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Vángel Jentl Budapesten.

(V. tábla.»

Jólehet azeltt már számosan vizsgálták a rovarok tápláló csövét, azon-

ban még is csak az újabb idben ismerték meg annak boncz- s szövettani

szerkezetét, részint a mikroskopi szövet- s fejldéstani vizsgálatok, részint

pedig élettani kísérletek és megfigyelések alapján és ezen különféle kutatások

összeegyeztetése által volt csak lehetséges a szóban forgó szerv mködésérl

biztos tudomást szerezni. Ismeretes, hogy a táplálkozás és az emésztés leg-

nagyobbrészt veg}â folyamatokon alapszanak. Régibb idben azonban csak a

küls boncztani szerkezetet vizsgálták és így nem lehet csodálkozni, hogy

a táplálócs egyes részeinek elnevezésében, különösen pedig felosztásában

nem természetes utón jártak. Maga Bukmeister ^ is a gerinczes állatok boncz-

tanából kündulva egyszeren a küls alkat szerint gyomorról, vakbélrl, máj-

ról szól, a nélkül azonban, hogy ezen elnevezések helyességérl teljes s alapos

tudomást szerzett volna.

A legújabb idben Gegenbaur '^ volt az els, Id a táplálócs fisiologiai

tulajdonaira s kifej ldési menetére fektetvén a fsúlyt, de egyszersmind annak

boncz- és szövettani szerkezetét is kell ügyelembe véve, az egész tápláló-

csövet gyakran már külsleg is jól megkülönböztethet három részre osztotta

fel, a melyek : a szájjal kezdd elrész a tápláló anyag felvételére, összedara-

bolására, — a középsó'rész, emésztésre s a tápláló anyag felszívódására és

végre az utórész a már meg nem emészthet anyagok eltávolítására. E három

rész a Hydrophilus tápláló csövénél is feltalálható s részben külsleg is meg-

különböztethet.

' BuRMEisTKK : Hauilbuch der Entomologie 183:2; p. Iti8.

* Gegeniuur : Grundriss d. vergleichenden Anatomie, á. Autí. 1878. p. 50-et á83.

Teniitíxetiíij^i Füzetek. X. kot.
'^
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A Hydrophilus bélcsöve általában véve a test közepén részint szabadon,

részint a testhez kapcsolva a felette lév véredényi'endszer és az alatta fekv

idegrendszer között többé-kevésbbé kanyarogva húzódik hátra s a szájnyílás-

sal kezddvén a potroh utolsó szelvényén ér véget. Haránt átmérje 1—2-5

mm. : hossza 19—20 cmeter közt váltakozik.

A mozgó s rágó szájszervekkel ehátott száj aránylag rövid, tölcsérszertt

tágulatba : a garatba (pharynx) vezet, mely rövid és gyenge oesophagust for-

málva, észrevétlenül a tápláló cs második s egyszersmind a legfontosabb

részébe a küzéphélhe megy át. Ez a táplálócsatorna leglényegesebb része,

mert itt készül a tulajdonképeni tápláló-nedv (chyliíicatio ) s ennélfogva e

reszt kilusgyomornah is nevezik (V. tábla, 1., 2. ábra).

A hosszú, tág és hengeres gyomor a potroh fels harmadában egyenes

lefutását meg\^áltozta,tja s órarugószeren háromszor összegöngyöldik.

A legküls kör legnagyobb (16—18 mmeter), a középs kisebb s a bels

pedig, mely egyszersmind legmagasabban fekszik, legkisebb átmérj (5—

7

mmeter). A gyomor halvány sárga színénél fogva feltnen elüt az utó-

beltl s a MALPioHi-féle edények beömlésénél ér véget, hol a tápláló cs

kiszélesedve, ^/3 mmeter széles párkányzatot formál. Ezen párkányzat pedig

az órarugószeren összetekerdött gyomornak legvégs részén emelkedik,

ott, hol az utóbei vékonybélszeren kezddik s folytatódik tovább az össze-

csavarodott gyomor által képezett bels terben. E szerint a Hydrophilus

gyomránál megkülönböztethetjük a mdlsö egyenes részt (pars recta) s a

hátsó tekervényes részt (pars curvalis). Az egész közép tájDláló csövet ily hely-

zetben a tracheák tartják össze, melyek mesenteriumszer hálózatai még a

Malpighi-edényeket is a tápláló cshöz ersitik.

Az iitóhél a középbél által át nem hasonitott anyagot egyelre fölveszi,

hogy a potroh végén lév végbélnyiláson át a testbl — mint hasznavehetet-

len anyagot — kitakarítsa. Gegenbaur nézetének helji; adva, a közép- és

utóbél közti határt ott találhatjuk, hol a Malpighi-edények a tápcsbe ömle-

nek. A Malpighi-edényekrl itt csak egyelre annyit jegyzek meg, hogy a

vizibogárnál — három ketts csoportba elhelyezve — hat ilyen edény van,

melyek 8:—10 cmeter hosszúak, elég ers falnak s világos piszkossárga

színek. E képletek hugykiválasztási szerveknek tekintetnek, (V. tábla,

l.ábra:ilí.)

Az iitbél rövid, alig 1 mmétel- átmérj béllel kezddik, mely a teker-

vényes s az egész tápláló cs hosszának körülbelül heted részét képez, bar-

nás-szín vastagbélben folytatódik tovább s lassan vékonyodva, az ers izmos
falu s fehér szín végbéllel ér véget. (V. tábla, 1. ábra: ir).

Harmincz vizibogár tápláló csövét megmérve, az emészt csatorna

egyes részeinek hosszúságát, valamint egymás közti hosszasági arányát közép-

értékben a következ számok mutatják :
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mi által az egész tüskés, gömbszerü kiemelkedést ábrázol. Magát az ekként

köiiil határolt területet, mely az egész képlet magjának is tekinthet, igen

unom s csak lÜUO-szeres nagyitásnál látható lyiikacskák fúrják át, melyek

fuchsinnal kezelve apró vörös pontocskák alakjában láthatók és az egyes

mirigyek váladékainak átbocsátására szolgálnak. Ilyen sphíeeroformatiók

közt találunk végre még apró kitinhorgocskákat is, melyek minden rendet

nélkülözve, határozatlan számban elszórva találhatók. Nagyságuk körülbelül

megegyezik az elö táplálócsben található kitinhorgocskákéval. Az intima

a középbél utolsó harmadában sokkal vékonyabb lesz s lyukacsos szerkeze-

tvé válik. Az egyes lyukacskák azonban oly finomak, hogy csak a legersebb

nagyításnál — fuchsinnal megfestett készítményeken — igen apró pontocs-

kák alakjában láthatók s minden bizonynyal a táplálék felszívódására szol-

gálnak. E körülménynél fogva határozottan nem csatlakozhatom Plateau ^'

Leydig, * Frenzel ^ stb. azon nézetéhez, hogy a rovarok hözépheléhen egyálta-

lában kitinréteg nincs és ha van is, az nem folytonos egész.

Az utóbél kitin hártyája igen kifejldött. Feltnen vastag már a vastag-

bélben is, de a mint a végbélbe megy át, vastagsága megtöbbszörösödik, hol

nem ritkán í2—4 [j. vastagságot is elér. Eajta sem horogszer képleteket, sem

sphfEroformatiókat nem találtam, hanem hosszanfutó kisebb-nagyobb red-

ket vettem észre. (V. tábla, 13. ábra: d).

A kitinhártya hossz- vagy harántmetszeteken mint vékony szegélyzö

csík látszik, mely lefutásában a tápláló cs minden redjét követi. Tetemes

fénytörés, fest anyagokkal nem színezhet. Haeckel és Köllikbb szerint

ezen kitinlemez vagy kitinintima véd hártyának tekinthet, mely a bélcs

finomabb szövetelemeit a különféle sérülésektl oltalmazza meg.

Körülbelül hasonló szerkezet kitinhártyát talált Lith de Jeude ^ külön-

böz Lamellicorniák lárváiban, Frenzel ^ a Tenebrio molitor álczájában,

Plateau ^ többféle rovarban (Dytiscus, Carabus stb.) ;
— csakhogy olyan

sphíeroformatiókról, a melyek az egyes mirigyek beömlési helyein vannak,

mindeddig — legalább tudtommal — még nem emlékezett senki.

Az el- és utó táplálócsben legtöbb búvár talált kitinhártyát, a középs-
ben azonban nem. Az a kérdés, vájjon az emészt-csatorna középs részében

található-e egy véd kitin-hártya, már régóta foglalkoztatta az egyes szak-

embereket, de helyes eredmény és általánosan érvényben lév megállapo-

' Plateau : Eecherclies s. 1. phén. d. 1. digestion cli. 1. insectes.

^Leydig: Zur Anatomie d. Insecten p. 170.

'Frenzel: Bau- u. Thätigkeit d. Verdaungs. d. larv. Tenebrio molitor p. 313,
" Lith de Jeude : De spysverteringsorganen der Phytophage Lamellicornien-

larven. Utrecht 1882.

^Frenzel: Bau- ii. Thätigkeit d. Verdaungs d. Larv. Tenebrio molitor.
''Plateau: Note additionelle au memoire sur les phénoménese 1. dig. chez

les insectes. (Mém. d. l'Acad. roy. d. Belgique tome XIX. 1877.)
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dásra még- mai najjig sem jutottak. A l)iivárok eg3àk része szerint a közép-

bélcsöben teljesen hiányzik a kitinintima, legalább így nyilatkoznak:

Basch, ^ Fr-ry és Leitckart. ^" Frknzel'^ a Tenebrio molitor álczájának

tápláló csövében szintén nem volt képes összefügg kitin-intimát kinuitatni.

Plateau mondja : «l'epithelium est à nii, — l'absence complète de cuticule».

Gkabek ^'^ ellenben azt írja, hogy «die innere Chitinhaut entAveder ganz ver-

schwinde, oder sich zu einem feinen porösen ITelua-zug der Epithelschicht

verdünne») ! Leypio ^^ e pontnál nem nyilatkozik határozottan, habár Acro-

nycta aceris hernyónál hasonló kinézés képletet talált.

A mi a Hydrophilus tápláló csövét illeti, ott ezen kitin-intima az emészt

csatorna egész bels felületén feltalálható, a mi metszeteken is világosan lát-

ható. Különben az egész középs tápláló csövet több napig kalilugban áztatva,

a kitin-hártyát egész terjedelmében megkaptam, csakhogy a középs táplálócs

utolsó harmadában sokkal vékonyabb es likacsosabb szerkezet. Es ez igen

nevezetes körülmény, mert kiindulási pontul szolgálhat a tápláló anyag fel-

szívódási helyének meghatározásánál. A kitinintima szerkezete teljesen kizárja

azt a lehetséget, hogy a tápláló anyag az utóliélben vagyis a Malpighi-edé-

nyek beömlési helyén tul szívassék fel, mert e hártya, melyen még a leg-

nagyobb nagyításnál sem láthatni apró lukacskákat vagy réseket, olyan

vastagságú, hogy rajta a folyadék átszivárgását nemcsak megengedni, de fel-

tenni sem lehet. Elöbélben pedig a felszívódás nem történhetik, mert ott a

felvett tápláló anyag még át sincs hasonítva. így tehát nem marad más hátra,

mint a középbél, melynek vékony kitinintimáján az áthasonított tápláló-

anyagot könnyen lehet továbbítani. A középbél felszívódási képessége mellett

szólnak még más búvárok kísérletei s véleményei is, mint Somer, Plateau,

Frenzel, Gegenbaur. De etetési kísérleteim is e mellett bizonyítanak. Ne-

vezetesen különféle festanyaggal megszínesített vízben tartva a vizil->ogara-

kat, ugyanazon anyaggal megfestett növényi részekkel vag;s^ zsemlehulladé-

kokkal tápláltam ket.

1 . Haematoxylen kristályokat vízibe téve, a folyadék ételükkel együtt

piszkosl)arna szín lett. Egy-két óra múlva a vizibogárnak gyorsan kivett

tápláló csövénél csak a középbél utolsó harmadában történt változás, a mennyi-

ben az gyenge violaszínvé vált.

^. Safraniiit használva, szinten csak a közepbél utolsó része festdött

meg szép vörös színre.

' P.ASCH : untersuch, über <I. cliyli^- n. uropoët. System d. P.latta orieutaÜH.

Wien ISns.

'" Friív n. Lku(!Kart : Vergleichende Anatomie, p. (il et '2U).

"Frenzfx: Ueb. lîau- u. Thiitig. d. Verdannp;. d. Larve Tenehrio molitor

p. ;n:!.

''^ GuAUKK : Die Insecten I. Theil p. Mi.
'" Leydig : Zur Anatomie d. Insecten (in Miiller's Arcliiv ]^')U.) p. Iti9.
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3. Timsós hítmatoxylenes oldat nem szolgáltatott határozott eredményt,

mert nemcsak a középl)él vége, hanem az iitótápláló csö része is megfestödött.

4. Mähyknld és mrthyln'ola színe szépen mutatkozott a középbél

végs részén.

Mindezen kísérleteket és az emészt csatorna szövettani szerkezetét is

kell figyelembe véve állíthatom, hogy a Hydroiúilus tápláló csövénél valószi-

iiiüfíj a középhél utolsó harmada teljesíti a resorptio feladatát, hol az

áthasonított tápláló anyag a kitin-hártyán lev finom lyukacskákon vétetili

fel, honnét azután az epithel-sejtek segítségével továbbíttatik és igy egyálta-

láhan nem osztozhatom Frey és Leuekart azon nézetéhen, liogy a tápláló

anyaq felszívódása a középbél egész helsó' felii létén mindenhol egyformán

történik.

A kitin-intima küls oldalán epithel-sejteket találunk, melyek friss

áUapotban is elég jól fehsmerhetk. Világosan látszik, hogy ezen sort göm-

bölyded képzdmények alkotják. Tkkel való gondos szétszedésnél az epithel-

sejtsor egyes tagjait a kitin hártyától el tudjuk választani úgy, hogy azonnal

fölismerhetni, miszerint az többé-kevésbbé halvány sejtekbl összetett henger-

hám. A sejtmag alakja rendesen kerülékes, a plasma semmi különös szét-

különítést nem mutat. Sok esetben a prwperálásnál a sejtek falai szétszakad-

tak úgy, hogy a sejtmag szabadon úszott, mely állapotban hsematoxylennel

megfestve szerkezetét láthatóvá tehetjük. Ha az epithel-réteget a Nussbaum

által ajánlott 1 "/o-os felosmium savval kezeljük, akkor a plasma világosbarna

színezetet nyer és a mag élesebbé s világosabbá válik. A középbél hámsejtjei-

ben oly kristályokhoz hasonló képleteket, minket Frenzel ^^ a Tenebrio

molitor lárvájának tápláló csövében nagy mennyiségben talált és melyeket

>'(magkristalloidok» neve alatt irt le, — a leggondosabl) nézés, legkülönfélébb

kezelési módszerek alkalmazása mellett sem voltam képes észrevenni.

A hámsejtek finomabb szerkezetének tanulmányozására azonban con-

servait készítmények, metszetek alkalmasak.

A bél-nyálkahártya a tápláló cs egész hosszában feltalálható. Henge-
res hámsejtjei, a- melyek többnyire alkotják, szakadatlan lánczolatot képez-

nek, kezdve az elbéltl egészen az utóbél végs határáig. Sejtjei szorosan

egymás mellett feküsznek, habár szomszédos oldalfalaiknak egész felületével

nem mindig függnek össze egymással, mert közöttük, különösen a középbél
utolsó harmadaiban, különböz alakú rések vannak, melyek többnyire hosszú-
kásak s legnagyolib valószínséggel a tápláló anyag felszívásával vannak
összefüggésben.

A sejtek alakja, nagysága különféle, de nem annyira változó, mint
Frenzel a Tenebrio molitorban találta. Majd köbalakú (œsophagusban és
végbélben), majd a középbélben lassan hengeressé váhk. A hengeres

"Frenzel: Ueber Bau- u. Thätig. d. Verd. v. Lar. d. Tenebrio molitor p. 317.



hámsejtek leghosszabbak a középbélbeii, valamint rövideljbek a vastagljól-

ben s a végbélben, a hol folyton alacsonyodva, majdnem köbalakú sejtekben

végzdnek. A következ táblázat szolgáljon a tápláló cs különbíizt) helyein

lév hámsejtek nagyságának és változatosságának megértésére.

A táplálócs rész
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intensiven festd magtestecskét s néha ebben halványabb festésnél jól kive-

het egy pontszeríí sokkal kisebb testecskét, az ii. n. magcsapontot (nucleolus)

is. Némely esetben hiányzik a magtestecske és akkor helyette több, kisebl)

pontszer képlet mutatkozik, melyek gyakran a mag közepe táján koszorúba

rendezdnek. A mag mindig egy élesen és igen ersen festd keret által

vétetik körül, mely keret kivált akkor, midn a magtestecske több kisebb

magcsa által van helyettesítve, — nem képez összefügg egészet, hanem több

ívdarabból (3— 10) összetettnek látszik. Hogy e határkeret nem optikai

csalódás és hogy valóban létezvén, a magnak mintegy hártyáját, tokját

képezi, azt némely készítményen világosan láthatni, midn a magtartalom

összezsugorodott állapotban van. Ezeken kívül vannak a magnak halvány,

egynem állományába beágyazva változó számú, kisebb-nagyobb szabály-

talan alakú szemcsék s mellettük finom apró pontok, minden rend nélkül.

Kétségkívül a Hydrophilus tápláló csövének legérdekesebb részét a

hámrétegbl kitüremlés által ered mirigyek képezik, melyek az emészt

csatorna középs részén széltében és hosszában egyaránt találhatók. Az egyes

mirigyek oly nagyok, hogy már puszta szemmel is pontonként láthatók. —
Körülbell 0*1

—

0*2mmeter szélesek és 0*4

—

0*5 mmeter hosszúak. (V. tábla,

12. ábra.)

Az egész, többé-kevésbbé tömlalakú mirigyeket— legküls rétegben —
egy nagyon vékony, csak itt-ott igen lapos sejtmag által eltn sejtek által

észrevehet laza kötszöveti hártya (membrana externa) borítja, melyen bell

elég vastag alkatnélküli hártya (membrana propria s. membr. interna) követ-

kezik. A' küls igen finom s csak ritkán, míg a bels ersebb kifejldésénél

fogva minden esetben világosan látható. A bels hártya tetemes fénytörés

s leghatásosabb festanyagokkal is alig színezhet — ennek bels oldalán

ülnek az egyes sejtek, az általa befoglalt üresség legnagyobb részét kitöltve.

A sejtek 300— 450-szeres nagyításnál körülbelül egyformák, de 1000-szeres

nagyítású lencséken át vizsgálva, igen jól látni, hogy tulajdonképen kétfélék,

u. m. egy küls, alkatnélküli hártyán ül sort képzk, melyek az epithel-

sejtek typikus jellegét viseHk magukon és ezeken bell esk, a melyek a tu-

lajdonképeni elválasztó mirigysejtek.

A küls epithel-sejtek magasak, felülrl nézve 5—6 szögletek, egy-

mással szorosan érintkezk, majdnem egyenl magasak, kivéve a rövid

kivezetcsöben, hol ellaposodnak s meredek emelkedések, valamivel tör-

pébbek, inkább szélesek ;
— magasságuk szélességükhöz képest kicsiny. Sejt-

magjuk többnyire ovális, ritkán gömböly, kiválóan nagy, miért is rendkívül
közel feküsznek egymáshoz, egy-két magcsaponttal. Plasmájukat finomabb
szemcsék hatják át, melyek az él sejtben, az alkatnélküli hártya felé finoman
csíkoltak azáltal, hogy egymással többé-kevésbbé egyközes vonalokban lát-

szanak elhelyezve lenni, a mely rendezdés a sejt elhalásával megsznik s a
képl egyöntet, minden rendet nélkülöz képet nyer. — A bels sejtek
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ellenben valamivel nagyobbak, egymásra gyakorolt nyomás következtében

szabálytalan alakú sejtfaluk nagyobb üreget foglal be, melynek közepén ül

a nagy mag. Magjok szintén túlképzödött, többnyire rövid kerülékes, nagyobi)

számú magtestecskékkel s gyakran még magcsapouttal is. A durványosan

szemcsés képlö a sejtek nagy magjai körül összegömbölyödve csoportosul és

közte meg az anyafal között fenmaradó hézagot az elválasztott folyadék

tölti ki.

Az egyes sejtek nem oly lialványszíntiek, puffadtabbak, falaik nincse-

nek oly szorosan egymás mellett, miért is köztük kisebb-nagyobb hézagokat,

üregeket lehet találni. Felosmiumsav nem festi meg oly ersen, jódoldat

ellenben e sejteket magjokkal együtt sárgásbarnára színezi.

Mindenesetre ezek elég fontos okok és szövettani különbségek an'a

nézve, hogy a mirigyeket alkotó sejteket két csoportba oszszuk. A bels sej-

tek kis üreget zárnak maguk közébe, a mely üreg a mirigy kivezet helyén

mindinkább kiszélesedik. A mirigy rövid kivezet csbe megy át, a mely

a táplálócsö izomrétegét átfúrja s a hámsejtek közt, a kitin-hártyán az emlí-

tett gömbformátiókban végzdik. A mirigyeket kiváló nagy számban tracheák

hálózzák körül, a melyek finomabb és finomabb ágakra oszolva, a küls

határhártyán érnek véget, míg más ágaik az izmok közé hatolnak. Az eg\'es

mirigyek belsejébe azonban soha sem mennek be, legalább lefutásukban csak

a határhártyáig voltam képes követni azokat.

Ezen szerkezetbl világosan láthatjuk, hogy egyszer tömls mirigygyei

van dolgunk, a melyen kívülrl befelé menve a következ rétegeket külön-

böztetjük meg :

1. küls laza kötszöveti hártyát (membrana externa),

2. bels alkatnélküli hártyát (membr, propria s. membr. interna),

3. a küls epithel-sejtsort,

4. a mirigy-sejtcsoportot és

5. a centralis ürességet, az elválasztott anyag befogadására és kiveze-

tésére.

Ismervén e mirigyek szövet- s boncztani szerkezetét, vizsgáljuk meg

váladékát és kutassuk hatását élettani szempontból különböz anyagok, neve-

zetesen keményít, fehérnye és zsírok irányában. E czélra több Hydrophilus

középbelét kivettem, apró darabokra vagdalva, kevés destilált vizet adtam

hozzá s állni hagytam, vagy Plateau módszere szerint még langyos meU^gí-

tésnek (20° C.) tettem ki. Azután átszrve, a kapott folyadék lakmuspapirra

befolyással nincs, tehát közönyös kémhatású.

1. Ha most ehhez a folyadékhoz szénhydrát-vegyületet pl. lisztet vagy

keményítt teszünk és huzamosabb ideig állni hagyjuk, úgy körülbelül egy

óra múlva a TKOMMER-féle czukorpróbát eszközölhetjük.

± Ha veszünk marhavérböl nyert és alkoholban eonservált fibrint és

apró darabokra tépve, több óráig hagyjuk állni a vizsgálandó folyadékban —
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akkor huzamosabb id elteltével észreveszszük, hogy a betett fibrin-darabok

eltnnek vagj^is a mirigyek váladékában felolvadtak. Ismételve a kísérletet,

ugyanaz történik. Látni való tehát, hogy a fehérnye-anyagokat — mint a

peptonpróba is mutatta — peptonná változtatta át.

3. Ha a középbél mirigyeinek váladékához pár csepp zsirt, pl. tábla-

olajat vagy tejet adunk s azzal jól összerázzuk, akkor igen finom fejetet

kapunk, mely elég alacsony hfok mellett rövid idö múlva megzavarodik és

felbomlik vagyis a közönyös zsírokat zsírsavakra és glycerinre bontotta fel.

E három kísérletiéi világosan megállapítottam, hogy a nevezett miri-

qifch oly anyagot választanak ki, a mely a hasmjáhnirigy váladékához hasonló

és az epe szerepét is teljesíti, vagyis mind a keményítre, mind a fehérnyékre,

mind pedig a zsirokra hatással hir. Váladékuk ennélfogva tca-tabnaz :

1. oly anyagot, mely a keményítt szóíó'czvkoi rá változtatja ;

2. oly vegyületet, mely a megalvadt fehérnyét feloldani képes és végre

3. olyat, mely a közönyös zsírokat zsírsavakra és glycerinre bontja.

Végre ha a váladékhoz ammóniát is adunk, akkor különböz alakú

kristalloid csoportozatok támadnak. Ezek majd horog-alakuak, majd csillago-

sak vagy egyszer táblácskák. E kristalloidok általában igen nehezen oldód-

nak savakban, oldhatlanok alkaliás folyadékokban, épúgy konyhasó-oldatban

vagy más indifferens folyadékban, nevezetesen alkoholban és vizben. A meleg

iránt való ellentálló hatásokból, jóddal való nem festhetöségökböl és chloram-

monia iránj'ában tanúsított magatartásokból gyaníthatjuk, hogy a nevezett

kristályok ammonium magnésium phosphátból állanak. Ámde ezen kristá-

lyok a hasnyálmirigyek váladékánál is ammonia hozzáadása által elöálla-

nak és így még egy okkal több, hogy a Hydrophilus tápláló csöve mirigyei-

nek váladékát a hasnyálmirigy váladékával megegyeznek tartsam.

Ilyen szerkezet és mködés mirigyek vannak az œsophagustol kezdve

egészen az utóbélig, a Malpighi-edények beömlési helyéig. Sajátságos, hogy

a mint a nevezett szervek a tápláló csbe ömlenek, a mirigyek azonnal meg-

sznnek, így tehát az utótápláló cs szerkezete igen lényegesen eltér a közép-

hél szövettani alkatától, inert benne sem mirigyek, sem egyes különálló mirigy-

sejtek nemfordulnak el és igy Gegenbaur, ^^ Grcdwr ^^' nézetéhez csatlakozom,

hogy az utóbél jelen esetben is kiválóan csak mechanikai mködéssel hír.

Hasonlóan Plateau ^' is e nézetnek hódol, mert sem volt képes különféle

rovarok utóbelében mirigysejtekét találni.

NussBAi'M ellenben az utóbélnek az emésztésben még némi szerepet is

tulajdonít.

A tápláló cs második rétegét az izomréteg képezi (V. tábla, 12. és 13.

ábra), a mely a tápláló csfalában szintén folyton egészet képez és hasonlóan

'^' Gegenbaur : Grundriss cl. vergl. Anatomie p. 185.
^^ Grabee: Die Insecten I. Theil p. 310.
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a többi rovarokéhoz, harántcsíkolt izomelemek alkotják. Metszeteken azon-

nal feltnik, hogy az izomréteget két irányl)an haladó izonn-ostok szerkesz-

tik. A hossziránylian futó izímiclemek sokkal gy('ng('l)l)en vannak kifejldve,

mint a körkörösen haladó izomrostok, a melyeknek túlságos kiképzödcse külö-

nösen az elöbél kezdetét és a végbélt jellemzi ; S— 10 izomrost van ott kalács-

szeren összefonódva, a melyek szabályszer összehúzódása által a tápláló

anyag az elöl)élböl a középbeibe tolatik, illetleg a meg nem emésztett anyag

a végbéll^en a végnyiláson át, a tápláló csatornából el távolittatik.

Az izomréteget mindig rostok alkotják. Magok az egyes izomrostok

különböz nagyságúak, legtekintélyeselil) nagyságot a k()zéj)bélben érnek el,

hol a hossziránj'ban futók nem ritkán töl)b milimeternyiek is. Vastagságuk

némileg ingadozó. Az elbélben és végbélben legvastagabbak, keresztátmérö-

jük 10—25 {jL-t is elér — míg a középbélben a legkeskenyebbek, hol néha

csaknem fonalszerüen megkeskenyedve is találhatni. Haránt metszeteken

többnyíre köralakot mutatnak, nem ritkán kölcsönös nyomás következtében

igen különböz — legtöbbször lapított szögletes — alakot vehetnek fel. Lefu-

tásukban gyengén hullámzatosak s csak ritkán egyenesek. Mindig egyszerek

és sohasem elágazók.

Az izomrostok sarkolemmája rugalmas, üvegszer, egynem, szerkezet

nélküli hártya, mely itt-ott maggal is bír. Ketts surkollemmát (efjy liils't h
eçiy belst) mint Thanhoffer ^^ a Hiidrophüii.wak czomhizmaiu talált, effii

esethen sem voltam képes észlelni. Az izomcsöben a haránt csikolat nincs oly

ersen kifejldve, mint a czombizmokban, de azért a KiíAiisE-féle vonalakat

minden esetl)en képes voltam felismerni.

A tápláló cs legküls falát (Y. tábla, 1 d. és 1 3. ábra) egy kötszöveti

hártya képezi, egy sejtekkel bven ellátott burok, melynek szerkezete külö-

nösen az el- és középidben felosmiumsavval vagy haematoxylennél kezelt

készítményeken látható jól. Sejtjeinek nagysága és alakja némi változásnak

van alávetve ; a sejtek mindig hosszúkásak és sohasem elágazók. Sejtmagjuk

aránylag kicsi s lapított gömbalakú. Plasmájuk homogénnak látszik. E hártya

az utóbélben sokkal vékonyabb lesz s csak az itt-ott fellép magok árulják el

sejtes szerkezetét.

A Malpighi-edények. — A rovarok szervezetében nagyon kevés olyan

boncztanilag már évszázadok óta ismeretes orgánummal találkozunk, mint

a Ma Ipifilii-edények, melyeknek élettani szerepe olyan sok vitatásnak szol-

gált volna tárgyául s melylyel olyan sole ingadozó eredmény és valónak

egyáltalában meg nem felel vizsgálatok s kísérletek tétettek volna. Élettani

•' Plateau : liechercbes s. 1. phén. de la (lio;eatiou otc. (Menioiros de l'Acad.

royal le Belgique torn. XVIT. 1870).

'" Thanhoffer : Adatok a liairuitc-;iki'i izmok szerkezete és idecrvégzödés^liez.

Ért. a term. tud. kör. Kiadja a m. tud. Akad. XI. köt., 13. szám, 1.SS1.



Ii22

jeíentöségévc nézve a legkülönfélébb nézetek uralkodtak és uralkodnak; az

egyik búvár (Cuvier, ^^ Posselt, ^o Eamdohr, ^^ Dufour, 22 Treviranus ^s stb.)

elválasztó szervnek tekinti, a másik ellenben kiválasztó szervnek hiszi, söt

nem egy van (Gaede), ki a felszívódási szervvel egyenértéknek tai-tja.

Herold ^* volt az els 1815-ben, ki részint e szervek beömlési helyébl,

részint a vizben oldhatlan és kivált részekbl következtetve, azon eredmén3Te

jutott, hogy a Malpighi-edények nem el-, hanem kiválasztó szervek. Hasonlóan

Eenger^^' 1817-ben függetlenül, anélkül, hogy Herold véleményérl tudo-

mása lett volna, támaszkodván vegyvizsgálataira, kimondotta, hogy a Mal-

pighi-edények húgykiválasztási szervek ; saját szavaival élve, «Sie sind Nieren-

ausführungsgänge ohne drüsigen Bau.» Kísérleteiben, leírásában habár

hiányzott a szükséges és megkívántató pontosság, de még is nézetét az id-

tájban szakbúvárok majdnem általánosan elismerték, fleg j)edig akkor,

midn BuGNATELLlnek ^^ a Bombyx móri hernyójánál az els vegyvizsgálatot

téve, húgysavat sikerült kimutatni. Ezóta több búvár nyilatkozott Herold

nézete mellett, st az újabb idben búvárok egész serege megersíté azt.

Chévreul, Suckow, Audouin, ^'^ Wagner, ^^ Verloren, Heller, ^^ Davy, -^"

Van der Hoeven, ^^ Carus, '^^ Vogt, ^^ Siebold, ^^ Fischer, Bergman,

Leuckart, ^^ Schlossberger, Schwarzenberg, Gerstäcker, Barsch, ^" Cho-

^" CuviER : Ueber die Ernährung d, Insecten (Eeil's Archiv Phj^siologie Bd.

V. Heft 1; p. 124.)

'^" Possf.lt : Beiträge z. Anatomie d. Insecten -p. 11. 1804.

-^Eamdohr: Ueber d. Verdauuugswerkzeuge d. Inseclen 1811.
^^ DuFOUR : Eecherches anatomiques sur quelques insectes coléoptères. (Ann

d. sciences nat. 2. See. Tom. T. p. 67.) Mémoire sur les vaisseaux biliaires etc. (u. o.

T. XIX. 1843).

^^ Treviranus : Vermischte Schriften II. Bd. — IV. Bd. p. 41 7.

^* Herold: Entwickelungsgeschichte d. Schmetterlinge 1815. p. 23..
'^^ Renger : Physiologische Untersuchungen über den thier. Harniuhalt d.

Insecten 1817.

2" In Meckel's Archiv, f. Physiologie Bd. II. 1816. p. 629.
^' Audouin : Calculs trouvés d. 1. canaux biliaires d'un Cerf, volant. (Ann. d.

scienc 2°Ser. T. v, p. 129.)

^^ Wagner : Zootomie 1843. p. 99,

^" Heller : Harnsäure ein reich. Excret der Schmetterlinge (Arch, t Cham,
u. Mikros. Wien. 1844. p. 132.)

^" Dävy : Some observations on the excrements of Insect. (Transact, of the
Entom. Soc. of London 2. p. 18.)

^' Van dee Hoeven : Handbuch d. Zoologie I. S. 245.
='2 Carus : System der thier. Morphologie 1853.

•'^Vogt: Zoologische Briefe 1851. I. Bd. p. 106.
^* Siebold: Vergleichende Anatomie der Wirbellosen 1848.
"^Bergman, ILeuckart : Anatomie u. Physiologie 1851. p. 212.
^« Barsch

: Untersuchung üb, d, Chyl. u. uropoëtische System d. Blattá orien-
tális Wien 1858,
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LODKOvszKY, SCHINDLER ^'' stb. búvároli fogbilkozva a különféle rovarok Mal-

pighi-cdenyeivel, kénytelenek voltak Cuviek epeelválasztó és Meckel liugy-

elválasztó (urino-biliaire) nézetét mellzni és kimondani, hogy «die Mal-

pigliisclien Getasse sind speciüsche Harnorgane») (Schindler).

A Hydrophiliis piceiis Malpighi-edényeire vonatkozó vizsgálataim is a

hugykiválasztás elméletére vezettek.

A \ázi bogárnál G Malpighi-edény van, melyek páronkent a táplálócsö

oldalán vannak. Altalán véve a bélcsatorna menetét kísérik, kisel)b-nagyol)b

mértékben kanyarulatokat sokszor hurkokat is kéi)ezve, azt áthálózzák sót

igen gyaki'an helyenként reá is simulnak. A tractus intestinalishoz tracheák

ersítik. Specialis sárgásbarna színük által a szemnek azonnal feltnnek.

Kipriei^arálásuk finomságuk miatt felette bajos. Egyes búvárok szerint, mint

CuviER ^^ és Thanhoffer ^^ két helyen nyílnak be a tápláló csbe, de saját

vizsgálataim szerint, a melyek szintén megersítik az újabb búvárok nézetét,

mint a többi rovaroknál, csak egyféle beömlési hely létezik és ez rcctdlis,

mely ott can, a hol a közép- cs utóhél közti határ van, a hol a táplálócsö

párkányzatotforniál, cagyis a Malpighi-edények a pylorus alatt közvetlenül

nyílnak az utóbélbc.

Hosszúságuk 8— 10 cm. közt váltakozik; majdnem mindenütt egyenl

szélesség (0*5 mm.) és így egy edény felülete ezen adatokból számolva

141 '75 Dmm., vagyis az összes Malpighi-edények felülete 850'5 Dmm,, a mi

más rovarok hasonló edényeihez képest meglehets nagy, mert pl. a Peri-

planeta orientalisnál 41:2 Dmm., a Gastropachanál pedig 44(J Dmm.
Minden edénynél 150

—

í200-szeres nagyításnál kívülrl befelé a követ-

kez jól megkülönböztethet részeket figyelhetni meg :

1. kötszöveti laza hártyát,

á. egy igen vastag homogen, alkatnélküli hártyát,

3. a melynek bels felületén egy sorban helyezvék el a mirigysejtek,

úgy hogy közepén egy canalis centralist képeznek.

A küls kötszöveti hártyát (membrana externa) csak ritkán lehet

látni, mert már a kikészítésnél többnyire szétroncsolódik : azért a legtöbb

búvár, mint Leydig, Meckel, Thanhoffer nem is említi. Annál élesebben

látható az edény fala (membrana propria s. membr. interna), a mely minden

structurât nélkülöz. Elég vastag, de még 600—800 szoros nagyításnál sem

voltam képes valami szerkezetét észrevenni. Különféle festékek, mint liœma-

toxylen, saffranin csak gyengén képesek megszínesíteni. Fiugalmas s ers

kifejldés, 0'8—0*9
[j. vastagságú.

" Schindler : Beiträge z. Keuut. d. Malp. Getasse il. Insekten (in Zeitschr. f.

wiss. Zoologie XXX. B. p. 658).

^^* CuviER : Ueber die Ernährung der Insecten p. 1 li.

^" Thanhgffk.r : A Malpighi-féle edények stb. A ni. orv. és term. J8<)í;-ban

Egerben tart. nagygyül. tört. vázl. és uumk. p. 2s!».
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A Malpighi-edények falait kibélel mirigysejtek nagysága körülbelöl

állandó és köztük szövettanilag különbséget tenni egyáltalában nem tudtam,

habár Leydig vizsgálatai alkalmával épen e sejtek közt lév különbségben

véli a kétféle edények közt lév élettani különbséget feltalálhatni. Lényeges

különbség még a bennékben sem vehet észre, mert e sejtek mind hasonló

sárgás szinüek s hasonló szemcsés szerkezetek.

A mirigysejtek alakja többé-kevésbbé gömbölyded, majd hosszúkás, de

leggyakrabban sokszöglet, de soha sem lapos. Nagyságuk 15— i25[i. közt

váltakozik. Oly nagy sejteket, minket Megkel *^' látott, nevezetesen 80—90 [x

egy esetben sem voltam képes feltalálni. Falaikkal elég szorosan tapadnak

egymáshoz, habár nem egy helyen kisebb-nagyobb hézagokat lehet látni.

Kelativ igen nagy nucleusok némi tekintetben szabálytalan. Alakja hosszú-

kás ovális, vagy rövid kerülékes, vagy gömbölyded. Leginkább centralis,

csak ritkán körzeti helyzetek. Nagyobbik átmérjük 4—6 [i . közt váltako-

zik. Elég nagy nucleolussal s néha magcsaponttal.

A sejtbennék jellemz sárgásbarna. Igen sok apró s nagy képz szem-

csékkel van megrakva, a melyek az él sejtben csillagosán rendezdnek el a

sejtmag körül. Az él sejtek alkohollal kezelve, elhalva foltosak lesznek,

midn a szemcsék elrendezdése is megsznik.

A tracheák lefutása és visszonya igen jellemz a Malpighi-edényekben.

Koj)pant nagy mennyiségben lepik el az edényeket és kisérik lefutásukban,

folyton finomabb ágakra oszolva végre oly finoman végzdnek, hogy még
400

—

600-szoros nagyítás mellett sem lehet észrevenni a különben oly jel-

lemz haránt gyürüzetet. Mindig a membrana propria-ig haladnak s azo-

kon végzdnek, a mirigysejtekhez nem mennek be, legalább eddig sem mások

— Leydig, ThanhOffer, Schindler, Meckel —, sem saját vizsgálataimból

nem derült az ki.

A folyékony, pépnemti szemcsés váladék, a melyet az egyes mirigysej-

tek szabadon választanak ki, a háromszor oly széles, mint vastag canalis

centralisban gyülemlik össze.

A váladékban találhatni kisebb-nagyobb fényes, színtelen golyócskákat,

a melyek legtöbbnyire középpontosan csíkoltak, úgy hogy a keményít szem-

csékre emlékeztetnek (V. tábla, 8. ábra). Már a fed lemez gyenge nyomá-
sára sugár irányában több részre válnak szét. Fénytörésük csekély. Vízben
nehezen, alkáliákban valamint hígsavakban könnyen oldhatók, ellenben alko-

holban, tetherben egyáltalában nem. Vízzel melegítve a következ változást

észlelhetni rajtuk : a golyócskák küls felülete egészben vagy részben egye-

netlen, göröngyös lesz ; csapszer kinövések támadnak rajta, a melyek közt

igen finom tforma képletek láthatók ; majd a kezdetben oly szépen látható

körös csíkoltság is elmúhk, míg végre megolvadnak s minden bomlás nélkül

""^Meckel: Micrographie etc. p. 142.
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elpárolognak. (V. tábla, 0. ábra.) Mindezeket összevetve semmi kétségünk

sem lehet, hogy a szóban forgó golyócskák Leiuiri kristalloidok vagyis

olyan szerves képletek, minket a rovaroknál már számos búvár talált.

(Schindler, Schwakzenberg stb.)

A canalis centralisban lév váladék beszárítását en is többször alkal-

maztam s mindig kedvez eredménynyel. Az így nyert krist;ílyok kepe az

V. tál)lán látható. Általában véve a beszáritásnál a következ módon jártam

cl: óvatosan kivettem a hevenyében lenyakazott vízibogárból a Malpighi-

edényeket s óraüvegre tettem; minthogy egy Hydrophilus edényei aligha

elegendk lettek volna, e czélra 8— 10 állatot használtam fel. Pár csepp

destinait vizet hozzátéve, ^/2— 1 óráig is hagytam állni a készítményt, a mi-

dn a nyert folyadékból tárgyüvegre téve, gyenge melegítéssel beszárítottam.

Az ily módon nyert kristályok között voltak olyanok, a melyek jól

kifejldve prismára emlékeztettek. Kevés sósav hozzáadása által minden

pezsgés nélkül oldódtak fel ; eczetsavban nem oldódtak ;
— tehát így elég

jól felismerhetjük, hogy a nevezett kristályok uMÍlsavai> mészbl valók.

(V. tábla 7. ábra.) Igen szép, de aránylag igen kicsiny, köszörk alakú,

rhombos táblákra emlékeztet húgyaav kristályokat is nyertem; gyengén

sárgás színök, sósavban és ammóniában való oldhatlanságuk minden egyéb

hasonló anyagtól világosan megkülönböztettt^ azokat (V. tábla, . ábra).

Végre tüalakú kristályokból egész csoportozatokat nyertem (V. tábla 6. ábra),

a melyek valószínleg a liáfiysacas natrov kristályaiból valók, mint a mely

anyag a bogaraknál igen elterjedett.

Az ismert mnrexid^^ kémlelesi módot szintén megpróbáltam s hasonló

eredményre vezetett, a mennyiben beszárítás után a hátra maradt tömeg

gyengés vörös színe azonnal elárulta a húgysav jelenlétét. Es így Schindler-,

Barsch-, Herold- stb. búvárokhoz csatlakozva kimondhatjuk, hogy :

1. a vízibo(]ár Malpùihi-edénijci talajdonképen csöves viirufyck és

á. élettan il(({1 tekint ce mködésük a háf/ykiválasztás.

Végül kellemes kötelességemnek tartom, Marcu'. Tivadar egyetemi tanár

urnák bens köszönetemet nyilvánítani, ki vizsgálódásaimban nemcsak támo-

gatni szíveskedett, de kutatásaimhoz minden segédeszközt cs módot rendel-

kezésemre szolgáltatott.

(A budapesti kir. m. tudomány-egyetem állattani intézete.)

" A Murexid küiulolési mód leírását lásd : F. liorPE-SEYLKK : Az élet- és kór-

vegytani elemzés kézikönyve. (Fordította Plosz Pál.) p. I.íi'.



Ir?f7

AZ V. TABLA MAGYARÁZATA.

1

.

ábra! A vízibogár táplálócsöve természetes nagyságban, oe. = bárzsing
; —

i-.— gyomor ;
— i. c.= vastagbél ;

— i. r.= végbél; M. = Malpighi-edények.

2. « A vízibogár tápláló csöve eredeti helyzetben és természetes nagyságban,

r. = gyomor ;
— i. r. — végbél.

.3. « Malpigbi-edény hosszmetszetben. Nagyítás : 3 ocular és 8 object.

4-. « Malpiglii-edény keresztmetszetben. Nagyítás u. a.

.5. « Köszörk alakú húgysavkristályok a rovar Malpiglii-edényeibl. Nagyítás :

\ oc. és 8 object.

T). « Húgysavasnátron kristályok a Malpighi-edényekbl. Nagyítás u. a.

7. « Sóskasavasmész kristályok u. o. Nagyítás u. a.

8. « Leucingolyók természetes állapotban a Hydrophilus Malpighi edényeibl.

Nagy. 4-. oc. és 8. object.

9. « Leucingolyócskák melegített állapotban.

lU. « Kitinhártya a vízibogár elbelébl. Nagyítás o oc. és 8 object.

11. « Kitinhártya a rovar középbelébl. Nagyítás 4 oc. és 8 object.

l!2. « Keresztmetszet a rovar középbelébl, a. = a küls kötszöveti burok-

hár-tya ;
— &. = az egyes mirigyeket krülvev kötszöveti hártya (membr.

externa) ;
— e. — o, mirigy alkat nélküli hártyája (membr. interna s membr.

propria) ;
— rf^ = a küls epithelsejtek ;

— d^ = a mirigysejtek ;
—

e. = izomréteg; — g. — hámréteg; — h. —- kitin-intima ;
— i. = a mirigy

beömlési helye. Nagyítás 2 ocul. és 5 object.

13. « Végbél keresztmetszetben, a. = kötszöveti burokhártya; — b. = izom-

réteg ;
— c. = hámréteg

;
— d. = kitin-intima. Nagyít. 4 ocul. 5 object.

A lencserendszerek számai a Hartnack-féle mikroskópra vonatkoznak.


