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A vastagbél Lieberkühn-féle mirigyei váladékának emésztő 
hatásáról.1) 

Klug Nándor tanár és Koreck Józseftől. 

1. §• Tör t éne t i á t t ek in tés . 

Általánosan szokás a vastagbelet inkább a felszívódás mint az 
emésztés székhelyének tekinteni és pedig leginkább azért, mert a 
vékonybél híg bennéke a vastagbólben keményebb összeállást nyer. 
Ezen tapasztalat által indíttatva megkisérlették a búvárok kutyákat 
táplálni csőre alakjában bevezetett fehérje dús tápanyagokkal, ós 
miután ez nómiképen sikerűit, beteg embereken is kezdték alkal
mazni a mesterséges táplálás ezen módját.2) 

A vastagbélnek felszívó képessége azóta minden kétségen kívül 
áll, sőt tapasztalataink szerint ítélve az jóval nagyobb mint eddig
elé általánosan hiszik; bllenben mirigyei váladékának emésztő hatását 
illetőleg a döntő kísérletek, mint a következőkből látni fogjuk, hiá-

') Előadatott az 1883 május 31-én tartott orvosi szakülésen. 
2) Hermann L. Handbucli d. Physiologie, V k. I r. 235 1. 
Ory.-term.-tná. Értesítő I. Q 
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nyoznak még, noha nem lehet tagadni, hogy egyes búvárok kiválóan 
embereken tett észleletei e tekintetben is igen értékos adatokat szolgál
tattak már. 

Az első ilyen irányú vizsgálatok Eichhorst-tól1) valók. Ezen 
búvár a vastagbél fehérje felszívó képességét vizsgálta és ezen al
kalommal glyeerin kivonatokat is készített hol a házinyúl egész bél
csatornájából, hol csak annak vékonybeléből, vagy több processus 
vermiformis nyakhártyáiból, végre még külön a vastagbélből is, 
és mind ezen kivonatokkal emésztési kísérleteket tett. - Vizsgálatai 
által úgy találta, hogy a bélcsatorna nedve fehérjéket emészteni 
nem képes, valamint hogy a vékonybél glyeerin kivonatának a ke
ményítőre diastaticus hatása van, ellenben a vastagból váladékának 
nem. Végre azt is észlelte, hogy a vékonyból nedve enyvet old; a 
vastagbélre nézve ezen kérdést eldönteni nem tudta. Ezen vizsgála
tokból tehát a vékony- ós vastagbél mirigyei váladékának emésztő 
hatását illetőleg az tűnik ki, hogy a vékonybél nedve keményítőt 
czukorrá átváltoztatni képes a, vastagbélé nem, és hogy egyéb emésztő 
hatása egyik váladéknak sincsen. 

Ezeken kívül E i c h h o r s t még úgy is tett kísérleteket, hogy 
kutyának vastagbelét vízcsőre segedelmével kimosva, abba főtt ke
ményítőt fecskendezett be. Ilyen esetben az 1 óra sőt 2 perez múl
va már kibocsátott keményitőfolyadék ozukrot bőven tartalmazott. 
A ezukor tehát felette gyorsan lépett fel a folyadékban, azért való
színűnek is tartja szerző , hogy képződését a vastagbólben még vissza
maradt vékonyból maradékok okozták, ós nem a vastagból váladéknak 
valamely olyan ható alkatrésze, melyet a glyeerin a kivonat készitéso 
alkalmával feloldani nem lett volna képes.2) 

Noha E i c h h o r s t ezen következtetésének helyessége iránt" a 
legkisebb kételyünk sincsen, mégis kikeli emelnünk azt, hogy nem 
tartjuk egymással közvetlenül összehasonlíthatóknak az olyan kísér
leteket , melyek közül az egyik nyúlbélből előállított glycerinkivonat-
tal, a második pedig kutyán törtónt: miután tudniillik a két állat 
Lieberkühn-fóle mirigyei sejtéinek szerkezete különböző, nem lehe
tetlen az sem, hogy ezek váladékának hatása is különböző lesz. 

E i c h h o r s t Freriohs eljárását követve bólkacsokat is kötött 
le, hogy a lekötött béikacsban meggyülő nedvet használhassa, azon-

V Archív f. d. gesammt. Physiologio, IV k. 579 stb. 1. 
3) F. i. h. 586 1. 
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ban kísérleteinél a colon-ban és rectumban semmi nedv sem gyűlt 
meg. Ezen negatív eredmény daczára kiemeli E i c h h o r s t , hogy a 
vastagbél bőven elválaszt; állítását arra alapítja, hogy száraz, porrá
tört vérrostonya bevezetésére a végbélen át, a bevezetés után fél
órával betolt üvegcsőbe erősen zavaros világos sárga színű váladék 
jutott, valamint hogy hasonló kísérlet alkalmával az üvegeső kihú
zásakor a végbélen át váladék több cseppben kiürült.]) De mind ez 
a vastagbólben végbemenő bő elválasztást nem bizonyítja; odafolyt 
vékonybélnedv okozta a csalódást, ezt már a váladék sárga színe 
is valószínűvé teszi, alább közlendő kísérleteink pedig minden két
séget kizárólag bizonyítani fogják. A vastagbélnek langyos vízcsö-
róvel kimosása kísérlet előtt, mint azt E i c h o r s t tette, a hígan 
folyó vékonybólbennéknek odafolyását a vastagbélbe csak könnyítette. 

Egyéb állatokon tett s egyenesen a vastagbél emésztő hatását 
illető vizsgálatok eddigelé nem történtek. Vannak azonban még ide 
vonatkozó észleletek leírva, melyek nagy gonddal két emberen tör
téntek és nagyon is figyelemre méltó eredményhez vezettek; ezek 
V. Czerny ós J. L a t s c h e n be r g e r valamint M. Marckwa ld 
esetei. 

Czerny ós Latschenberger-nek' ' ) egy 49 éves férfi szol
gált kísérleti tágyúl, kinek a flexura sigmoidea-ban anus praeter-
naturalisa volt. Ezen egyénnél a vizsgálatra használható bélrószlet a 
többi béltől teljesen el volt választva, hossza a felső nyílástól a vég
bélnyílásig 29—30 cmt.-t tett. 

Ezen vastagbólrószlettől csak kevés nyákot tudtak a vizsgálók 
nyerni. A nyák tiszta, gyengén opaleskáló volt, csekély izgatásra 
már felhámsejtek elegyedtek közéje, melyek miatt zavarossá lett. 
Egyfelől emésztési kísérleteket tettek a búvárok gyűjtött vastagbél 
nedvvel, másfelől pedig az elkülönített bólrészletbe tápanyagokat ve
zettek be, hogy ezeknek a vastagbélnedv behatása alatt esetleg el
szenvedett változásait észleljék. Mind ezen vizsgálatok eredménye
kónt kitűnt, hogy a vastagbólnedv fehérjékre és zsírokra semmi
nemű emésztő hatással nincsen. A keményítő emésztését illetőleg a 

') F. i. h. 574 1. 
!) Archív f. patliol, Anatomie und Physiologie und klinisclie Medicin, 59 

k. 161 1. 
6* 
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vastagbélbe adott ós onnan bizonyos idő múlva.kivett folyadékban 
czukoniak nyomát találtak ugyan a búvárok, de ezen kísérletüknek 
bizonyító értéket tulajdonítani nem hajlandók, minthogy a be nem 
vezetett keményítő maradékkal is, ugyanannyi idő múlva a czukor-
kómlés sikerült; a czukor tehát a keményítőből függetlenül a vas
tagbéltől is képződhetett. 

Több előnyt nyújtott a vizsgálatra Marekwald 1 ) esete, mint
hogy a nyilas, mely a vastagbélbe vezetett, a cöoum-nak a colon 
ascendens áímeneteli helyére esett ós így az egész vastagbél a ki-' 
sérletre használható volt. Az ezen egyénen gyűjtött vastagbólváladé
kot Marekwa ld gyengén sárga színű, nyúlós, keveset zavaros, 
erősen ógvónyes hatásúnak találta. Benne egyes üvegtiszta, igen szí
vós cseppek találhatók, melyek besűrített toroknyákhoz hasonlítanak. 

Ezen nedv keményítőt czúkorrá átalakítani nem volt képes, sem 
mesterséges emésztési kísérlet alkalmával sem, ha a főtt keményítő 
a vastagbélbe a sípolynyiláson át be lett vezetve és ott 4—6 órán 
át időzött. A 48 óráig ós tovább a vastagbélben időzött vérrostonyá-
ban ép rostonya czafatok mellett, peptonok, leucin és tyrosin voltak 
kimutathatók. Azonban tekintettel arra, hogy a vastagbél bennóke 
ilyenkor a rothadás jeleit nagyíokban magán, hordta, M a r e k w a l d 
a peptonkópződést itt a rothadásnak tulajdonítja és nem a vastag
bélnedv valamely emésztő hatással biró alkatrészének. Ezen követ
keztetés helyessége mellett szólt az is. hogy mesterséges emésztési 
kísérleteknél a rostonya épen nem változott meg. Tojás fehérjével 
tett további kísérletek is, a vastagbólnedv fehérje emésztő hatása 
ellen bizonyítottak. A zsírokra befolyását a vastagbélnek Marek
wald nem vizsgálta meg. 

Ha mind ezen adatokat megfontoljuk, úgy azon végeredmény
hez jutunk, hogy a vastagbél nedve emésztő hatással legnagyobb 
valószínűséggel nem bír. Azonban a vékonybélre vonatkozólag sem 
állottak ismereteink a legújabb időkig másképen. Ha E i c h h o r s t 
a vékonybél glycerinkivonatával csak keményítőt tudott megemész
teni, úgy Th i ry a maga eljárása szerint nyert tiszta vókonyból-

') Archív f. pathol. Anatomio und Pliysiologic und Kliniselie Medicin, 
64 k. 505 1. 
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nedvet épen a keményitőre, de a zsírokra is, hatástalannak találta 
ós egyedül vérrostonyát tudott vele oldani, egyéb fehérjét már nem; 
ezen oldása a rostonyának esetleg az epe hiánya mellett fejlődő 
élénk rothadásnak a következménye is lehetett, legalább tény, hogy 
Paschut ín Thíry-féle sipolyok nedvével rostonyát oldani nem volt 
képes. Egyedül Sehiff1) észlelt sikerült Thíry-féle sipolyok nedve 
részéről a tápanyagok mind három csoportjára olyan hatást mint 
milyen a hasnyálmirigy váladéka részéről ismerve van; ennek azon
ban ellentmond minden többi észlelet. 

Ezek után úgy látszik tehát, hogy ha a vékony- és vastagból 
Lieberkűhn-féle mirigyei váladékot készítenek is, ezen váladéknak 
semmi emésztőhatása nincsen. A legutóbbi időben azonban az ide 
vonatkozó ismereteink új stádiumba léptek. így feljogosítva véli.ma
gát K1 o s o2) szövettani vizsgálatai alapján a vékonyból Lieberkűhn-
féle mirigyeit „bólnedv-" a vastagbéléit „bólnyákmir igyek" 
neve alatt egymástól megkülönböztetni. A bólnedvmirigyek sejtéi 
tudniillik protoplasmát tartalmazó hengersejtek, melyek között egyes 
kevés keheJysejteket csak elszórtan lehet találni, holott a vastagból 
nyákmirigyeiben épen ezen utóbbiak a túlnyomók, sőt számos mi
rigyben az egyedül található mirigysejtek. Ezen okból K 1 o s e úgy 
hiszi, hogy a bólnyákmirigyek váladékának egyedüli feladata a be
sűrített bólbennóket csuszamlóssá tenni, nem pedig az emésztés; 
míg a vékonyból nedve ezen kívül a felvett tápanyagok emésztésénél 
is közreműködnék. Ezen utóbbi következtetéseire azonban a szerző 
valamely különös súlyt nem kivan fektetni, mivel szövettani tanul
mányát kísérleti vizsgálatnak még kiegósziteni kell.3) 

Klose épen említett következtetéseinek a vókonybólnedvre 
vonatkozó részét V e 11 a,4) egészen kifogástalan eljárás szerint tett 
vizsgálatok alapján, igazolta; a mennyiben ezekből kitűnt, hogy a 
vókonybólnedv a keményítőt ós nádezukrot szőlőezukorrá átalakítani 
képes, hogy zsírokból fejeteket készít s ezeket zsírsavakra ós gly-

') Centralblatt f. d. med. Wissensehaften, 1868 , 23 sz. 
2) G. K l o s c , Beitriige zur Kenntniss der tubulösen Darmdrüsen. Bres-

lau 1880. 
3) F . i. h. 30 1. 
4) Moleschot t ; Untersucliungen zur Natur lehre des Mensclien und der 

Thiere. XI I I . k. 40 1. 
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cerinre szétbontja, hogy végre a fehérjéket peptonokká átalakítani, 
tehát megemészteni, tudja. Ezen döntő vizsgálatait Ve 11 a a követ
kezőképenhajtotta végre: Kutyának megnyitott hasfalán át 30—50 
mm. hosszú bólkacsot húzott elő, azt két ollócsapással a többi bél
től elvágta ós miután két végét bekötötte nehogy kiömlő tartalma 
a hashártyát fertőzze, nedves meleg kendőbe takarva oldalt fektet
te. A folytonossághiányt, mely ez által a bélen keletkezett, a két 
bólvógnek varratok által való egyesítése által megszüntette és az 
így újra zárt belet a hasürbe visszaboesátotta. Ezután visszahelyez
te az elkülönített bélkacsot mesenteriumaval együtt, csak két végét 
tartván meg künn. Miután ezeket is a kötés alól felszabadította, a 
hasfalon ejtett seb két szegletébe varrta őket és a sebszéleket a 
közbeeső területeken egyesítette. Ilyen módon egy 30—50 cmt. hosz-
szú elkülönített bélkacs állott rendelkezésére. 

Emésztési kísérleteit úgy tette Vella, hogy egyfelől a bél-
kacs egyik végébe tápanyagokat vezetett be, melyeket azután párolt 
víz befecskendezése által a másik nyilason kifecskendezett, másfelől 
pedig a bél váladékával mesterséges emésztési kísérleteket tett. Hogy 
ez utóbbiakhoz elegendő bólnedvet nyerjen, pilocarpinum befecsken
dezésekhez folyamodott ós az elkülönített bólkacs két nyílásából bő
ven folyó nedvet fogta fel ós evvel emésztette a különböző tápanya
gokat. A bólváladékot szerző higanfolyó, víztiszta, gyengén opales-
kaló, erősen égvónyes hatásúnak mondja. Nevezetes, hogy Vella 
ezen váladékhoz kevert igen sűrűn folyó nyákról is tesz említést, 
mely összeállásra, valamint átlátszóságra nézve az üvegtesthez ha
sonlított. E szerint a bélnedvben egymástól élesen elkülönített két
féle váladék különböztetendő meg. Vájjon ezen kétféle váladék nem 
különböző mirigyek terménye-e, hatásuk az emésztés körül azonos-e 
vagy nem, ezekre nézve szerző figyelme nem terjedt ki; alább ezen 
tárgyra még visszatérünk s akkor majd a felvetett kérdésekre is a 
feleletet meg fogjuk találni. 

Ha Ve l l a a vókonybélnedvvel tett emésztési kísérletei alkal
mával úgy találta, hogy ezen váladék a tej sajtanyáját megalvasztja, 
hogy a főtt keményítőt, valamint a nádczukrot is szőlőczukorrá át
változtatja, hogy a zsírokat fej.ettó átalakítja s zsírsavakra és gly-
cerinre felbontja, végre hogy a fehérjékből peptonokat készít, úgy 
ezen eredményét, vizsgálati módszere kifogástalan lévén, a vékony-
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bélre nézve, melylyel a kísérleteket tette, teljes bizalommal el is 
fogadjuk. Azonban V e l l a következtetéseiben tovább megy mint a 
mennyire vizsgálatai feljogosítják, midőn, Klose-nak H e i d e n b a i n 
vezetése alatt tett észleleteire minden tekintet nélkül, a vastagból 
Lieberkühn-féle mirigyeit a vékonybéléivel egyenértékűeknek tekinti 
és a vékonybólnedv részéről általa tapasztalt emésztő hatással a vas-
tagbólmirigyek váladékát is felruházottnak véli, s hiszi, hogy ezen 
okból például tejesörével mesterséges táplálást sikeresen fenntartani 
lehetne.1) Minthogy Vella kísérleteit csak vékonybélnedvvel tette 
ezen általánosítása sem jogosult, legalább nem addig, a mig a vas
tagbélnedvnek a vókonybélváladókkal azonos physiologiai sajátságai, 
egyenesen erre irányított kísérletek által, bebizonyítva nem lesznek. 

A vastagból Ldeberkiihn-fóle mirigyeinek szerepót az emésztés 
körül még a múlt nyáron, tehát Vel la dolgozatának megjelenése 
előtt kezdtük kutatni ós ezen, a legújabb időig folytatott vizsgála
taink nem csak pótolják Vella vizsgálatainak épen kiemelt héza
gát, hanem teljes tájékozást i?- nyújtanak a vastagból és ennek úgy
nevezett Lieberkühn-féle mirigyeinek működését illetőleg is. 

2. §. Kísérleti eljárás. 
Mi a vizsgálatra kizárólag kutyákat használtunk. Ezen állat vas

tagbele aránylag rövid, közép nagy kutyánál is alig 50 cmt. hosz-
szú, továbbá annyira felszívó szerv, hogy midőn a tiszta vastagból
nedv nyerése végett egész kiterjedésében működésen kivül helyez
tük, műtett állatainkat az inanitio veszélyének tettük ki. Mindezek 
arra indítottak, hogy az anus praeternaturalist a vastagbél mintegy 
felső ós második negyede határán készítsük. 

Az ilyen műtétre erős kuvasz kutya való. más fajbeli kutya, 
mint arról bő tapasztalat útján meggyőződtünk, alkalmatlan ezen 
ozélra. Tekintettel a seb tisztán tartására, jó csak nőstény állatot 
használni. Ilyen kutyát kötöttünk le a Cl. Bernard-fóle kutyapadra 
ós mint Vella . a véna saphena-ba befecskendezett laudanum li-
(midum Syndenhami~val altattuk el. Midőn a narcosis teljes volt, 
megberetváltuk ós megmostuk a hasfalat és a linea alba-ban köz
vetlenül a köldök alatt kezdődő 8 cmt. hoszszú metszéssel nyitot-

l) F. i h. 65 1. jegyzet. 
•! o ' í 
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tuk meg a hasürt. Első kísérleteinknél a további eljárás abban ál
lott, hogy a hasürbe ezen nyilason át bevezetett mutatóujjal óva
tosan tapogatódzva kerestük fel a féregnyújtványt, mely mint vala
mely kemény; gömbölyded dag megszakítja a bélfal egyenletességét; 
miután ez meg volt találva, a vastagból tetsző helyére is könnyű 
volt ráakadni. Később czélszerübbnek találtuk a vastagbél megke
resésére a végbélnyiláson át egy ruganyos kataétert bevezetni, me
lyet azután a hasürbe bevezetett ujj minden hosszas keresés nélkül 
könnyen kitapintott. 

Az egyszer hatalmunkba ejtett vastagbelet óvatosan a sebbe 
emeljük s ollóval vágjuk át úgy, hogy belőle még egy 6—10 cmt. 
hosszú darab a vékonybéllel összefüggésben marad. Az ollót úgy 
vezetjük, hogy a metszéssel a két béldarab közti bélfodorba is be
vágunk, miután a közel álló edényeket már előre lekötöttük volt. 
Ezután a két bélvóget akként varrjuk a hasfalon ejtett sebbe, hogy 
a vékonyból felé eső bélvég (a leendő anus praeternaturalis) a seb 
alsó, a végbél felé eső metszvég pedig annak felső szegletebe jut; 
végre a közbeeső sebszéleket is összevarrjuk. Ilyen módon eljárva, 
leginkább van elérve az, hogy a vékonybélből kifolyó bélbennék a 
sebterületet be ne szennyezze, valamint, hogy az a tulajdonképeni 
vastagbélbe el ne jusson. A bélvógek rögzítését egy mélyebb sor 
eatgut ós felületes sor selyemfonal varrattal eszközöltük. 

Ha tökéletes a nareosis, akkor mindezen müveletek minden 
zavar nélkül kivihetők, ha azonban nem elég laudanumot kapott a 
kutya, úgy görcsös légzőmozgások előtolják a beleket a sebnyilásba 
és megzavarják a műtétet. 

A műtett állat az első 24 óra alatt táplálékot egyáltalában, 
nem kapott, azután két napon át tejjel tartottuk, ezentúl azonban 
annyi tejet és húst nyújtottunk neki, a mennyit csak megenni 
tudott. 

A sebkezelós az ilyen sértéseknél a sebészetben szokásos eljá
rás szerint törtónt. Felületes részei kivételével a seb rendesen min
den zavar nélkül összeforrt és ha a felületes sebszólek genyedtek is 
egy időig, a gyógyulás ennek daczára elég hamar bekövetkezett; a 
seb 1—2 hét alatt tökéletesen záródott. 

Mindezen kísérleteknél felette nagy gondot igényel még az 
állat tisztántartása. A kifolyó vékonybélbennók folyvást izgatja a 
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bőrt a seb körül, valamint a czombok beloldalán. ha itt a kellő 
tisztaságról gondoskodva nincsen, kifekélyesedik a bőr, helyenként 
duzzad, kemény és fájdalmas lesz. 

Ilyen műtétnek összesen 9 kutyát vetettünk alá. Ezek közül 
az első 6 közönséges házikutya volt s a műtét után nem ólt soká; 
az is, mely közülök legtovább ólt, a műtét utáni 10-ik napon 
már elhalt; a többi erős kuvaszkutya, 12—25 Ko. testsúlylyal, élet
ben maradt mindaddig, mig magunk nem vetettünk véget éle
tüknek. 

3. §. Emésztés i kiőérletek. 

A leirt módon mű-tett kutya a seb beheggedése után emész
tési kisórletekre szolgált. A fehérje-félék közül a legkönnyebben 
emészthető épen készített vagy glycerinben eltartott vórrostonyát, 
a szénhydrátok közül a főtt kemónyitőt varrtuk tulle-zaeskókba és 
miután a megtöltött zacskó súlyát lemértük, ezt a sipolynyiláson 
át a vastagbélbe bedugtuk, a honnan 2—7 óra eltelte után kivet
tük, hogy súlyát újból határozzuk meg. Ilyen kísérletet többnyire 
kettőt tettünk egy napon. Czólja ezeknek volt az illető anyagok ál
tal a vastagbólben esetleg elszenvedett súlyvesztést meghatározni,i 
miáltal a vastagbél emésztőkópességének foka iránt tájékozást nyern 
reméltünk. 

Ezen kisórleteink eredményét a következő táblázatban véljük 
legrövidebben bemutathatni, melybe csak a kuvaszkutyákon tett kí
sérletek vannak felvéve, mint a mely állatok a műtétet minden lát
ható hátrány nélkül jól kiáltották. 

7-ik számú kísérlet, kuvaszkutya. 

•3 a 
.2 ti 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Tápanyag 

Rostonya 
Rostonya 
Rostonya 
Rostonya 
Keményitő 
Keményítő 
Keményítő 
Keményitö 

A vastagbél
ben időzésé-

nek ideje. 

21/4 óra 
3"2 ;, 
274 „ 
5 1 / 

^ „ 
*/« , 
3 „ 
27a !> 

Az anyag súlya a bevezetés 

előtt 

2'68 grm. 
2-39 „ 
2-10 , 
2-45 „ 
4-45 „ 
5'o5 „ 
3-13 „ 
4-75 , 

után 

2-90 grni. 
1-89 ,. 
2-15 „ 
2-67 „ 
4 78 „ 
4-30 „ 
230 „ 
3-40 „ 

Súlykülönbség 

+0-12 grm. 
—0-50 „ 
+0'05 „ 
+0-22 „ 
+0-33 „ 
- 0 75 , 
—0-83 „ 
-0-35 „ 
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8 és 9 ik számú kísérlet, kuvaszkuiya. 
K

ísé
rle

t 
sz

ám
a 

1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 

Tápanyag 

Rostonya 
Rostonya 
Rostonya1) 
Keményítő 
Keményítő2) 
Keményítő3) 
Rostonya 
Keményítő 

A vastagbél
ben időzésc-

nek ideje 

2 óra. 
3 „ 
2 
2 „ 
4 

2>/2 „ 

Az anyag sál; 

előtt 

2-06 grm. 
1-67 „ 
195 „ 
2-30 „ 
3-05 „ 
3.35 „ 
1-37 „ 
1-45 „ 

! 
'a bevezetése ! 

! Súlykülönbség 
után 

! 

1:81 grm. 
1 78 „ 
237 „ 
2'07 „ 
2-57 „ 
4-03 „ 
1-10 „ 
1-37 „ 

— 0'25 grm. 
+0-11 ., 
+0-42 „ 
-0-23 „ 
—0.48 „ 
+0-68 „ 
—0-27 „ 
—0.08 „ 

Mint látni, ezen táblázatok inkább engedik következtetni azt, 
hogy a vastagbél nem emészt, mint azt, hogy emésztő hatása van. 
A súly változások, melyeket a tápanyagok a vastagbólben elszenved
tek, oly csekélyek, hogy a kísérleti hiba keretén belől esnek. A ki
húzott zacskót mindig egy 2 - 3 mm. vastag, süni nyákréteg vonja 
be, mely le nem mosható, melyet tehát csak újjal, csipeszszel lehet 
leszedni. Ezen nyák miatt gyarapodnak néha súlyban a vastagbélbe 
bevitt emésztendő anyagok (+) , mert a leggondosabb leszedés mel
lett is beleragadva marad belőle egy kevés a zacskóban ós a beléje 
adott anyagban. Azon esetekre vonatkozólag, a melyekben csekély 
súlyvesztés (—) észlelhető volt, tekintetbe jön az, hogy hasonló 
nagy súlyvesztés ilyen tulle-zacskóba varrt anyagokon, minden emész
tés nélkül is, előfordul; az illető anyagnak vízzel beivódottsága vál
tozik a bélben. A rá rakodó sűrű nyák vonhat ki kevés vizet, me
lyet azután midőn az anyagot a bélből kivettük, a nyákkal együtt, 
lemórós előtt, leszedünk. 

Megjegyezzük még, hogy az említett kevés nyákon kívül egyéb 
vastagbélváladék, ezen kísérletek alatt, nyerhető nem volt. Mint-

') A rostonyát itt azonnal a 2-ik kísérlet után vezettük a vastagbélbe. 
") Hasonlólag a keményítőt is ezen esetben azonnal a megelőző kísérlet 

ntáu adtuk a bélesőbe. 
s) Ezen esetben a keményítőt az 5-ik kísérlet után félórával tettük ki az 

esetleges emésztésnek. 
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hogy pedig még mesterséges emésztési kísérleteket tenni is akar
tunk, a pilocarpinumhoz folyamodtunk, mint azon anyaghoz, a 
melyre nézve mások megelőző vizsgálatai után tudtuk, hogy a mi
rigyek elválasztó működését felelte fokozza, nevezetesen, hogy az 
annak behatása alatt nyert gyomor-, vékonybél- és panereasnedv jól 
emészt, esak úgy, mint mikor ezen szervek mirigyei valamely egyéb 
behatás által elválasztásra indítva lettek. Mi a pilooarpinum-ból 2 — 
5 centigramm-ot vízben oldva fecskendeztünk a kutya v. jugulari-
sá-ba. Erre csakhamar beállott könyelválasztás, igen bő nyálfolyás, 
híg székelés az anus praeternaturalison át; de a vastagbélből mind
ezek alatt egy csép váladék sem ürült ki. 

Es igy az emésztésre megkívánt vastagbélnedvet nekünk a pi-
locarpinum-mal sem sikerült nyerni. Xem maradt tehát egyéb hát
ra, mint leölni az állatot és a vastagbélben a pilocarpinum behatása 
alatt talán mégis meggyült kevés nedvet összegyűjtve, evvel tenni 
mesterséges emésztési kísérleteinket. A fennti emésztési kísérletekre 
szolgált mindhárom kutyát ezen czélra végeztük ki, a pilocarpinum 
befecskendése után két és több óra múlva. Mind a három kutya 
vastagbelében semmi folyó nedv nem volt; hanem lehetett benne 
4 - 1 0 grm.-nyi víztiszta, fehér, szagtalan, közönyös vegyhatású, sű
rű, kocsonyaszerüen összeálló, ragacsos anyagot összegyűjteni, mely 
kisebb-nagyobb göröngyöket tartalmazott. 

Ezen kocsonya szerű váladék vízzel összekeverve nagyobb részt 
nem oldódott fel, akkor sem, ha a vizet kálilúg hozzáadása által ég-
vényes vegyhatásúvá vagy eczetsav hozzáadásával savivegyhatásúvá 
tettük, Fehér czafatok, pelyhek mindég oldatlanúl maradtak fenn. 

A vizes oldatban fehérje jelenléte kimutatható. Forralva az át
szűrt vizes oldatot és kihűlés után újból szűrve , a szürletet fölös 
eczetsavval kezeltük, a folyadék keveset megzavarodott, opaleskaló 
szint nyert, más napra belőle alig észrevehető kicsiny csapadók vá-
lott ki; mind ebből mucin jelenlétére következtettünk. Az eczetsavas 
folyadékot vízfürdőben szárazra bepároltuk, a maradók sem syntonint 
sem peptouokat nem tartalmazott. 

A vízben nem oldódó czafatok az egész összegyűjtött váladék
nak legnagyobb részét tették. Górcső alatt ezekben sejttörmeléket, 
kisebb-nagyobb erősen fénytörő szemcséket, magvakat, sejthártyá
kat sőt egész kehely sej tekét nagy számban lehetett felismerni. 
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Ezen általunk a vastagbélben talált gelatinszerü kevés váladék 
lényegesen eltér tehát attól, a mit, mint fennebb láttuk, Vei la a vé
konyból mirigyek nedveként leirt, és igazolni látszik azon megkü
lönböztetést" melyet K 1 o s e a két váladék között tett, midőn ez 
utóbbit „béluedvnek* avastagból Lieberkühn-féle mirigyek váladékát 
pedig „bólnyáknak" nevezte el. 

A vékonyból mirigyeinek sejtéi, mint Klose kimutatta, kivá
lóan hengeralakú protoplasmasejtek, köztük gyéren elhelyezett kehely
vagy nyáksejtekkel; a vastagbél mirigyeiben a kehelysejtek a túl
nyomók a hengeralakú protoplasmasejtek háttérbe szorulnak, több
nyire a kehelysejtek közt váltogatott elrendeződésben találhatók meg. 
A protoplasmasejtek a kehelyek testeinek megfelelőleg keskenyebbek, 
a kelyhek hegyesebb végei felé pedig megszólesbbednek. 

Szerintünk ezen a vastagbélben előforduló protoplasmasejteket 
a vékonyból Lieberkühn-féle mirigyeinek sejtéivel azonosaknak mon
dani nem lehet. A vékonyból hengersejtei valóságos mirigysejtek, 
míg a vastagbél protoplasmasejtei, melyek a kelyhek által szabadon 
hagyott hézagokat betöltik, mint alább kimutatni fogjuk, a vastag
bél Lieberkühn-féle mirigyek sejtéi változásának csak egyik alakját 
képezik, mely a mirigyfelhám alapján előforduló apró, többé kevésbbó 
kerekded alakú pótsejtekből fejlődött és további átalakulásában ke-
helysejttó lesz ós elpusztul. 

Mialatt más mirigyek a szerint különbözők, a mint azokat 
emésztésben volt vagy éhezett állattól vettük, addig a vastagbél 
Lieberkühn-féle mirigyeinek sejtéi közt semmi lényeges különbség 
nincsen, akár emésztés alatt, akár 1—2 napig éheztetett állattól 
vettük azokat. Egyedül a pilocarpinum hosszasan tartó behatása okoz 
változást a mirigy szerkezetében. A kehelysejtek tudniillik a pilocar
pinum behatása alatt kisebb-nagyobb mórtékben sőt néha egészen is 
eltűnnek, csak a megvastagodott protoplasmasejtek maradnak meg. 
Ezen változás folytán méltán következtethető, hogy azon kevés vá
ladék, melyet a vastagbólben a pilacarpinum behatása után találtunk, 
a kehelysejtektől veszi eredetét. A vékonybél hígan folyó váladéká
ban Ve 11 a által talált sűrű üvegtesthez hasonló nyák is, a vékony
ból felhámjában a hengersejtek között előforduló kehelysejtektől lesz 
származtatandó. 
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A kehelysejtek fogyását a pilocarpinum behatása alatt K1 o s o 
onnan magyarázza, hogy a kehely sejtek protoplasmasejtekkó vissza
változnak. Szerinte a pilocarpinum behatása alatt először is a kehely -
sejteknek kicsiny ovális magja megnagyobbodik, gömbölyű lesz és 
közeledik az alaptól a sejt közepe felé; azon kivül a kelyhek kissé 
meg is kisebbednek, a mit kutyán különösen a velük váltakozó plaa-
masejtek szélesedéséről észre lehet venni. Később a plasmasejtek 
már alig kisebbek mint a kelyhek; Klose úgy látta, hogy a 
kelyhek folyton kisebbednek míg a plasmasejtek helyükre terjeszked
nek. Teljesen átváltozott mirigyben kelyheket már nem lehet találni, 
a mirigy esupa protoplasmasejtből áll s hasonlít a bólnedvmirigyhe^. 
Ezen változás legfeltűnőbb a mirigy fenéken ós legkisebb a mirigy 
nyílása körül s Klose szerint úgy jőn létre , hogy az inger az el
választó kebelysejtekben mindenek előtt a magot változtatja meg, 
azután a sejtnyákot és protoplasmát. Minthogy a házinyulak vastag
bélmirigyeiben egyedül kehelysejteket talált, következteti Klose , 
hogy a sejteknek működés alatt észlelt változásának egyedüli czélja 
a kiürített nyálka újból való képződése. Szerinte 'a kehelysejtek szö
veti változása volna a nyálkaképződés forrása; ha működósközben a 
nyálka kiürült s protoplasma tölti be a sejteket, az erre következő 
nyugalom alatt a meggyült protoplasmából nyálka képződik ós a sejtek 
újra kehelysejtekké lesznek. Minthogy a kutya vastagbél-mirigyeiben 
a magnélküli kehelysejtek gyakoriak, következteti Klose , hogy itt 
a sejtek elpusztulása inkább előtérbe lép, mint a nyúlnál; a tönkre
menő sejteket azon apró kerekded pótsejtek pótolnák, melyekről 
fennebb már említést tettünk. 

Anélkül, hogy ezen alkalommal a kehelysejtek feladatát és sor
sát illető vitába bocsátkozni akarnánk, be kell vallanunk, hogy a 
vastagbél váladékának és mirigyeinek górcsői vizsgálata után a ke
helysejtek fogyásának okát a-pilocarpinum behatása alatt, kiválóan 
a sejtek elválásában véljük keresendőnek; a váladékban bőven meg 
lehet találni azon kehelysejteket — egészen vagy a mi gyakoribb 
részekre szótesve — melyek a mirigyekből eltűntek. A pilocarpinum 
a kehelysejtekből a nyálka kiválását, részben a sejtek lehámlását si
etteti ; valószínűleg azáltal, hogy a nedvfelvétel által növekedő pro-
toplasmasejtek a kelyheket összenyomják , s előbb utóbb helyeikből 
ki is szorítják. Ez magyarázza azon fentebb emiitett változásokat is, 
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melyeket Klose a pilocarpinuni behatása alatt a mirigyeken észlelt, 
így a kelyhek kisebbedésót s végre eltűnését, valamint azt, hogy
ha a kehelysejtnek még magja van, ez az alaptól a sejt közepe felé 
közeledik; a protoplasmasejtek duzzadása kétségkívül a membrana 
propria közelében, tehát a kelyhek hegyesebb végeinek megfelelőleg 
veszi kezdetét, és midőn duzzadva a kehelysejtet nyomják, a nyál
kával együtt az ezen hegyes végben levő magot is eló'reszorítják. A 
leválott nyálkasejtek helyébe a tovább fejlődésre képes fehérje dús 
protoplasmasejtek lépnek tehát; ezeket végre a pótsejtek pótolják. 

A kehelysejtek közelebbi szerkezetót illetőleg Klose meggyő
zőéi} bizonyítja, hogy ezeknek hártyájuk van1). Ezon hártya nem 
valamely lágy, félfolyó, összehúzékony , hanem szilárdabb összeállású 
anyagból áll; bizonyítja ezt azon körülmény, hogy az elkülönített 
kehelysejt is alakját megtartja; sőt kehelyalakja a nyálka eltávolodá
sa, tehát a sejthártya elkülönítése után sem változik meg. A proto-
plasmasejteken maga Klose nem talál hártyát, de mert szerinte a 
kehelysejtek nyugalom alatt a hengersejtekből alakulnak vissza, kö
vetkezteti , hogy ezeknek is kell sejthártyával bírni. Ezen következ
tetés természetesen mit sem bizonyít; legalább nem addig, míg a 
kehelysejtek visszafejlődése protoplasmasejtekké kétségbe vonható. 
Hogy a protoplasmasejt is finom hártyával bír, mely azt, mint a 
kehelysejtet oldalt körülveszi míg szabad felületén hiányzik és a 
sejt nyilt, e mellett szól az, hogy a mint az oldaláról megtekintett 
kehely nyílását éles ovális szél határolja, épen úgy ezen loboralakú 
sejtek szabad széle is legtöbbször kettősnek tűnik fel, egy kijebb 
álló alsó és egy beljebb álló felső határral, vagy megfordítva. 

A pótsejtekről Klose 2 ) csak igen bizonytalanul nyilatkozik, 
midőn azt mondja: „Verschweigen will ich nicht, dass ab und zu 
an der Basis des Epithels kleine rundliche Zellen ohne Portsatz zu Hegen 
scheinen, vielleicht Ersatzzellen entsprechend wie sie unter elem 
Epithel des Magens vorkommen." Ezen pótsejteket kutyánál minden 
kétséget kizárólag lehet látni, a hol is mint gömbölyű magvak alig 
észrevehető plasmagyürüvel, vagy mint már fejlettebb háromszög 
alakú sejtek találhatók. Igen jól láthatók oly hosszmetszeteken, me-

0 F. i. h. 19 1. 
a) F. i h. 18. 1. 
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lyeken a mirigy ki lett szakitya, azonban úgy , hogy a membrana 
propriahoz odatapadva maradt vissza; jól láthatók oly metszeteken 
is, melyek a mirigyek hossztengelyeire függélyesen estek és hol a 
mirigyátmetszetekből kihulltak a nagyobb sejtek, csak itt-ott ma
radt vissza egy-egy pótsejt. 

Ezen pótsejtek megnyúlnak, protoplasmasejtekkó lesznek. Ké
sőbb a mag leszorul, a sejt felső részében elkülönül egy nyákgyöngy, 
majd mind jobban, előre haladván a nyákos elváltozás, végre a sejt 
alsó végén előbb-utóbb a mag is eltűnik s nem marad meg egyéb, 
mint a nagyra nőtt nyákesep hártyája egy gyökérszeríí nyúlványnyal 
alsó végén. Ilyen állapotban leválik a sejt, vagy alapjához odata
padva maradt, mi alatt felső nyilasán muein-ja lefoszlik s helyét 
fiatalabb nemzedék foglalja el. 

Van az általunk felhozottakon kívül még egyéb körülmény is, 
mely a Lieberkülm-féle mirigyekben végbemenő sejtátalakulásra vo
natkozó épen fejtegetett felfogásunkat inclirecte támogatja. így 
tudjuk, hogy H e i d e n h a i n a nyálsejtek eltűnését a szájnyákmi
rigyeinek nagymérvű izgatásakor szintén a sejtek leválásából és el
pusztulásából magyarázza.1) Sőt ugyanott H e i d e n h a i n kiemeli azt 
is, hogy a hártyák kehelysejtei sem egyebek mint sejtek, melyek
nek protoplasmája nyálkásan átváltozott és hogy ezen sejtek épen 
oly transitoricus természetűek mint például a szájmirigyek felháni-
sejtei, melyek zsiros elváltozás útján elpusztulva adják a borhájat. 

Ezen a vastagbélnyák képződésére vonatkozó kitérés után, áttér
hetünk a piloearpinum behatása alatt a vastagbélben meggyült ke
vés nyállal tett mesterséges emésztési kísérleteink tárgyalására. 

A gelatinszeríí nyákot 35 fokú vízbe adtuk oly arányban, hogy 
100 grm. vízbe 5 gram. nyák jutott, melyre nézve már előbb mond
tuk, hogy teljesen nem oldódik vízben. Az ezen módon készített 
oldatot négy-felé osztottuk. 

A négy rész közül az egyikhez adtunk 0.94 grm. főtt kemé
nyítőt tulle-zacskóba varrva. Ezt tartottuk 5 óráig 38 — 39° C. mel-

') Studien des physiologischen Institutes in Breslau, 1868, 102 1. és újab
ban a Hermann-féle Handbuch der physiologie V. K I. r. 65. stb. 1. 
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lett költőkemenczében, azután keveset a folyadékból leöntöttünk és 
ezt vizsgáltuk meg ezukorra, de siker nélkül. Erre még további két 
óráig hagytuk az anyagot a költőkemenczében, de a czukorpróba ez
után sem sikerült. A tulle-zacskóba foglalt anyag súlya kísérlet után 
1.01 grm. volt. Ugyanezen módon 1.51 grm. kemónyitővel 6 órán 
át tett egy második emósztésikisérlet szintén negatív eredményt adott. 

Az oldat második részéhez tulle-zacskóba varrt 0-59 grm. vér* 
rostonyát adtunk. Hasonlóan hét órán át tartott emésztés után, víz
ben kiáztatva a tulle-zacskót, a vérrostonya súlya 0'48 grm.-ot tett. 
Egy más alkalommal 0.82 grm. vérrostonyával hat órán át tett kí
sérlet is hasonló eredményt adott; a rostonya súlya kísérlet után 
0.73 grm. volt. 

Az oldat harmadik részéhez két csepp tiszta olajat adtunk. A 
kettőt lehetőleg összeráztuk, majd költőkemenczében hagytuk 5 sőt 
7 óráig, de fejetképződésnek nyoma sem volt. 

Végre a negyedik részhez tejet adtunk, mely ebben szintén 
nem alvadt meg. 

Mindezek szintén nem engedik, hogy a vastagból váladékának 
emésztő hatást tulajdonítsunk. A vérrostonya ugyan emésztés közben 
súlyából keveset vesztett (0.04—0.09 grm.-ot), de ezen súlyfogyás 
nem tudható be az emésztésnek mint olyannak. A rodhadás tudni
illik a vastagbélváladékkal tett emésztési kísérleteinknél oly gyorsan 
állott be, hogy az anyagoknak, már ezen néhány órán át tartott 
emésztés végén, igen erős undorító szaga lett. Tekintve pedig azt> 
hogy rodhadáskor a fehérjékből oldókony termények mindég képződ
nek, a rostonya csekély súlyfogyását ezáltal magyarázva fogjuk 
találni. 

Ezek szerint mindazon emésztési-kísérletek, melyeket úgy a vas
tagbélben magában, valamint gyűjtött váladékkal a költőkemenczében 
tettünk, azt tanúsítják, hogy a vastagbélnek semmi emésztő hatása 
nincsen. Es így a vastagbél nyákhártyájának egyedüli feladataként a 
más mirigyek váladéka által megemésztett és idáig még eljutott táp
anyagok felszívódása marad, melyet már mások vizsgálatai kétség-
kívülien ki is mutattak és melyet azon körülmény is bizonyít, hogy 
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azon kísérleti állataink, melyeknél a vastagbél ki volt zárva, daczára 
hogy azokat telhetőleg táplálni igyekeztünk, súlyukból veszítettek, 
lesoványodtak. 

Marckwald esetében a vastagbél hiánya, a beteg jólétét és 
táplálkozási állapotát illetőleg* lényeges befolyással nem volt, a mi 
arra mutat, hogy a felszívódás ezen úton sokkal kisebb, mint a vékony
bél útján; hogy azonban a víz és mindannyi tápanyag a vastagbél 
útján embernél is felszivatnak, o mellett Czerny és Latschenber-
ger valamint Marckwald észleletei határozottan tanúskodnak. 

Sőt Czerny ós Lat se h enberger 1) tapasztalatai szerint a 
vastagbélben az emulsionált zsír is felszivatik; ugyanezt bizonyonyít-
ják kutyán tett saját vizsgálataink is: Mi ugyanis egy fiatal kuvasz
kutyát két napon át kizárólag tejjel tápláltunk. A harmadik napon 
meleg vízcsőrével jól kimostuk a vastagbelet, azután ebbe melegített 
tejet fecskendeztünk, a gyomorba pedig tiszta faolajat öntöttünk be. 
Négy óra múlva leöltük az állatot és vastagbelét górcsői vizsgálat 
alá vettük. A vizsgálatot azonnal hevenyen tett nyákhártya metsze
teken ejtettük meg víz alatt és hyperosmiumsav használata mellett, 
ezen kivül a nyákhártya egy második részét pikroearminban festet
tünk meg, egy harmadikat végre byperosmiumsavban keményítettünk 
ós így vettünk vizsgálat alá. Mind ezen vizsgálatok alkalmával a vas
tagbél mirigyeinek protoplasmasejteit zsírszemcsókkel megtelve talál
tuk, oly formán, a mint azt hasonló kísérlet alkalmával a béiboty-
hok felhámsejteiben látni lehet; a kehelysejtek ezalatt változatlanul 
maradtak. 

Ezek után, valamint tekintettel a fenntebbiekben leirt viszo
nyokra ós a vastagbólnyákhártya s felhámjának az úgynevezett mi
rigyekkel megegyező szerkezetére azt kell mondanunk, hogy a vas
tagbélnek Lieberkühn-félo mirigyei tulajdonkópen nem mirigyek, nem 
emésztő nedvet elválasztó szervek, hanem nyákhártyabetüremlósek, 
melyek a felszívó felületet nagyobbítják; épen úgy a mint azt a 
vékonybelekben a bolyhok — tehát nyákhártyakitüremlósek — teszik. 
A vékonybelek híg bennéke mellett a bélürbe benyúló bolyhok a 
felszívódásra a legalkalmasabbak; a vastagbelekben foglalt megke-

0 F. í. h. 179 1. 
Orv.-term.-tud. írt . I. 
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ményedő anyagok azonban az ilyen bolyhokat sértenék, a bélfalhoz 
hozzányomnák, helyettük azért betüremlések a nyákhártyába inkább 
alkalmasak a felület nagyobbitására és a vékonybelekben fel nem 
szívott,- megemésztett anyagok felszívódására. 

Magától értetődik, hogy a vastagbólfelhám nyálkás elfajulása 
a bélfalat sikamlósán tartja. 




