, methylénkék, Van Gieson oldat, Calleja-féle indigokarmin, Weigert-féle resorcinfuchsin, Pranter-féle orcéin, Weigert-Pal festék és a Kaiser-eijárás. Impraegnálásra használtam az ezüstöző és aranyozó módszerek közül: a Thanhoffer- és az Achucarro-féle ezüstöző-, aranyozásra pedig a Cohnheim-, Freud-, Flechsig-, Henocque-, Izquierdo-féle eljárásokat. Mikroszkópos méréseket a Reichert-féle okulár-mikrométerrel végeztem.
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A rendelkezésemre álló anyagot részint az anatómiai intézet dolgozó helyiségeiben, részint a szövettani laboratóriumban dolgoztam fel.Vizsgálataim eredményét az alábbiakban foglalom össze :A házinyúl szemgolyója (bulbus oculi) a fej két oldalán található szemgödörben (orbita) helyeződik. Aránylag nagy és gömbszerű, melyen négy átmérőt különböztetünk m eg: középpontjától előre és hátra felé legtávolabb eső pontját a szem tengelye köti össze, mely átlag 17-1 mm.; a legmagasabb és legmélyebb pontját a verticalis átmérő, mely átlag 18-4 mm., laterálisán legtávolabb eső két pontját a transversalis átmérő, mely átlag 17*9 mm., a látóideg belépési helyét az elülső pólussal a látási vagy opticai tengely, mely átlag 177 mm., köti össze. Tehát a legrövidebb átmérő a szem tengelye, a leghosszabb pedig a verticalis átmérő.Az általam vizsgált esetekben a legkisebb súlyú szem 2-1 gramm volt (testsúly 1410 gr.), a legnagyobb súlyú 3-8 gr. volt (testsúly 3500 gr.). A  két szemgolyó összes súlya és a testsúly közötti átlagos arány házinyúlon 1 : 407-6 (Krause : 1 : 30).r A  szemgolyó fala három hártyából á l l : kívül van a külső v. rostos hártya (tunica externa v. fibrosa), melyet a cornea és a sclera a lk o t; a középső a szőlőhártya (uvea v. tunica vasculosa), melynek alkotórészei : a chorioidea, a corpus ciliare és az ir is ; a belső hártyát v. recehártyát (tunica nervosa) a retina képezi. A  szemgolyó belső részét a szem magva adja, melynek részei: az üvegtest, a szemlencse és a szemcsarnokok nedve.A  külső vagy rostoshártya (tunica externa) durva kötőszövetből álló, burokszerű hártya, mely a középső és belső hártyát veszi körül. Részei : a szaruhártya és tüiökhártya.A szaruhártya (cornea) a szem külső hártyájának elülső, kisebb részét adja. Élűiről tekintve közel kerek, csupán oldalsó irányban tér el a körtől, oldalról nézve erősen ív e lt; a sclerába illeszkedik, mely elvékonyodva húzódik rá. Szélessége átlag 13-3 mm. (Krause : 15 mm.), magassága 13-1 mm. (K rau se: 13-5 mm.), vastagsága 140—250 p között váltakozik. Legvastagabb a corneoscleralis határon, legvékonyabb a cornea közepén (vertex corneae). Négy rétegből á l l : 1. az elülső epithel, 2. a saját réteg (stratum proprium), 3. a Descemet-féle hártya,4. endothel. Tehát az epithel közvetetleniil a cornea saját rétegén helyeződik s így a házinyúlban — amint azt Krause is leírja — a többi háziállatban is gyengén fejlett Bowmann-féle hártya hiányzik.1. Az elülső epithel vastagsága 22—30 p. Többrétegű laposhám, amely a corneoscleralis határon, ahol gyakran pigmentet is tartalmaz, a coniunctiva bulbi-ba megy át. A vertex felé 5—8, a sclera közelében 3 4 rétegű az epithel; legmélyebb 1—2 rétege magas hengerhám, ovalis maggal, a középső 2—4 réteg szabálytalan alakú sejtekből áll kerekded maggal, a legfelső 1—3 réteg laposhám kerek vagy ovalis maggal.



52. A saját réteg (stratum proprium, parenchyma) vastagsága 110—230 jx s a szaruhártya vastagságának mintegy T/io-részét (Krause 9/io) teszi. Állományát egymással párhuzamos kollagén kötőszöveti rostok alkotják, melyeket sejtközötti állomány lemezekké (lamellae, 
laminae) tapaszt össze. E lamellák egymással és a cornea felületével párhuzamosak, némelyek azonban ferdén irányulnak és két párhuzamos lemezt kötnek össze ; a lemezeken finom, "dugóhúzószerű, rugalmas

1. kép. Házinyúl szemének metszete az iris szögletén (mikrophotogramm).
A )  Cornea: a) Epithel, b) Stratum proprium, c) Descemet-hártya.
B )  Sclera. C)  Corpus ciliare: d) Processus ciliaris D )  Iris. E )  Oraserrata. F )  Fontana-f. üreg.

rostok találhatók. A lamellák között helyeződik a cornea táplálására szolgáló nedvcsatorna-hálózat, amely magába foglalja a nagymagvú sza- ruhártya-testecskéket vagy fix szaruhártyasejteket, melyek egymással hosszú nyúlványaik útján összeköttetésben állanak. Ezenkívül találhatunk a szaruhártyában szabályos nyirokereket is, melyek létezését más háziállatokban is kétségbe vonták (Ellenberger—Günther).3. A Descemet-hártya (lamina elastica interna Descemeti) egynemű, sejtszerkezet nélküli réteg, mely az alapállományt határolja és az iris-
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szögletnél a lig. pectinatum rostjaiban tűnik el. 7—9 p ( Krause 2—4 p) vastag, homogen, rugalmas hártya, mely a str. propriumtól élesen elkülönül.4. Az endothel v. hátulsó epithel az elülső szemcsarnoktól zárja el a corneát. Egyrétegű laposhám, polygonalis sejtekkel és kidomborodó, kerek maggal.A corneoscleralis megvastagodás v. duzzanat a szem külső hártyájának a cornea és a sclera találkozási helyénél levő legvastagabb, 400—450 {üt vastagságú helye. Szövettanilag a corneához tartozik, azonban stratum propriumában már számos sclera-rostköteg látható, melyek circularis Iefutásúak és sok elasticus kötőszövetet tartalmaznak.

Vérerek csupán a corneoscleralis határon vannak, ahol sűrű hálózatot alkotnak (arteriae et venae coniunctivales anteriores, Krause).
A  szaruhártya idegei a ciliaris idegekből (nervi ciliares) erednek és az alapállományban oszlanak e l ; végrostjaik az epithelrétegbe is behatolnak és az epithelsejtek között végződnek (Krause).
A  tülök- v. inhártya (sclera) a szem rostos hártyájának kb. 4/s részét alkotja. Hófehér, helyenkint az áttűnő chorioideától barnás színű. Erős, szívós kötőszövet adja, melyen kívülről a szemizmok, belülről az érhártya helyeződnek. Hátul ventrolateraüsan a látóideg (n. opticus) rostjai fúrják át, melyek előre és fölfelé irányulnak.A  sclera vastagsága 160—390 p között váltakozik. Legvékonyabb a látóidegfő mentén (170—221 p), legvastagabb a corneoscleralis határ mellett (250—390 jx). Legnagyobbrészt collagen kötőszöveti rostokból áll, melyek lemezekké fonódnak és többnyire meridionalis irányban, részben azonban aequatorialisan futnak. A  corneoscleralis határon a sclera rostjai circularis Iefutásúak; közte és a cornea között nincs éles határ, mert az ínhártya rostjai behatolnak a szaruhártya lemezei közé s ott fokozatosan elvesznek. A sclera coliagen-lemezei között dús rugalmas rosthálózat található, amely a cornea felé megkevesbedik.A tülökhártyát erek és idegek törik át, amelyek azonban legnagyobbrészt csak áthaladnak rajta, hogy más szemrészekben ágazzanak el. Az erek belépési helyénél rendszerint bőven tartalmaz pigmentet a sclera. A  cornea közelében számos apró ér, az episcleralis erek, az iris és a sclera találkozási helyénél, a Fontana-féle üreg mellett, attól csak vékony hártya által elválasztva, vénás érhálózat, plexus venosus sclerae, 

(Schlemm-féle csatorna) található.A  tülökhártyát számos ideg fúrja á t ; közülük felemlítendő a n. opticus, mely a szem tengelye alatt kb. 2 mm.-re, a verticalisan fektetett síktól laterálisán kb. 1 mm.-re töri át a sclerát. Ezen a helyen az egymást keresztező és egymás fölött fekvő rostkötegek szitaszerfien szövődnek és a szitalemezt (lamina cribrosa)  adják.Az erekben gazdag vékony szőlőhártya (tunica vasculosa, uvea) részei: az iris, a corpus ciliare és a chorioidea.A szivárványhártya (iris) lapos lemez, melynek közepén nyílás, a 4-3—6-5 mm. átmérőjű kerek pupilla található. Elülső felületén finom
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bemélyedések és ráncok, hátulsó felületén erős redők, a sugártestről ráhúzódó ciliaris nyúlványok találhatók (1. corp. cil.). Az iris bőven tartalmaz pigmentet s ezért sötét kávébarna színű. Vastagsága 120—250 [X között váltakozik ; a pupilla felé elkeskenyedik és tompa szélben végződik. Szövettanilag három rétegből á ll: 1. az endothel-,2. a saját réteg- és 3. az izomrétegből.Az endothel a cornea endotheljének folytatása s különösen jól látható albino-nyulakban. Egyrétegű laposhám kör- v. szabálytalan alakú maggal, mely az iris elülső felületét borítja, a hámsejtek azonban nem képeznek összefüggő réteget, mert közöttük helyenkint hézagok maradnak.A saját réteg v. eres réteg (stroma iridis v. stratum proprium) az iris főtömegét alkotja s rajta elülső sűrűbb és hátulsó ritkább szövésű réteg különböztethető meg. A két réteg nem különíthető el szorosan egymástól. Az elülső vékonyabb, de sűrűbb szövésű rész bőven tartalmaz főként csillagalakú pigmentet, úgyhogy sűrűbb szövése emiatt nem oly feltűnő, mint az albino-nyulaknál. A hátulsó réteg laza kötőszövete egymást keresztező és egymással összefonódó gerendákat alkot, amelyek között sok vérér és pigment található, helyenkint elszórva izomrostokat is találunk. A kötőszövetben finom rugalmas rostok láthatók, melyek különösen az erek körüli sűrű kötőszöveti rétegben fordulnak elő nagy mennyiségben.Az iris izomrétege hátulsó felülete mentén húzódik, csupán a pupillaris szél közelében halad az eres rétegben. Két izom, a m. sphincter pupillae és a m. dilatator pupillae alkotja.A m. sphincter pupillae 17—51 [x vastag, 980— 1400 jx hosszú izom, mely a pupilla körül izmos gyűrűt alkot. A pupillaris szélen kezdődik és a stroma iridis közepén húzódik felfelé, majd a hátulsó szélhez tér s rostjai vagy a kötőszövetben tűnnek el, vagy a m. dilatator pupillae-ba mennek át. A sima izomrostokból álló izom a pupillát szűkíti.A m. dilatator v. dilatatrix pupillae (m. dilatator iridis, Kölliker) szorosan a szivárványhártya hátulsó felülete mentén húzódik. A sugártest közelében veszi eredetét és a pupilla szűkítőjéig húzódik, ahol rostjai eltűnnek vagy pedig ezen izom rostjaival egyesülnek. Krause szerint egyesek tagadják jelenlétét a házinyúl irisében, mások viszont megállapítják. A vizsgált állatokban minden esetben megtaláltam 4—8 |x vastag, jól szembetűnő izomszegély alakjában. A m. dilatatrix pupillae-t sima izomrostok alkotják, melyek a pars iridica retinae izomnyulványaiból állanak. Az izomrostok nem képeznek összefüggő réteget, mert helyenkint — az irisre húzódó ciliaris nyúlványok kiindulási helyén mindig — hiányoznak. Albino-nyulaknál jól megfigyelhető e radialis rostlefutású izom, melyet régente összefüggő hártyának gondoltak ( Bruch-féle hártya). A  m. dilatator pupillae a pupillát tágítja.Az iris hátulsó felületét a pars iridica retinae borítja (I. a retinánál).A dús érhálózatú szivárványhártya erei a ciliaris érrendszerből veszik eredetüket s két hálózatot alkotnak: az iris hasisán van a cir-
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culus arteriosus iridis maior, míg a pupilla közelében a circulus arteriosus 
iridis minor helyeződik. Ezek a hosszú hátulsó artériákból (art. cil. pos
teriores longae) nyerik vérellátásukat, melyek a házinyúlnál nem állnak összeköttetésben az elülső ciliaris artériákkal ezenfelül nem is képeznek teljes kört, a hosszú hátulsó ciliaris artériák két főága ugyanis nem anastomozál egymással (Zietzschmann). Az iris vénás vérét a venae vorticosae és kis részben a venae ciliares anteriores vezetik el 
(Krause). A  stroma iridis kötőszövetében számos nyirokrés helyeződik, melyek a szivárványhártya elülső felületén levő, endothel nélküli kisebb-nagyobb behúzódások — az iriskrypták — útján az elülső szemcsarnokkal állnak összeköttetésben.Az iris idegei a plexus ciliarisból erednek s finom hálózatot alkotnak az iris stromájában. Agababow, Krause ez idegek mellett albino- nyulakban ganglion-sejteket láttak, Andogsky azonban tagadja ezek előfordulását; nekem sem sikerült az irisben ganglion-sejtek kimutatása.A  sugártest (corpus ciliare) az iris folytatása. Elülső felületével a sclerához tapad, hátulsó felületét, mely a lencse felé tekint, nyúlványok, a ciliaris redők (processus ciliares) borítják. E redők — melyek összességükben a corona ciliaris-t alkotják — más háziállatoktól eltérően a szivárványhártyára is nagy területen ráterjednek s a kiindulásuknál a legalacsonyabbak, a lencse beilleszkedésénél a legmagasabbak. Számuk 150— 160 között változik ; közülük átlag csak minden második húzódik mélyen a szivárványhártyára, tehát az irist 80—90 redő borítja. Két-két redő között egy ciliaris völgy fut, mely a hátulsó szemcsarnokkal áll összeköttetésben. A sugártest hátrafelé a chori- oideába megy át s itt a legvékonyabb: 25—40 ja , az iris közelében a legvastagabb : 200—250 ja .A corpus ciliare-n három részt különböztetünk m eg: 1. az alapi részt, 2. a redőzött részt, 3. a sima részt.1. Az alapi rész a sclera mellett fekszik s kevés rugalmas rostot tartalmazó, erősen pigmentált kötőszövet adja. Ebben helyeződik a gyengén fejlett ciliaris izomzat. A tülökhártya mellett, a sugártest külső oldalán találjuk a m. tensor chorioideae-1 ( Briicke-féle izom, fibrae 
meridionales Brückei), mely a corneoscleralis megvastagodás mellett, a lig. pectinatummal szemben, gyakran a cornea stratum propriuma és a Descemet-hártya között ered és egészen a chorioideáig húzódik, ahol meridionalis lefutású rostjai elvesznek. Mellette befelé a tőle nehezen elkülöníthető, gyengén fejlett Müller-jéle izom rostjai (fibrae 
circulares Mülleri) húzódnak, melyek körkörös lefutásúak. A sugár- izomzat sima rostokból áll, melyek egymástól pigmentes kötőszövettel elválasztott kötegekbe szedődnek, ezek izmos kört képeznek s mint akkomodatiós izomzat játszanak szerepet (Krause).2. A  sugártest alapi részéből indul ki a redőzött corona ciliaris, mely a lencsét fogja körül. Belőle indulnak ki a ciliaris nyúlványok (pro
cessus ciliares), melyek legmagasabb pontjukon 1000— 1700 ja magasak, széles alappal indulnak ki, fölfelé fokozatosan elvékonyodnak s több-
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nyíre bunkószerű hegyben végződnek. Gyakran egy főágból s belőle kiinduló több mellékágból állanak, melyek egymással és a szomszédos nyúlványok mellékágaival anastomozálnak. A  ciliaris nyúlványok főtömegét finom elasticus rostokat tartalmazó kötőszövet alkotja, melyben sok pigment és finom vérér foglal helyet. Kívülről a corona ciliarist a pars ciliaris retinae borítja (1. a retinánál.)3. A síma rész (orbiculus ciliaris) az alapi résznek a chorioidea felé való folytatása. Kis részben a ciliaris nyúlványok borítják, de a chorioidea felé eső rész redőzet nélküli, síma marad. Állományát kötőszövet alkotja, melyben capillarisok és ciliaris izomrészletek helyeződnek. Hátrafelé fokozatosan keskenyedik s szabad szemmel keskeny árok alakjában észrevehető éles határral megy át a chorioideába. Mikroszkópos vizsgálat alkalmával szembeötlő az átmenet, mert itt a retina hirtelen fogy, idegelemeit elveszíti s mint kétrétegű epíthel folytatódik a sugártesten. Ez éles határt, mely a többi háziállatnál hiányzik, ora serrata névvel jelöljük.A sugártest a ciliaris érrendszerből nyeri vérellátását. A  ciliaris erek közöl az art. cil. posteriores longae és az art. cil. anteriores jutnak el hozzá és apró ágakra oszlanak el benne. A vénás vért részint a venae vorti
cosae egyike, részint a plexus venosus ciliaris, mely a vena ciliaris 
anterior-ba folytatódik, vezeti el. (Krause.)A corpus ciliarebe a ciliaris idegek (nervi ciliares) hatolnak be s a ciliaris izomzat táján sűrű hálózatot alkotnak ; az izomrostokat elválasztó kötőszövetben helyenkint ganglion-sejteket is találhatunk.Az érhártya (chorioidea) vékony, csokoládébarna színű, albínókban sárgásfehér hártya, mely a látóidegfőtől az óra serrataig terjed. 25—50 p vastag. A más háziállatokban megtalálható tapetum chorioideae a 
házinyálban hiányzik, helyét csupán világosbarna szín jelzi. Szövettanilag négy rétegét különböztetjük meg :1. A Lamina suprachorioidea az érhártyát a sclerával köti össze s lemezekbe szedődött rugalmas rosthálózatból áll, mely bőven tartalmaz pigmentet. Albino-nyulaknál jól látható e lemezes szerkezet, pigmentes nyulaknál azonban a lamellák bőven tartalmaznak pigmentet s pigment-oszlopok alakjában tűnnek elő. A látóideg belépési helye (foramen chorioideae) mentén a pigmentsejtek nagy tömegben találhatók, miáltal pigmentgyűrű keletkezik. A lamina suprachorioidea szorosan összefügg a sclerával, ezért sokan ehhez tartozónak tekintik.2. Az eres réteg az előbbi rétegen belül fekszik és két részből á l l : nagy erek rétegéből (lamina vasculosa) és capillarisok rétegéből (lamina 
choriocapillaris).

A  nagy erek rétegét artériák, vénák és nyirokerek alkotják, melyek kevés rugalmas rostot és sok pigmentet tartalmazó kötőszövetben helyeződnek.A lamina choriocapillaris sok capillarist tartalmaz, melyek albínóknál különösen jól megfigyelhetők s a basalis hártya mellett helye ződnek.
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3. A  határréteg az eres réteg két részét választja el egymástól. Finom kötőszövetgől áll, mely sok rugalmas rostot és igen kevés pigmentet tartalmaz.4. A basalis hártya (lamina basalis) vékony homogen, pigmentet nem tartalmazó rugalmas hártya, mely a chorioideát a retinától elválasztja.A  sugártest előtt — ahol a choriocapillaris réteg már hiányzik — a nagy erek rétege helyenkint erősen megvastagodik, miáltal a chori-

2. kép. Házinyúl szemének metszete a látószemölcs táján (mikrophoto- gramm). a) Papilla. b) Kisugárzó velőshüvelyű rostok, c) Retina, d) Sclera.
oidea és rajta a retina hullámzatos lefutást mutat. A  megvastagodások- ban nagytömegű pigment halmozódik föl, míg az egyes megvastagodások közötti vékony érhártyarészlet csak kevés vagy egyátalán semmi pigmentet nem tartalmaz. A  közöket erek töltik ki, melyek viszont a megvastagodásokban nincsenek. E szerkezet a sugártestig tart s albino- nyulakban nem található meg.A  chorioidea artériás vérét a ciliaris érrendszerből nyeri az art. 
cit. posteriores breves útján ; vénás vérét a venae vorticosae vezetik el.
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Idegei a nn. ciliares-bői erednek és a sugártest plexus ciliaris-ával állnak összeköttetésben (Krause).
A  szem belső rétegét (tunica interna v. nervosa) a recehártya (retina) alkotja.
A  retina a látóbíbortó! vöröses, a halál után kékessziirke, vékony hártya, mely a papillából indul ki és belülről bevonja a szem középső hártyáját. A  látóideg belépési helye (papilla optica) harántovális, belőle kétoldalt velőshüvelyű kisugárzások indulnak ki. Fölötte húzódik a világosszínű, csíkalakú area centralis retinae.
A  retinán szövettanilag két részletet különböztetünk m eg:1. az idegelemeket tartalmazó látórészt (pars optica retinae).2. az idegelemnélküli részt (pars caeca retinae).
A  két részlet között éles határt szab a szabad szemmel is látható, vékony, árokalakú ora serrata.
A  pars optica retinae a látóidegfőtől az ora serrata-ig tart. Rétegeit a következő módon csoportosíthatjuk :I. Külső lem ez: 1. Pigmentsejtréteg.II. Belső lem ez:

A pigmentsejíréteg (stratum pigmentosum) szabálytalan, 5—7 oldalú hámsejtekből áll, melyek pigmentet tartalmaznak és a pálcikák és csapok közé nyúlványokat bocsátanak. E sejtek egymástól szabályos távolságra helyeződnek, ovális v. kerek maggal bírnak s különösen az albínókban jól tanulmányozhatók, ahol pigmentnélküliek.A pálcikák és csapok rétege pálcika- és csapsejtekből áll. Megkülönböztetjük külső és belső tagjukat. A külső tag a sejtnek a nyúlványa, mely, ha hengeres és hosszabb, a pálcikákat (bacilli), ha pedig rövidebb és kúpalakú, a csapokat (coni) alkotja. A belső tag ovális alakot („ellipsoid“ ) mutat, mely a csapsejtekben jobban kifejezett, mint a pálcikákban. Befelé a csap- és pálcikasejtek megvékonyodnak, áttörik a külső határréteget, majd ismét megvastagodnak a külső szemecskés rétegben s itt sejtmagot tartalmaznak. A csapmagvak ellipszisalakúak s nagyobbak, mint a kerek pálcikamagvak. Átlag minden négy pálcika közé esik egy csap ; a papilla környékén a csapok megszaporodnak, az area centrálisban pedig legnagyobbrészt csapok vannak. A  pálcika- és csapréteg vastagsága 10—22 p ; a pálcikák körülbelül inégegyszer olyan hosszúak, mint a csapok.A külső határréteg (membrana limitans externa) az előbbi réteget választja el a külső szemecskés rétegtől; a Müller-féle rostok ágacskáinak finom hálózatából áll.

b) membrana limitans ext.
c) külső szemecskés réteg
d) Henle-féle rostos réteg
a) pálcikák és csapok rétegeNeuroepithel : A gyi réteg:

e) külső recés réteg 
i) belső szemecskés réteg
g) belső recés réteg
h) ducsejt-réteg
i) idegrost-réteg
j)  membrana limitans int.
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A külső szemecskés réteg (stratum granulosum externum) a pálcika- és csapmagvak összessége. Vastagsága 12—28 p között változik. Legvastagabb a szemfenéken, legvékonyabb az ora serrata felé. Az oválisalakú csapmagvak és a kerek pálcikamagvak chromatinban gazdagok, a pálcikamagvakat achromatikus csík két félgolyóra osztja.A Henle-féle rostos réteg a házinyúlnál jól kifejezett s különösen az area centralis táján jól fejlett. 5— 11 p vastag és a pálcikák finom, egymással párhuzamos rostjai alkotják, melyek függőleges csíkozást mutatnak {Krause).
A  külső recés réteg {stratum reticulare externum) a külső és belső szemecskés réteget választja el. Finom fonál alakjában húzódik, mely egyrészt a pálcikák és csapok végelágazódásaiból, másrészt a retina támasztó sejtjeinek és a belső szemecskés réteg nyúlványaiból áll.A  belső szemecskés réteg {stratum granulosum internum) 14—22 p vastag s 4—5 sejtrétegből áll. Sejtjeit a ducsejtek és a Müller-f. támasztó sejtek alkotják. A ducsejtek háromféle alakban figyelhetők m eg:A  külső reticularis réteg közelében nagy, fénylő, szabálytalan alakú sejtek.^ a horizontális sejtek helyeződnek, melyek a külső recés réteggel és a pálcikák és a csapok rétegével állnak összefüggésben.A bipolaris sejtek ovalis alakúak és a belső szemecskés réteg középső részén helyeződnek. Nyúlványaik útján a belső reticularis réteggel és a külső recés réteggel állnak összefüggésben.Az amakrin sejtek nagy, kerek- vagy körtealakú sejtek, melyek a belső reticularis réteghez bocsátanak rostokat. A házinyúl retinájában —  más háziállatoktól eltérően — nagyobb számban fordulnak elő, mint a bipolaris sejtek.A ducsejtek főtömegét a bipolaris és az amakrin-sejtek alkotják.A Müller-féle támasztó sejtekről 1. alább.A belső hálózatos réteg {stratum reticulare internum) a belső szemecskés réteg, a ganglion- és támasztó-sejtek finom rostjaiból álló vékony hálózat.

A  ducsejtek rétege {stratum gangliosum) 9—27 p átmérőjű multipolaris 
ducsejtekből áll, melyek egy, helyenkint két, az area centralis területén pedig több rétegben helyeződnek. Dendritjeik a belső reticularis rétegbe, tengelynyulványaik pedig az idegrostok közé futnak. A  ducsejtek között helyenkint gliasejteket is találunk.Az idegrostok rétege {stratum nervosum) a látószemölcstől indul ki és az óra serrataig terjed. A papilla táján a házinyúl idegrostrétege érdekes eltérést mutat a többi háziállatétól. A n . opticus ugyanis tempo- ralisan és nasalisan irányuló, makroszkoposan fehér fénylő csík alakjában előtűnő velőshüvelyű rostokat bocsát. A temporalis rész 6-8— 8-5 mm , a nasalis rész 7-2—5-5 mm. hosszú. Legszélesebb ezen velős- hüvelyű kisugárzás a papilla m ellett: 2-7—4 mm. Fölfelé és lefelé is indulnak ki rostkisugárzások, melyek közül a felsők {Krause szerint az alsók) mégegyszer olyan hosszúak, mint az alsók. A velőshüvelyű kisugárzás átlagos vastagsága 110—350 p között változik. Legvasta



gabb a papilla mellett, további lefutásában azután fokozatosan vékonyodik. Az idegrostréteg vastagsága másutt 5—9 p között változik.A belső határréteg (membrana limitans interna) a retinát elválasztja az üvegtesttől. Gyengén fejlett, nem is mindenütt látható hártya, mely a Müller-féle sejtek talpi korongjaiból áll.A  Müller-féle támasztó sejtek v. radialis rostok a belső szemecskés rétegben hosszúkás-ovális maggal bírnak, melyekből részint a csapok és pálcikák, részint a belső határhártya felé rostok indulnak ki. Az utóbbiak lassan kiszélesednek, végükön ecsetszerűen elágazódnak s a talpi korongot alkotják. A  talpi korongok egymással érintkeznek s a belső határhártyát alkotják. A  velőshüvelyű rostok helyén a Müller-féle sejtek rendkívül hosszúak, mivel a velőshüvelyű rostokon is keresztül hatolnak és a felületen a retinához hasonlóan oszlanak el. A házinyúl retinájában sűrűn foglalnak helyet, míg a hosszúkás-ovális, orsóalakú gliasejtek, melyek szintén megtalálhatók az idegrostrétegben, ritkábban helyeződnek.Az area centralis retinae házihyúlban nem oly kifejezett, mint más háziállatokban. Vékony csík alakjában húzódik a papillától dorsalisan 
(Krause: ventralisan). E helyen legkifejezettebbek a retina rétegei és a csapok itt túlnyomó számban szerepelnek.A látóidegfő (papilla nervi optici) szürkésfehér, harántovális, 2—3 mm. hosszú, 1— 2 mm. széles. Rajta hozzá hasonló alakú, kb. 
y2 mm.-rel kisebb méretű bemélyedés, az excavatio papillae található. Szövettanilag a papilla velőshüvelyül idegrostokból és közöttük helyeződő gliasejtekből áll.Az ora serrata a pars optica és a pars caeca retinae határán található meredek, árokszerű határ, ahol a pars optica elveszti idegelemeit. A  retina itt fokozatosan elvékonyodik (110— 180 p vastag), oly módon, hogy először az idegrostréteg, majd a belső magvas —  belső reticularis — ducsejt és a külső szemecskés réteg lassan fogy, egy réteget alkot, végül teljesen megszűnik. Ugyanekkor a pálcikák és csapok rétege is eltűnik s helyüket egyrétegű hengerhám foglalja el, mely a változatlanul tovább folytatódó stratum pigmentosum retinae-n belül foglal helyet.A pars caeca retinae a sugártestet (pars ciliaris retinae) és a szivárványhártyát (pars iridica retinae) vonja be s két hámsejtrétegből áll.A pars ciliaris retinae az ora serrata-nál veszi eredetét és felső (belső) magas hengerhámsejtrétegből, továbbá alsó (külső) lapos hámsejtrétegből áll. Az utóbbi sejtszerkezete csak albínóknál tanulmányozható, más állatokban ugyanis bőven tartalmaz pigmentet, mely a sejteket elfödi. A  felső réteg a ciliaris nyúlványok közti áthajlásokban gyakran 3—6 rétegű. A  pars ciliaris retinae 13—27 p vastag.A pars iridica retinae a pars ciliaris közvetetlen folytatása s ahhoz hasonlóan két rétegből áll. Az alsó lapos hámréteget itt is pigment takarja el, azonban a sejtek alsó fele pigmentnélküli ugyan, de izomrostokká alakult át, melyek összességükben a rn. dilatator pupillae-t
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alkotják. A felső magas hengerhám is tartalmaz helyenkint pigmentet; sejtjei a pupilla felé laposodnak s kis területen az iris elülső felületére is ráterjednek. A  pars indicia retinae 30—35 p vastag.A  retina az art. centrális retinae-bő\ nyeri artériás vérét, míg a vénás vért a vena centralis retinae vezeti el.A biconvex lencse (lens crystallina) elülső felülete (facies anterior) kissé, a hátulsó (facies posterior) erősebben domború. Tengelye 5'5— 8-5 mm., átmérője pedig 8-8— 11-5 mm. A lencse friss állapotban átlátszó, üvegtiszta, később azonban a levegőn vagy a vízben elhomályosodik. Makroszkóposán is megkülönböztethető a külső, könnyen levonható lencsetok (capsula lentis), alatta a lágy kéregállomány (sub
stantia corticalis) és az üvegkemény lencsemag (nucleus lentis).A lencse szövettani fölépítése a következő :Kívül borítja a lencse tokja, mely az elülső felületen 14—34 p, a hátulsó felületen csak 5— 16 p vastag (Krause szerint mindkét felületen egyformán 5—6 p). A capsula lentis átlátszó, homogen, rugalmas hártya.A lencsetok alatt helyeződik a 15—25 p vastag epithel réteg, mely nem egyrétegű, mint más háziállatokban, hanem 5—7 köbhámrétegből áll. Az epithel csak az elülső felületet borítja teljesen, a hátulsó felületen csak az aequator mellett találunk áthúzódott hámsejteket.A lencse főtömegét a lencseállomány alkotja, melynek külső, lágy része a substantia corticalis, a belső kemény része pedig a lencse magja 
(nucleus lentis). Hatszögletű lencserostok alkotják, melyek rostközötti ragasztóanyag által összetapasztva, lemezekbe szedődtek s a hagyma leveleihez hasonlóan borítják egymást. A rostok az elülső pólustól a hátulsóig terjednek, egyrészük ívalakban húzódik (corticalis rostok) s ezek az aequator táján kerek vagy ovális alakú magot tartalmaznak ; másrészük a lencse tengelye irányában egyenesen fut s magot nem tartalmaz. A lencserostok nem ívelik át teljesen a lencsét, hanem azok, amelyek az elülső pólusnál a tengelyhez közelebb kezdődnek, a hátulsó pólusnál attól távolabb végződnek. Ily módon az elülső és hátulsó pólusnál a rostok kezdete és vége három, szögben találkozó vonalba, az ú. n. lencsecsillagba vagy lencsevarratba esik. A lencsét aequatorán függesztő készüléke, a Zinnius-öv veszi körül.Az üvegtest (corpus vitreum) tiszta, átlátszó kocsonyaszerű anyagból áll, melynek állományát finom szemecskés rostok és az ezek közeit kitöltő folyadék (humor vitreus) alkotja. A rosthálózatban elszórva igen kevés, csak figyelmes vizsgálattal észrevehető ellipszis-orsóalakú sejt található. Az üvegtestet kívülről egynemű, 1—2 p vastag hártya, az üveghártya (membrana hyaloidea) borítja, melynek létezését sokan kétségbe vonják, mert szerintük ezt az üvegtest rostjainak a felületén lévő sűrűbb rétege alkotja.Az üvegtest ereket, idegeket nem tartalmaz, csupán nagyon fiatal (j4_napos nyúlban megtaláltam) állatokban fut a közepe táján az art.
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hyaloidea, melynek helyét idősebb állatokban nyirokér, a canalis 
hyaloideus Cloqueti, foglalja el.A  szemgolyó nyirokrései. A  szemcsarnokok közül az elülső szem
csarnok {camera oculi anterior 3-8—4’8 mm. mély s a pupillán át összeköttetésben áll a hátulsó, résszerű szemcsarnokkal {camera oculi 
posterior). A szemcsarnokok űrét víztiszta folyadék, a szemcsarnokvíz 
{humor vitreus) tölti ki.A Fontana-féle üreg {spatia anguli iridis) az iris, a sugártest, a cornea és a sclera közti szögletet kitöltő szalaghálózat nyirokréseinek összessége. A szalaghálózatot az irist és a corp. cil.-t egyrészt a corneával összekötő lig. anulare bulbi, másrészt a sclerával összefűző lig. pectinatum 
iridis alkotja. A  szalagok gyakran pigmenttartalmúak.A Zinnius-öv {zonula ciliaris Zinnii)  az ora serrata tájékáról, valamint a proc. ciliares-ekről kiinduló finom rostokból áll, melyek részint az üvegtestbe mennek, részint pedig a lencse aequatora mentén tapadnak meg és a lencse fiiggesztőjét, a Zinnius-övet alkotják. Rugalmas rostok, melyeknek közei nyirokrésrendszert {spatia zonularia) alkotnak s a hátulsó szemcsarnokkal és az üvegtesttel állnak összefüggésben. Régente zárt csatornának {canalis Petiti) gondolták.A perichorioidealis nyirokrések az érhártya lamina suprachorioideá- jában található apró résalakú nyílások, melyek a sclera és aTenon-féle pólya között fekvő Tenon-féle v. peribulbar is üreg-gél állnak összeköttetésben. *Munkám befejeztével hálás és tiszteletteljes köszönettel tartozom 
Dr. Zimmermann Ágoston, ny. r. tanár úrnak dolgozatom tárgyának kijelöléséért, sokoldalú jóindulatáért és értékes útbaigazításaiért, melyekkel munkámban állandóan támogatott, valamint Dr. Abonyi 
Sándor főisk. c. ny. rk. tanár úrnak szíves érdeklődéséért és segítségéért. _ Összefoglalás.Vizsgálataimat 37 félnapostól egészen négyéves korú 1410-től 3500 gr. súlyú házinyúl szemein végeztem.A testsúly és a két szem közötti súlyarány 1 : 407'6. A szemtengely 171 mm., a látási tengely 17-7 mm., a verticalis tengely 18 4 mm., a transversalis tengely 17-9 mm. átlagos hosszúságú.A cornea 140—255 p vastag. A  többi háziállatétól eltérően csak 4 rétege v a n : 1. epithel, 2. stratum proprium, 3. lamina elastica interna Descemeti, 4. endothel. A  lamina elastica externa Bowmanni hiányzik és így a 4—8 rétegű epithel közvetetlenül a stratum pro- priumon helyeződik, mely 110— 230 p vastag s kollagén-rostjai között finom rugalmas rostokat tartalmaz. A  Descemet-féle hártya 7—9 p vastag, homogen, rugalmas hártya.
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A  sclera fehér, sok rugalmas rostot tartalmazó 160—390 |x vastag kötőszöveti hártya.A cornea és a sclera találkozásánál 400—450 |x vastag duzzanat, a corneoscleralis megvastagodás található.Az iris kávébarna, közepén kerek nyílás, a 4-3—6-5 mm. átmérőjű 

pupilla foglal helyet. A szivárványhártya elülső felületén finom ráncok és redők (anuli et plicae iridis), hátulsó felületén pedig a sugártestről ráhúzódó ciliaris nyúlványok találhatók. Az irisnek 3 rétege van :1. endothel, 2. saját réteg (stratum proprium), 3. izomréteg. A saját réteg kötőszövete finom rugalmas rostokat, ereket és kevés ideget tartalmaz. Az izomréteget a 17—51 [x vastag, 980— 1400 p. hosszú, sima m. sphincter pupillae és a 4—8 |x vastag, sima m. dilatator pupillae alkotja. Az iris hátulsó felületét a retinához tartozó pars iridica retinae borítja.A corpus ciliare az iris folytatása s hátrafelé elvékonyodva — más háziállatokétól eltérően — éles határral (ora serrata) megy át a chorio- ideába. A sclera melletti részén foglal helyet a ciliaris izomzat, melyet a meridionális lefutású m. tensor chorioideae (fibrae meridionales Brückei) és a körkörös Müller-féle izom rostjai (fibrae circulares Mulieri) alkotnak. A redőzött corona ciliaris a lencsét foglalja körül. A redők (processus ciliares) száma 150— 160, 1000— 1700 |x magasak s közülük körülbelül 80—90 az irisre is nagy területen ráhúzódik. A redőnélkiili sírna rész (orbiculus ciliaris) a chorioidea közelében foglal helyet s a fentemlített, makroszkóposán keskeny árok alakjában látható éles határral megy át a chorioideába. A sugártestet finom elasticus rostokat tartalmazó kötőszövet alkotja, melyben a ciliaris erekből származó kapillárisok, ideghálózat és a ciliaris izomkötegeket elválasztó kötőszövetben helyenkint ganglion-sejte.k helyeződnek.A chorioidea 20—50 |x vastag, csokoládébarna (albínókban sárgásfehér) hártya, amely a papillától az óra serrata-ig terjed. A tapetum chorioideae hiányzik. A sclerával a rugalmas rostokból álló lamina suprachorioidea köti össze, mely sok pigmentet tartalmaz (lamina fusca). Kötőszövetében résalakú nyílások, a perichorioidealis nyirokrések láthatók. A lamina suprachorioideán belül az eres réteg található, mely nagyobb ereket (lamina vasculosa) és capillarisokat (lamina choriocapillaris) tartalmaz ; a kettőt a rugalmas rostokat és kevés pigmentet tartalmazó határréteg választja el. Az érhártyát a vékony basalis hártya különíti el a retinától.Az iris, a corpus ciliare, a sclera és a cornea szögben találkoznak, melyet szalaghálózat (ligamentum anulare b ulbi; ligamentum pectinatum) köt össze. A  szalagok közötti hézagok nyirokrésrendszert (spatia anguli iridis; Fontana-féle üreg) alkotnak.A retina a látóideg belépésénél kezdődik és bevonja a szem középső hártyáját. Két részlete közül a pars optica retinae idegelemeket tartalmaz, 110—250 |x vastag s a chorioideát vonja be. A pars caeca



retinae idegnélküli és a szivárványhártyát, továbbá a sugártestet borítja.A pars optica retinae rétegei kívülről befelé:1. Az 5—7 oldalú hámsejteket tartalmazó pigmentsejtréteg (stratum pigmentosum), mely különösen albínóknál jól tanulmányozható, ahol pigmentet nem tartalmaz.2. A pálcikák és csapok rétege 10—22 ;x vastag ; átlag négy pálcika közé esik egy csap, az area centrálisban pedig legnagyobbrészt csapok vannak. A hengeres alakú pálcikák körülbelül még egyszer olyan hosszúak, mint a kúpalakú csapok.3. A membrana limitans ext. a Müller-féle rostok finom ágacskáiból álló vékony réteg.4. A  stratum granulosum ext. a 4—8 rétegben helyeződő pálcika- és csapmagvak 12—28 \x vastag rétege. A csapmagvak oválisak, az achromatikus csík által két részre osztott pálcikamagvak kerekek.5. A Henle-féle rostos réteg 5— 11 |x vastag, az area centralis táján jól kifejezett, de másutt is észrevehető.6. A stratum reticulare ext. egyenetlen vastagságú fonál alakjában húzódik.7. A stratum granulosum internum-ot dúcsejtek és Müller-féle támasztósejtek alkotják. Vastagsága 14—22 |x. A dúcsejtek a szabálytalan alakú, nagy horizontalis, az ovális bipolaris és a kerek amakrin- sejtek alakjában figyelhetők meg. A Müller-féle rostok hosszúkás-ovális maggal s ebből kiinduló nyúlványokkal bírnak. A házinyúlban sűrűn helyeződnek s a velőshüvelyű rostok táján rendkívül hosszúak.8. A stratum reticulare internum vékony, finom hálózatú réteg.9. A dúcsejtek rétege (stratum gangliosum) 9—27 ;x átmérőjű, többnyire egy rétegben helyeződő multipolaris ganglion-sejteket tartalmaz.10. Az idegrostok rétege (stratum nervosum) 5—9 [x vastag s a papilla táján a többi háziállattól eltérően vaskos velőshüvelyű rosttömeget tartalmaz, mely 110—350 jx vastag, nasalisan 5-5—7-2 mm., temporalisan 6-8—8-5 mm. hosszú.11. A membrana limitans int. az üvegtesttől választja el a retinát.Az area centralis vékony csíkalakú és a papillától dorsalisan húzódik.A papilla n. optici harántovális, 2—3 mm. hosszú, 1—2 mm. széles. Rajta bemélyedés, az excavatio papillae helyeződik.A pars optica a pars coeca-ba való átmeneteiénél idegelemeit elveszíti, miáltal árokszerű határ, az ora serrata keletkezik.A pars coeca retinae egyrészt a sugártestet (pars ciliaris retinae), másrészt a szivárványhártyát (pars iridica retinae) vonja be. Kétrétegű epithel, melynek felső rétege magas hengerhám, alsó rétege pedig lapos hámsejtekből áll. Ez utóbbi az irisben izomnyulványokat (m. dilatator pupilláé) bocsát.A retina vérerei a papillán belépő art. et vena centralis retináéból erednek.
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A lencse hátulsó felülete sokkal domborúbb, mint az elülső. Tengelye 5-5—8-5 mm., átmérője 8-8— 11-5 mm. Kívül az elülső felületén 14—34 [X, a hátulsó felületén 5— 16 p vastag, szerkezetnélküli, rugalmas lencsetok (capsula lentis) borítja. Ez alatt találjuk az elülső felületet borító 15—25 p vastag epithel réteget, mely más háziállatoktól eltérően 5—6 sejtsorból áll. A lencse belső rétegét az alapállomány (substantia lentis) alkotja, mely külső lágy (substantia corticalis) és belső keményebb részből, a lencsemagból (nucleus lentis) áll. A lencseállomány hatszögletű rostokból áll, amelyek az aequator táján magokat tartalmaznak.A lencsét finom rugalmas rosthálózat, a zonula ciliaris Zinnii függeszti föl, melynek közei nyirokrésrendszert (spatia zonularia; canalis Petiti) alkotnak.Az üvegtest (corpus vitreum) átlátszó, kocsonyaszerű anyag, melynek alapját szemecskés rostok alkotják. Felületét 1—2 p vastag homogen hártya (membrana hyaloidea) borítja.Az elülső szemcsarnok, melynek mélysége 3'8—4-8 mm., összefüggésben áll a hátulsó szemcsarnokkal s mindkettőt folyadék (humor vitreus) tölti ki.Irodalom: Berrár: Állatorvosi sebészet. Budapest. 1924. — Böhm und Davidoff : Lehrbuch der Histologie des Menschen, Wiesbaden. 1903. — Ellenberger: Handbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Haustiere. Berlin. 1906. — Ellenberger- 

Baum : Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. X I V . Aufl. Berlin 1915. — 
Ellenberger-Günther: Histiologie der Haussäugetiere. Berlin. 1908. —  Gerhardt: Das Kaninchen. Leipzig. 1909. —  Grósz-Hoór: A  szemészet kézikönyve. Budapest, 1909. — 
Kerbler: A  házinyúl szemének mellékszervei. Állatorvosdoktori értekezés. Budapest. 1922.— R . K ra u se: Kursus der normalen Histologie. Berlin— Wien. 1911. — R . Krause : Mikroskopische Anatomie der Wirbeltiere. Berlin— Leipzig. 1921. — W . K ra u se: Die Anatomie des Kaninchens. II . Aufl. Leipzig. 1884. —  Rom eis: Taschenbuch der mikroskopischen Technik. 11. Aufl. München und Berlin. 1924. —  J .  Schaffer: Lehrbuch der Histologie und Histogenese. II. Aufl. Leipzig. 1922. — C . Schneider: Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere. Jena 1902. — Ph. Stöhr: Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen. IX . Aufl. Jen a . 1911. — Thanhoffer: A  szövetek és szervek szerkezete és azok vizsgálati módszerei. Budapest. 1894. — Zimmer
mann Á . : Anatómiai gyakorlatok. Budapest. 1911. — Zimmermann Á . : Fejlődéstan. II. kiadás. Budapest. 1922. —  Zimmermann Á . : Háziállatok anatómiája. II. kiadás. Budapest. 1922. —  Zimmermann Á . : A  házinyúl természetrajza, tenyésztése és hasznosítása. Budapest. 1927.



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

Der Augapfel des Kaninchens.Auszug aus der Inauguraldissertation von Tierarzt Emil Zsovinecz.Meine Untersuchungen beziehen sich auf Kaninchen im Alter von % Tag bis 4 Jahre und mit einem Gewicht von 1410—3500 gr. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind kurz zusammengefasst die folgende:Das Verhältniss zwischen dem Körpergewicht und den Gewicht beider Augen ist 1: 407-6. Die Augenachse ist durchschnittlich 17-1 mm., die optische Achse 17 7 nun., die Verticalachse 18 4 mm., die Transversalachse 17*9 mm. lang.Die Cornea ist 140—250 p stark und besteht nur aus 4 Schichten : 1. Epithel, 2. Stratum proprium, 3. Lamina elastica interna Descemeti, 4. Endothel. Es fehlt also die bei den übrigen Haustieren vorhandene Lamina elastica externa Bowmanni und so befindet sich das 4—8 schichtige Epithel unmittelbar auf der Eigenschicht, welche 110—230 p stark ist und zwischen seinen kollagénén Fasern feine elastische Fasern enthält. Die Descemetsche Membran ist eine 7—9 p dicke, homogene, elastische Haut.Die Sclera ist weiss, enthält viele elastische Fasern. Sie hat eine Dicke 160—-390 p.Bei der Grenze der Sclera und der Cornea befindet sich eine 400— 450 u. starke Anschwellung, die Corneoscleralwulst.Die Iris ist meist kaffebraun, in ihrer Mitte ist die Pupille von 4-3—6-5 mm. Durchmesser. Auf der vorderen Fläche der Regenbogenhaut sind feine Falten (Anuli et plicae iridis), auf ihrer hinteren Oberfläche die vom Ziliarkörper sich daraufziehende ziliaren Fortsätze zu finden. Die Iris besitzt 3 Schichten: 1. Endothel, 2. Eigenschicht (Stratum proprium), 3. Muskelschicht. Das Bindegewebe der Eigenschicht enthält feine elastische Fasern, Gefässe und wenige Nerven. Die Muskelschicht bilden : der 17—51 p starke und 980— 1400 p lange, glatte M. sphincter pupillae und der 4—8 p starke, glatte M. dilatator pupillae. Die Hinterfläche der Iris wird von der zur Retina gehörenden Pars iridica retinae überzogen.Der Ziliarkörper ist die Fortsetzung der Iris nach rückwärts, der nachher verdünnt, mit scharfer Grenze (Ora serrata) in die Chorioidea übergeht. Auf seinem an der Sclera anliegenden Teil nehmen die Ziliarmuskeln Platz, welche von den Fasern des meridional verlaufenden M. tensor chorioideae (Fibrae meridionales Brückei) und des zirkulären



20

MülIer-schen Muskels gebildet werden. Die gefaltete Corona ciliaris umringt die Linse. Die Anzahl der Falten (Processus ciliares) ist 150 160, ihre Höhe beträgt 1000— 1700 p, von ihnen überziehen cca. 80—90 eine grosse Fläche der Iris. Der nicht gefaltete Teil — Orbiculus ciliaris befindet sich in der Nähe der Chorioidea und übergeht mit den vorher erwähnten, in einer, dünnen Graben darstellenden scharfen Grenze in die Chorioidea. Der Ziliarkörper besteht aus feinen elastischen Fasern enthaltendes Bindegewebe, in welchem sich die von den Ziliargefässen kommende Capillarem das in den Ziliarmuskel- bündeln tretende Bindegewebe, ferner Nervennetze und teilweis Ganglionzellen befinden.Die Chorioidea ist 20—25 p dick, chokoladebraun, sie zieht von der Papilla bis zur Ora serrata. Es fehlt beim Kaninchen ein Tapetum chorioideae. Die Chorioidea wird mit der Sclera von der Lamina supra- chorioidea verbunden, die viel Pigment enthält (Lamina fusca). Ihr Bindegewebe enthält spaltförmige Räume, die pcrichorioidealen Lymphräume. Innerhalb der Lamina suprachorioidea ist die Gefäss- schicht, welche grössere Gefässe und Capillaren enthält; diese werden von elastischen Fasern und weniges Pigment enthaltenden Grenzschicht gesondert. Die Chorioidea wird durch die dünne Glashaut (Lamina basalis) von der Retina geschieden.Die Iris, der Ziliarkörper, die Sclera und die Cornea treffen sich in einem Winkel, wo sie durch ein Netzwerk miteinander verbunden werden (Ligamentum anulare bulbi; Ligamentum pectinatum), dessen Zwischenräume bilden die Spatia anguli iridis (Fontana-schen Räume).Die Retina beginnt beim Eintritt des Sehnerven und überzieht die mittlere Gefässhaut. Die Pars optica retinae enthält Nervenele- mente, ist 110—250 p dick und bedeckt die Chorioidea. Die Pars caeca retinae ist nervenlos und bedeckt den Ziliarkörper, sowie auch die Regenbogenhaut.Die Schichten der Pars optica retinae sind :1. Das einschichtige Pigmentepithel (Stratum pigmentosum), besteht aus polygonalen Zellen, die braune stäbchenförmige Pigmentkernchen einschliessen. Bei Albinos ist das Pigmentepithel pigmentfrei.2. Die Schichte der Stäbchen und Zapfen ist 10—22 p stark ; durchschnittlich fällt auf 4 Stäbchen 1 Zapfen, in der Area centralis sind aber meist nur Zapfen vorhanden. Die zylinderförmige Stäbchen sind beinahe nocheinmal so lang, als die kegelförmige Zapfen.3. Die Membrana limitans externa ist eine dünne, aus den Ausläufer der Müller-schen Fasern bestehende Schicht.4. Die äussere Körnerschicht ist 12—28 p stark, mit 4—8 Lage Stäbchen- und Zapfenkerne. Die Zapfenkerne sind oval, die durch den achromatischen Streif in zwei Teilen geteilte Stäbchen sind rund.5. Die Henle-sche Faserschicht ist besonders an der Area centralis gut entwickelt, ist auch aber auf anderen Stellen bemerkbar. Sie hat eine Dicke von 5— 11 p,
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6. Die äussere Retikularschicht erscheint als ein ungerader Streifen.7. Die innere Körnerschicht wird durch Ganglienzellen und Müller- schen Stützzellen gebildet. Sie hat eine Dicke von 14—22 p. Die Ganglienzellen sind unregelmässige, grosse horizontale, ovale bipolare und runde amakrin Zellen. Die Müller-schen Stützzellen sind spindelförmig und besitzen lange, faserige Fortsätze. Beim Kaninchen stellen sie dicht aneinander und sind bei den markhaltigen Fasern ausserordentlich lang.8. Die innere Reticularschicht ist dünn und fein genetzt.9. Die Ganglienzellenschicht hat einen Durchmesser von 9—27 p, enthält eine Schicht multipolare Ganglienzellen.10. Die Nervenfaserschicht ist 5—9 p stark und enthält an der Papilla eine markhaltige Fasermasse, welche 110—350 p dick, nasal 5-5—7-2 mm., temporal 6'8—8‘5 mm. lang ist.11. Die Membrana limitans interna scheidet die Retina von der Glaskörper.Die Area centralis ist dünn ; liegt von der Papilla dorsal.Die Papilla n. optici ist queroval, 2-3 mm. lang, 1—2 mm. breit, mit einer Vertiefung (Excavatio papillae).Die Pars optica verliert bei ihren Übergang in die Pars caeca ihre Nervenelemente, wodurch ein grabenförmige Grenze, die Ora serrata entsteht.Die Pars caeca retinae überzieht einenteils den Ziliarkörper (Pars ciliaris retinae), anderenteils die Regenbogenhaut (Pars iridica retinae). Sie besteht aus zweischichtigen Epithel, dessen obere Lage hohe Zylinderzellen, die untere Lage flache Epithelzellen aufweist.Die Gefässe der Retina stammen von der Art. und Vena centralis retinae.Die hintere Fläche der Linse hat eine stärkere Krümmung, als die vordere. Ihre Achse ist 5-5—8*5 mm. lang, der Durchmesser 8-8— 11'5 mm. Die Linsenkapsel besitzt an der Vorderfläche eine Stärke von 14-34 p, an der Hinterfläche 5— 16 p. Unter der Kapsel befindet sich die vordere Fläche deckende, 15—25 p. dicke Epithelschicht, welche aus 5—6 Zellenschichte besteht. Das Linsenparenchym besteht aus einer äusseren, weicheren Substantia corticalis und einen inneren, harten Teil, aus den Linsenkern, Nucleus lentis, der von sechseckigen Fasern gebildet wird, die am Aequator Kerne enthalten.Die Linse hängt an einem feinem, elastischem Fasernetzwerk (Zonula ciliaris Zinnii), dessen Zwischenräume eine Lympraumsystem (Spatia zonularia; Canalis Petiti) bilden.Der Glaskörper (Corpus vitreum) besteht aus einer durchsichtige, gallertige Masse, dessen Grundsubstanz feine Fasern bilden. Seine Oberfläche wird von eine 1—2 p dicke, homogene Membrana hyaloidea bedeckt.Die vordere Augenkammer ist 3-8—4-8 mm. tief, steht in Zusammenhang mit der hinteren Augenkammer und ist von einer wasserhellen durchsichtigen Flüssigkeit gefüllt."Pátria”  Irodalmi Vállalat és Nyomdai R .-T ., Budapest, IX . kér., Üllői-út 25. sz. Felelős nyomdavezető : Mészáros Vilmos
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