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ELŐSZÓ.

Az együttérző idegrendszerre vonatkozó ismereteink oly 
annyira hézagosak még ma is, hogy nyugodt lélekkel iktathatjuk 
ide Valentin egy régen kelt (1835) megjegyzését, daczára azon 
merész következtetéseknek és azon újabb szerzők törekvéseinek, 
melyek az oly kevéssé ismert idegrendszerre a körzeti betegségek 
egész rendszerét alapítják: «Man hat überhaupt über dieses Ge
bilde Vieles gefabelt und im Ganzen nur noch sehr Weniges be
obachtet, so dass ein geistreicher Schriftsteller es mit Recht den 
Phantasien älterer Aerzte über schwarze Galle u. dgl. gleichstellt, 
wenn man zu unserer Zeit so vieles Unbekannte und Räthsel- 
hafte im gesunden oder kranken Organismus der Thätigkeit die
ses fast ganz noch unbekannten Theiles zuschreibt».

Л alóban ide vonatkozó ismereteink oly nagyon csekélyek és 
főbb vonásaikban is olyannyira hézagosak, hogy mosolyt keltők 
azon kórtani következtetések és vonatkozások, melyek rajtok

1M . T . A K. É R T . A T E R M É S Z E T IE D . KÖRÉBŐL 1 8 8 5 .  XV. K . 1 9 .  SZ.
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nyugosznak. Esztendők múltak, míg egy vizsgáló az idegrendszer
nek olyannyira mostohán hagyott eme fejezetét kutatása tárgyává 
tette s mivel az együttérző idegrendszer bonyolult viszonyait pusz
tán boncztani vagy fejlődéstani úton földeríteni nem lehet, a kiegé
szítő vizsgálatok pedig, az életbuvárok által csak részben végez
tettek, a kórtan- és kórboncztannal foglalkozók részéről mond
hatni teljesen elhanyagoltattak, — természetes, hogy az együtt
érző idegrendszer viszonyait meglehetős sűrű homály fedi.

Készünkről már esztendők óta folynak a boncztani és fejlő
déstani vizsgálatok az együttérző idegrendszer viszonyainak föl
derítésére. A boncztani vizsgálatok a szövetkező és a határköteg 
körzeti ágainak finomabb viszonyaival foglalkoztak és a gerincz
agyi rostkötegekre nézve egy határozott rendszert állapítottak 
meg, mely támpontul szolgálhat élettani vagy kórboneztani vizs
gálatok tételere, melyek egyedül vannak hivatva az együttérző 
idegrendszer összefüggését az agy-gerinczagygyal és körzettel, 
valamint az idegpályák rendeltetését, topographikus lefutását 
földeríteni. Ez irányban azonban mai napig semmi sem történt.

Jelen dolgozatunk míg egyrészről tisztába hozza az együtt
érző határköteg és a zsigerüregi együttérző fonatoknak a csigo- 
lyaközötti dúczból való leszármazását, addig másrészről a zsigerek 
állományában levő dúczfonatok keletkezésének az elöbbeniek- 
től való elkülönítésével egy oly fontos kérdést vet szőnyegre, 
melynek megoldása majdan kiváló fontosságú lesz, úgy az élet
tanra mint a kórtanra, mely egy külön tanulmánynak tárgyát 
fogja képezni. A kérdés éppen nem hálás, a legnehezebb vizsgá
latok közé tartozik ez idegrészletek között az összeköttetés 
módját, lényegét, összefüggését a központtal és körzettel földerí
teni és valóban nem sok eredménynyel kecsegtetnek.

Midőn e helyen a M. Tud. Akadémia tek. bizottságának 
anyagi és erkölcsi támogatásáért kiváló tiszteletemet és köszöne- 
temet kifejezném, nem mulaszthatom el egyszersmind mélyen 
tisztelt főnökömnek és vezetőmnek, nagyságos elv. Mihálkovics 
Géza tanár úrnak, azon jóakaró buzdításaiért és szivességeért, 
melylyel úgy a boncztani, mint a fejlődéstani vizsgálatoknál a 
szükséges vizsgálati anyagot rendelkezésemre bocsátotta és be
cses útbaigazításával támogatott, tanítványi kiváló tiszteletemet 
és hálámat leróni.
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Budapesten 1885. június 1-ien.
Dr. Ónodi A. D.
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I. Bevezető.

Mielőtt a fejlődéstani vizsgálatok egyáltalán érintették 
volna az együttérző idegrendszer származásának kérdését, a tizen- 
nyolczadik században, valamint századunk elején, a vizsgálók 
nagy száma különös előszeretettel foglalkozott az együttérző 
idegrendszer makroskópos viszonyaival. Az együttérző ideg- 
rendszernek elütő megjelenése a cerebrospinalis idegrendszerrel 
szemben, miután Bichat az életjelenségeket egy vegetativ és 
egy animalis körre választotta szét, különösen kedvező volt a 
két idegrendszer elkülönítésére, melyre oly nagy súlyt fektettek, 
hogy minden boncztani adatot, melyet szövettani is követett, 
ez elkülönítés javára mohón fölhasználtak. Midőn a makro
skópos viszonyok, a szövettaniak támogatásával eléggé ellentétbe 
helyezték a két idegrendszert egymással, természetes következ
ménye volt ezen megjelölt irányú vizsgálatoknak ama tétel 
megérlelődése, mely szerint az együttérző idegrendszer teljesen 
önálló és független a cerebrospinalis idegrendszertől. Míg az 
együttérző idegrendszer körűi ezen jelzett irányban folytak hosz- 
szú időn. át a vizsgálatok, addig ez idegrendszer fejlődésére 
vonatkozólag csak századunk első íelenek vége felé találunk 
határozott adatokat Bemak munkáiban, ki maga egyik főtámasza 
volt az együttérző idegrendszer elkülönítésére irányúit törek
véseknek. Valentin*) az együttérző idegrendszer legfiatalabb 
fejlődési szakairól tapasztalaton nyugvó adatokat nem szolgáltat, 
hanem egy előre haladottabb állapotot, melyet egy 8. vonal 
hosszú disznó-ébrénynél észlelt, ír le ; ezen ébrényen az együtt
érző idegrendszernek határkötege sűrűén egymás mellé sora
kozott dúczszerű megvastagodások lánczolatát képezte. Az egyes

*) ír . 18. sz. 471 — 473. lap.
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dúczokat sajátszerű és önálló képződéseknek tartja, régebbi 
szerzők azon állításaival szemben, melyek szerint ezek vérgöbök 
volnának.

A körzeti idegredszert Baer (Ueber die Entwickelungs- 
geschichte der Thiere. Th. I. 1828. Th. II. 1837.) egy szöveti ki
válás termékének tekinti azon a helyen és azon részek között, 
a hol később rendesen megjelen. A körzeti idegeknek tehát a 
be- vagy kinövését nem hiszi. Ugyanebben a véleményben van 
Bischof*) is, ki az együttérző idegrendszert azon a helyen 
hagyja fejlődni, hol legelőször jelentkezik. Ugyan ő egy 13 
vonalnyi ébrényen nem csak a már említett dúczlánczot látta 
jól kifejezve a mellkasban, hanem az együttérző idegrendszer
nek a nyaki részét és a legfelsőbb nyald dúczot, mint egy kicsiny, 
gömbölyded csomót.

Mint már említettük, az első adatot az együttérző idegrend
szer fejlődéséről Remak**) nyújtja 1843-ban megjelent rövidebb 
értekezésében. Ugyanebben mondja ki, hogy a gerinczhúr két 
oldalán levő koczkaalakú testek az úgynevezett őscsigolyák, 
melyeket általában a gerinczoszlop fejlődési anyagának tarta
nak, tulajdonképen a körzeti idegek ébrényhelyzékei. Ez által 
megjelölte az idegek mesodermalis eredetét, mely nézet számára 
tekintélyes valamint újabb vizsgálók majdnem napjainkig he
lyet biztosítottak. Az együttérző határköteg keletkezését rövid 
rostos kocsányoknak egymással ívalakban történő összekötetése 
által gondolja létrejöttnek.

A bélcsőnek leírja saját, eredetileg különvált idegrend
szerét ; ugyan is a bél záródása után ennek egész hosszában a 
gyomorig a bélideglemeztől lefűződik egy páratlan rostos, ké
sőbb dúc-zsejtes idegköteg, mely a bélcsővel idegágakkal függ 
össze és a kifejlett állat nagy bélíodoridegivévé lesz. Fölemlítjük 
még, hogy az együttérző határköteg fej - és nyaki részét a zsiger- 
ívek szabad végeinek összenövéséből származtatja le.

Négy évvel később jelent meg Remeik***) nagy értekezése 
egy önálló bélidegrendszerről, melyben az együttérző idegrend

*) Ir. 1. sz. '202—003. lap.
**) ír. 14. sz. 478—480. lap.

***) ír. 15. sz. 18., 19., 20., 21., 44., 45., 46., 47., 48., 49. §§.
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szernek későbbi előrehaladottabb fejlődéséről nyerünk adatokat. 
Ez adatokat, melyek tyúkra vonatkoznak, bővebben fogjuk 
ismertetni, mivelhogy napjainkig e viszonyok alig lettek ily 
részletes vizsgálatokra méltatva. Ide vonatkozó megjegyzésein
ket későbbre tartjuk fenn magunknak. Ptemak, mint előző dol
gozatában, ebben is a körzeti idegrendszernek az őscsigolyákból 
való leszármazását állítja, továbbá az együttérző határkötegnek 
keletkezését is — tyúknál a negyedik napon — az idegtörzsek
nek egymással ívalakban történő szövetkezéséből magyarázza. 
Mindegyik két részletre oszlik, egyik a fej, a másik a fark felé 
halad; ez elágazás helyén mutatkoznak kicsiny duzzanatok: 
a határ köteg dúczai. A költés hatodik napjából való tyúk- 
ebrenyen írja le a bélideget, mint egy a bél hátsó oldalán szo
rosan fekvő köteget, mely distalis részén hengerszerű, proxi- 
malis részén a máj és hasnyálmirigy irtainak beömlése helye 
felé hirtelen kicsúcsosodik. A vastagbél tájában nagy kiterjedést 
ér el, ugyannyira, hogy a vastagbél átmérőjének csaknem felét 
képezi. A bélideg proximális része a máj és hasnyál-mirigy 
irtainak beömlése helyén túl nem terjed, valamint a bél ideg 
és a bolygóideg gyomorága között összeköttetés nem lép föl, 
úgy hogy a nyombél nagyobb részében a bél- vagy a bolygó
idegekkel analog idetörzset észlelni nem lehet. A költés kilen- 
czedik napján kezd a bélideg és bélcső egymástól távolodni s 
az így keletkezett s általok határolt területen egyes rövid fonalak 
láthatók, a bélideg-ágak első nyomai, melyek a bélidegtől a 
bélcsőhöz húzódnak, később távolodik el a bélideg a bélcsőtől 
a vastagbél tájában ; a leghátulsó végén a cloaca felé jól kife
jezett már a végdúcz, melyből egy középső és két oldalsó fonal 
indul el, és mely kettős rostos ereszték által a dúczsejtes bél
ideggel összefügg. A nyombél felé a bélideg egy hengerszerű 
rostos idegtörzs alkotását mutatja, nehány dúczsejttel behintve; 
a nyombél közelében a bélideg mint finom fonal végződik.

A költés 6-ik és 8-dik napja közt jelenik meg egy fonat 
első fejlődési anyaga, melynek egészen izolált helyzete van és 
csak később szövetkezik. E fonatot, mely az ivarmirigyek és 
ősvesék közel szomszédságában van, ez utóbbiakkal szoros vi
szonyban levőnek állítja, és innen ivarszervi idegrendszer
nek nevezi. A költés utolsó hetében e fonat összeköttetéseket
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mutat föl az együttérző batárköteggel. A költés második hetének 
közepén vagy vége felé mutatkoznak a középső idegek (Mittel
nerven), melyek a bélidegnek összeköttetéseit eszközük. Kisérik 
a bélfodori edényeket és a zsigerekbez jutnak, egyszersmind az 
egyes rendszereket egymással összekapcsolják. Леток tehát a 
körzeti idegrendszert élesen elkülöníti több csoportra. A cerebro
spinalis idegek egy külön rendszert képeznek, míg az együtt
érző idegrendszerben a több elütő alakviszonyokat több külön 
álló rendszerre osztja föl. Ilyen külön rendszert alkot az együtt
érző határköteg, továbbá a mellékveséhez és az ivarmirigyekhez 
húzódó idegek, a bélcső mögött húzódó bélideg, végül az egyes 
rendszereket egymással összekötő középső idegek.

Леток kiváló tekintélye nyomatékot kölcsönzött nézeté
nek, mely szerint a körzeti idegrendszer a középső csirlevél 
terméke ; a csigolyaközti dúczokra nézve ugyanolyan értelem
ben nyilatkoznak Bidder és Kúp f f  er (Untersuchungen über die 
Textur das Kückenmarks und die Entwickelung seiner Form
elemente. Leipzig. 1857. 100, 101, 108. és J16. lap) is, csakhogy 
a mellső gyökereket, mint a gerinczagyból kinövő finom rosto
kat, a gerinczagy sejtéinek nyujtványaikép fogják föl. Éppen 
ily értelemben szól Kölliker (Gewebelehre des Menschen. 1867. 
335—336. lap) is. Midőn így Летак nézeteivel szemben а 
körzeti idegrendszer fejlődése két különböző állományra,illetve 
csírlevélre lön visszavezetve, egyszersmind egyengetve lett az 
út és felköltve a figyelem ama kérdésre : vájjon, nem volna-e 
lehető a körzeti idegrendszert egységesen egy csírlevélből és 
pedig a külső csírlevélből leszármaztatni.

Ezen törekvésnek első jelét adta Kernen*) midőn biztos 
észleleteken alapuló adatok hiányában inkább sejtelemszerűen 
állítja oda a dúczoknak a külső csírlevélből való keletkezését. 
Hensen e fontos nyilatkozatát, melyet ugyan tárgyilagosan 
bizonyítani nem tudott, és oly időben tett, midőn Летак nézete 
úgy szólván általános érvényre emelkedett, a következőkben 
adjuk: «Von allen Gebilden, die aus den Urwirbeln entstehen, 
möcht ich mindestens die Ganglienzellen und die Muskeln der 
aus der Einnenwand stammenden Zellen vindiciren............ Ich

*) Ir. 4. sz. 180. lap.
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gehe sogar weiter, da die Sinnesapparate, ja aneli aus den Zel
len des Hornblattes hervorgehen, halte ich es, soweit meine 
Kentniss der embryonalen Verhältnisse geht, für durchaus 
glaubhaft, dass alle Ganglienzellen des Körpers, wo immer sie 
liegen, ursprünglich demselben Blatt angehört haben.»

Hensen kezdeményezését követték His*) saját észleletein 
alapúló adatai, melyek a csigolyaközötti dúczokat a külső 
csírlevélből egy általa közti-kötegnek jelzett nyujtványból ve
zetik le. A gerinczagyidegek mellső gyökérrostjait Bidder és 
Kupfer értelmében származtatja le.

Egy lényeges forduló pontnak tekintendő a körzeti ideg- 
rendszer fejlődésének történetében His vizsgálati eredménye, 
mely immár határozottan jelölte meg a külső csírlevelet, mint 
a körzeti idegrendszer fejlődési alapját. De a míg a csigolya
közti dúczokat közvetlenül a külső csírlevélből, a mellső gyö
kereket pedig a velőcsőből vezeti le, addig az együttérző dú- 
czokra nezve föntartja Remak nézetét, és így tehát a mesoder- 
malis eredetet : «Dagegen sind die Ganglien des Sympathikus 
zu nächst diejenigen des Grenzstranges, weiterhin aber auch 
diejenigen der visceralen Geflechte auf die Kerne der Urwirbel 
zurück zu führen.» Az együttérző dúczok később tagolódnak el 
mint a csigolyaközöttiek. A költés ötödik napjából tyúkébré- 
nyek haránt metszetein, az egyesült idegtörzs alatt élesen körül
írt tojásdad sejthalmazok, az együttérző határköteg dúczainak 
ébrény-helyzékei, találhatók. Csakhamar megjelennek a szövet
kező ágak is, mint finom fonalak kötegei, melyek lefutása vi- 
nyait jól mutatják 8—10 napos tyúkébrények, hol a csigolya
közötti dúcz és mellső gyökerek részéről húzódnak rostok az 
együttérző dúczokhoz. A határköteg dúczainak sejtjeit az ős
csigolya magvakból származtatja le. Azon kívül kétséget ki
záróan azon együttérző dúczok is a csigolya-magvak szárma
zékai, melyek a bélfodorban fekszenek, és melyeket föntebb 
Remak eszleleteinek ismertetésekor följegyeztünk.

His nézetei alig találtak visszhangra, a melynek oka a Re- 
mak vizsgálataihoz való általános ragaszkodás volt. His új irányba 
terelte a körzeti idegrendszerre vonatkozó vizsgálatokat, azon

*) ír- 5. sz. 78., 87., 117., 119., 169., 170. lap.



AZ EGYÜTTÉRZŐ IDEGRENDSZER FEJLŐDÉSE. II

eles ellentét, melyet a fejlődés módjában Remakksd szemben 
fölállított, a vizsgálók nagy számát vonta a kérdés megoldása 
köré, és ba His vizsgálati eredményei tényezőkben csak rész
ben is megerősítettek, nem csekély érdemet szerzett az által, 
hogy a csigolyaközötti duczokat egyenesen a külső csírlevél 
állományából vezeté le.

A körzeti idegrendszernek a középső csirlevélből való le
származását, habár csak rövid ideig, de erősen támogatták Götte 
(Die Entwickelimgsgeschichte der Unke. 1872. 485. 489. és 534. 
lap) vizsgálatai. Ugyanis békaféléknél ügy a csigolyaközötti 
dúczokat, mint az idegek gyökereit az őscsigolya medialis részé
ben vezeti le. Szerinti az együttérző idegrendszer szintén a 
középső csirlevélből keletkezik, csakhogy önállóan és csak 
később lép összeköttetésbe a gerinczagyi idegekkel ; először az 
együttérző határkÖteg lép föl és a többi zsigeri elágazások ké
sőbb jelennek meg. A határköteg legelső nyomát azon kicsiny 
sejtcsoportokban látja, melyek az Aorta két oldalán feküsznek ; 
a legelső képződmények a határköteg dúczai, melyet azután a 
teljes eresztek és határköteg követ. S midőn már a teljes határ
köteg föllépett körzeti ágaival, a határköteg és gerinczagyi ideg
törzsek közt összeköttetéseket nem észlelt, csak egy valamivel 
későbbi állapotban.

Ugyancsak Remeik értelmében nyilatkoznak Foster és Bal
four (Grundzüge der Entwickelungsgeschichte der Thiere. Leip
zig. 1876. 150, 151. és 197. lap) is, a csigolyaközötti duczokat 
és az együttérző idegrendszert a középső csirlevélből vezetvén le.

Az 1876-ik év jelentőségteljes, mivel egyrészt több vizs
gáló, különböző állatokon végzett vizsgálatai folytán, határozott 
állást foglalt el a Remak-iéle nézetekkel szemben, és másrészt 
olyan eredményekre jutott, melyek a csigolyaközötti dúczok 
fejlődésének valódi módját, egyes részleteket nem tekintve, 
megállapították. Balfour (The development of nerves in Elas- 
mobranch fisches. Philosophic. Trancact. 1876. 175—192. lap) 
az őshalaknál mutatta ki először, hogy a csigolyaközötti dúcz 
a velőcső dorsalis sejtrétegének szajjorodásából keletkezik mint 
ideglécz, mely két oldalt növekedve később lefüződik a velő
csőtől.

Bár Balfour e két oldali sejtköteg dorsalis, középső és
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ventralis részét máskép fogja föl, mégis lényegében megerő
sítést nyer még ugyanazon évben Schenk és Hensen által. 
Schenk*) Bufo cinereus és Torpedo marmorata ébrényen győ
ződik meg Balfour adatainak helyes voltáról. Hensen (Beobach
tungen über die Befruchtung, und Entwickelung des Kaninchens 
und Meerschweinchens. Zeitschrift für Anatomie und Entwicke
lungsgeschichte. Bd. I. 1876. 372—378. lap) pedig a nyúlnál 
jut ugyanazon eredményekhez. Be míg az említett három 
vizsgáló a csigolyaközötti dúczokat illetőleg nyilatkozik egyértel
műen és azok fejlődését a velőcsőre vagyis közvetve a külső 
csirlevélre vezeti vissza, addig az együttérző dúczokról semmi 
határozott észleletet nem találunk följegyezve. Csakis Schenk 
idézett értekezésében (23. és 24. lap) találjuk az első gyanítást 
a körzeti dúczok fejlődését illetőleg. Fölveszi, hogy a Gasser- 
féle dúczban nem csak ezen dúcz elemei, hanem a három- 
osztatú ideg elágazódása területében fekvő duczok elemei is 
foglaltatnak, melyek kellően nem ismert növési viszonyok által 
ez eredeti dúcztömegtől elválva rendeltetésük helyére jutnak. 
E föltevésnek bizonyítására fölhozza egy Bufo cinereusra vo
natkozó észleletét, mely szerint közel a szemhez egy jól ki
fejezett dúczsejt feküdt, mely alkotására megfelelt a Gasser-féle 
dúcz elemeinek, egyes szálakkal az utóbbi dúczczal összefüg
gésben állott. E képben a körzeti dúczoknak a központi 
idegrendszertől való fejlődési módját véli fölismerni és ama 
dúczsejtet egy a szemüregben fekvő és fejlődésben levő dúcz
nak tekinti. Egyelőre csak annyit jegyzünk meg, hogy eme föl
tevésre Schenknek éppen semmi objectiv támpontja nem volt, 
és a hivatkozott észleletre később fogjuk megjegyzéseinket 
megtenni.

A következő évben Marshall (On the early stages ol deve
lopment of the nervs in birds. Journal of anatom, and physiol. 
Vol.XI. 1877.491—515. lap) tyúkra vonatkozó vizsgálatai alap
ján a csigolyaközötti dúczokat Balfour értelmében származtatja 
le. Ugyanezen időben jelent meg Balfour**) nagy munkája, 
melyben a csigolyaközötti dúczra vonatkozó észleleteit fen-

*) ír. 16. sz. 19. 21. 23. 24. és 27. lap.
**) ír. 2. ss. 438—439. lap.
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tartva, egy rövid fejezetet szentel az együttérző idegrendszer
nek is.

Az együttérző idegrendszernek első nyomát, mely tudomá
sára jutott, azon szabálytalan alakú sejthalmazokban ismeri 
föl, melyek köz vetetlenül a vena cardinalis mögött vannak el
helyezve és a gerinczvelői idegektől jövő rövid ágakkal függe
nek össze. A rendelkezésére álló legfiatalabb ébrényen nem 
tudja meghatározni az együttérző idegrendszer mellső hátsó 
határait, sem azt, vájjon az együttérző dúczok valamely hossz
ereszték által össze vannak-e kötve. Megfigyelései abban látsza
nak összpontosulni, hogy az együttérző idegrendszer a cerebro
spinalis idegrendszer származéka gyanánt fejlődik. A szövetkező 
ágak a főidegtörzsekböl fejlődnek, ezeken később az együttérző 
dúcz, melyeket azután hosszanti eresztékek kötnek össze. Ez az 
első határozottabb, bár rövid és kevés észleleten alapuló leírás, 
mely az együttérző idegrendszert, mint a körzeti idegrendszerhez 
tartozót, közvetve a velőcsőből származtatja le. De maga Balfour 
is csak tartózkodással nyilatkozik e nézete mellett, számot vetve 
azon lehetőséggel, mely szerint, mint következő sorai mutatják, 
az együttérző idegrendszer az általa vázolt módtól teljesen 
eltérően fejlődhetik : «It is clear liowe ver, that my investi
gations, though’ they may naturally be interpreted is this way, 
do not definitely exclude a completely different method of deve
lopment for the sympatetic system».

Az együttérző idegrendszer fejlődéséről még egy értekezés 
jelent meg 1878-ban Schenk és Birdsall-tó\.*) Az értekezés 
nem nagy terjedelmű, emberi, nyúl és tyúkébrényeken tett 
észleletekre vonatkozik; az együttérző idegrendszer fejlődésé
nek fontos kérdését nem tárgyalja beható szabatossággal, és 
mellékelt ábrái éppen nem birnak meggyőző erővel. Későbbre 
tartjuk fönn magunknak, hogy ide vonatkozó részletesebb 
megjegyzésünket megtegyük, addig is eredményeiket összefog
lalva, a következőkben idézzük :

«Unsere Resultate nach den bisherigen Untersuchungen 
über die Entwickelung der Ganglien im Gebiete des Sympa
th ie s  ergaben, dass derselbe kein isolirtes Geflecht ist, sondern

*) Ir. 17. sz. 214— 226. lap.
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nach seiner Entwickelungsweise mit dem librigen Nerven
systeme in Verbindung steht. Ferner, dass die Ganglien des Sym
pathies als vorgeschobene Massen aus dem Zentralnerven
systeme zu betrachten sind, welche zwar nicht direct aus dem Ner
vensystem stammen, sondern aus den Ganglien in den übrigen 
Stammesnerven kommen, die ja erwiesenermassen aus vorge
schobenen Stücken des Zentralnervensystemes gebildet sind.«

Kölliker*) nagy munkájában, nyúl és tyúkra vonatkozó 
észleletei alapján, Hensen és Marshall adatait megerősíti a csi- 
golyaközötti dúczok fejlődési módját illetőleg. Az együttérző, 
illetőleg a körzeti dúczok fejlődésére nézve pedig azon föltevés
hez fordul, mely szerint a csigolyaidegek egyszerű rostos nyujt- 
ványok mellett sejtes rügyeket is bocsátnak, melyek további 
növekedés által a csigolyaközötti dúcztól távolodván a határ - 
köteg dúczaivá alakulnak, melyektől hasonló módon származ
nak a körzeti dúczok összekötő kötegeikkel.

Jegyezzük meg, hogy az együttérző idegrendszer leszár
mazásának e módja tiszta föltevés, melyet Kölliker tárgyilagos 
adatokkal éppen nem tud igazolni. Azon nehány adat, melyet 
fölemlít, nyálra vonatkozik ; különösen kiemeli az ikiny- (gan
glion sphenopalatinum) és a füldúczoknak (ganglion oticum) 
a Gasser-féle dúczhoz és a második és harmadik ághoz való 
közvetlen szomszédságát.

Ugyanezen időben jelent meg Histöl: (Ueber die Anfänge 
des periferischen Nervensystems. Archiv für Anatomie und 
Entwickelungsgeschichte. 1879. 455—480. lap) egy nagyobb 
értekezés, melyben a csigolyaközötti dúczok és ideggyökerek 
fönnebb említett és általa leírt fejlődési módját újból megerő
síti, a nélkül, hogy az együttérző idegrendszer fejlődéséhez 
hozzá szólna. Egy későbbi dolgozatában **) szinten nem fog
lalkozik az együttérző dúczok fejlődésének kérdésével, hanem 
az idegszövet kiindulási pontját a külső csírlevél axialis részle
tére helyezi és az együttérző dúczok fejlődéséről vallott régebbi 
nézetét, mint a következő sorok mutatják, visszavonja: «Die 
Geschichte der Sympathicusganglien ist noch zweifelhaft.

*) Ir. 7. sz. 604—614., 614—618. lap.
**) Ir. 6. sz. 104—105. lap.
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Einige Neuere betrachten sie als abgelöste Stücke der Spinal
ganglienanlagen, ich selbst hatte früher geglaubt sie aus den 
Urwirbelkernen, d. h. durch Vermittlung des Axenstranges aus 
dem Ektoderma ableiten zu können».

Balfour *) nagy összehasonlító fejlődéstanában már hatá
rozottabban megjelöli az együttérző dúczok fejlődését, melyek 
szerinte eleinte csak duzzanatai a csigolyaidegtörzseknek es 
csak később távolodnak eredeti helyökről, az összefüggést a szö
vetkező ág tartván fönn. Az együttérző duezok eleinte önállóan 
lépnek föl és csak később egyesülnek egy hosszanti köteggé.

Az együttérző idegrendszer összehasonlító boneztani, a szö
vetkező ágak finomabb boneztani és csigolyaközötti dúczok és 
ideggyökerek fejlődési viszonyaira vonatkozó értekezéseim
ben**) már megjelöltem röviden az együttérző idegrendszer 
leszármazását a cerebrospinalis idegrendszertől, illetőleg a csi
golyaközötti dúczoktól. Az alábbiakban fogom ide vonatkozó 
hosszas vizsgálódásom eredményeit taglalni és összefoglalni.

Az eddig vázoltak bepillantást engednek ama nagy terje
delmű és hosszú időre terjedő irodalmi munkásságba, melyet a 
vizsgálók szép száma fejtett ki. Általában, nem tekintve a köz
ben fölmerült ellentétes nézetekre, két időszakot különböztet
hetünk meg ; ugyanis az elsőben, mely 1876-ig tartott, a Remak- 
féle nézet volt uralkodó, vagyis az egé-̂ z körzeti idegrendszernek 
a középső csírlevélből való leszármaztatása; a másodikban a 
körzeti idegrendszer, közvetve a külső csírlevélre vezettetett 
vissza, vagyis a központi idegrendszer kinövésének tekintetett. 
A vizsgálók részéről a körzeti idegrendszer fejlődésének tanul
mányozásában főleg a főfigyelem a csigolyaközötti dúczok és 
ideggyökerekre fordíttatott, úgy hogy az együttérző idegrend
szer fejlődéséről jóformán csak Balfour, Schenk és Birdsall 
szolgáltattak adatokat. De e dolgozatok is csekély terjedelműk 
és kevés számú adataik folytán nem voltak képesek általános 
érvényre emelni az együttérző dúczoknak a csigolya közöttiek
ből való leszármazását, úgy hogy a legújabb tankönyvben is, 
mint Schwalbe idegtanában, az együttérző dúczok fejlődéstani-

*) ír. 3. sz. 415. 41fi. 417. lap.
**) 8. 9. 10. 11. 12. 13. sz.
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lag a csigolyaközötti dúczokkal szembe vannak állítva, amazok
nak közvetetlen mesodermalis eredet tulaj donittatván.

Összefoglalva az egyes szerzők nezeteit, azokat követke
zőkép csoportosíthatjuk :

1. A csigolyaközötti dúczok és az együttérző dúczok a kö
zépső csírlevél termékei: Bemak, Götte, Foster és Balfour, ez 
utóbbinak ez régi nézete.

2. A csigolyaközötti dúczok a külső csírlevélből, az együtt
érző dúczok pedig a középsőből származnak : His.

3. A csigolyaközötti dúczok a velőcsötöl, az együttérző dú
czok pedig a csigolya közöttiektöl veszik eredetüket: Balfour, 
Schenk, Ónodi.

A következő fejezetekben az együttérző idegrendszerre vo
natkozó fejlődéstani vizsgálataim eredményét sorolom elő. 
A vizsgálatok a gerinczeseknek mind az öt osztályára lettek ki
terjesztve, a halak közűi a Pristiurus melanostomus, Scyllium 
canicula, Scymnus, Mustelus lævis és Salmo fario; kétéltűek 
közűi a Triton cristatus, Salamandra maculata és békafélék; 
a hüllők közűi a Lacerta agilis és muralis, Coluber caspius és 
Tripodonotus natrix; a madarak közűi a tyúk; az emlősök kö
zűi az ember, a nyúl, tengeri malacz, disznó, macska, kutya, 
borjú és juh ébrényei állottak rendelkezésemre. Az ébrények és 
metszetek kezelésére vonatkozó eljárásom ugyanaz, melyet a 
csigolyaközötti dúczok és ideggyökerek fejlődéséről szóló érte
kezésemben *) leírtam.

П. Halak.

Öshalak ébrényein végzett vizsgálataink**) meggyőztek arról, 
hogy a csigolyaközötti dúczok első megjelenési alakja, a dúczlécz 
vagy dúczlemez, a velőcsö dorsalis részének sejtjeiből fejlődik és 
az előre növö kétoldali dúczláncznak a velöcsőből való leválását 
megelőzi a szelvényszerű befűződés. Egy 15 mm. hosszú Scyl
lium canicula ébrényen a végbél distalis részének magasságában 
a kétoldali dúczláncz befűződik és majd leválik a velőcsőtől; az

*} ír. 11. sz. 18—19. lap. 
**) ír. 11. 12. sz.
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ébrény proximalis része felé haladva mindenütt a velőcső olda
lán váltakozva föllépő csigolyaközötti dúczokat találjuk, vasta
gabb közép, karcsúbb dorsalis és ventralis részlettel. Az ébrény 
törzsének proximalis részén a csigolyaközötti dúcznak ventralis 
karcsú részlete egy megindult sejtszaporodási folyamat következ
tében a chorda dorsalis alatt háromszögű megvastagodást mutat. 
E sejtszaporodás, melyben az együttérző idegrendszer fejlődésé
nek első szakát ismerjük föl, szelvényszerüen lép föl és terméke 
szorosan összefügg a csigolyaközötti dúczczal. E sejtoszlop, mely 
ezen alakjában (1. ábra) a csigolyaközötti és együttérző dúczot 
egyesíti magában, tekintélyes megjelenésű : dorsoventralis átmé
rője 0*3200 mm. megvastagodott ventralis részlete, mely az 
alhasi edény alsó falának magasságába esik 0*0800 mm. átmé
rőjű. Az egész sejtoszlop erősebben festödött, élesen körülírt ; a 
sűrűén egymás mellett lévő 64—96 jx. átmérőjű gömbölyded 
dúczsejtek elütnek a halavány parachordalis gömbölyded és a meg
nyúlt mesoderma sejtektől és különösen a ventralis megvastagodás- 
ban igen élénk sejtoszlási képeket mutatnak. E részlet egyes ele
mei az alhasi edény falát környezik, sőt helyenkint az edény ven
tralis falán a bélfodor gyökeréhez érnek. Ugyanezen íiatal ébrényen 
az együttérző idegrendszer legelső fejlődése mellett indult meg 
és oly élénken az ősszelvényhólyagok képződése és lefüződése.

Idősebb, 18 mm. hosszú Scyllium ébrények (2. 3.4. ábra) soro
zatos harántmetszetein a csigolyaközötti dúcz alsó részén megin
dult és előbb ismertetett distalis sejtszaporodási folyamat terméke 
az ébrény distalis részén szintén szelvényszerüen lép föl. A velöcsö 
szélét fehér állomány csík veszi körül, a csigolyaközötti dúcz 
rostoktól föltételezett csíkolatot mutat és a hátulsó gyökereknek 
a velőcsőböl való kilépése jól látható. A szelvénytölcsérek fejlő
dése élénk. Ezen ébrények az együttérző dúcz első lefűzödési idő
szakát mutatják. A dúczsejt-oszlop hossza 0*4000 mm. és alsó 
kiszélesedett részletének sejtjei a gerinczhur alsó szélének ma
gasságában részben a középvonal felé az alhasi edény irányában, 
részben oldalt törekszenek. Ez által a dúczsejt-oszlop alsó rész
lete egy a hasi oldal felé homorú ívet ír le, melynek külső olda
lán ezen időszakban a sejtszaporodási folyamat élénkebb lett és 
ennélfogva a sejtek ezen a ponton sűrűbben találhatók egymás 
mellett elhelyezve. Proximal felé mindinkább kezd kifejezettebbé

M. T . ÄK. É R T . A T E R M É S Z E T IE D  KÖ RÉBŐ I,. 1885. XV. K. 19. SZ.
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lenni ezen oldalsó sejtcsoportnak a lefíizödése és távolodása a sejt
oszloptól. Igen jól követhető a fokozatos lefűződés, egyes metsze
teken még kettős sejtsor köti össze a már élesen körülírt gömbö
lyű dúcztömeget. Az ébrény törzsének prixomalis részében már 
teljesen leválva egy különálló dúcztömeg alakjában találjuk az 
együttérző dúcz legelső megjelenését a rostos idegtörzs medialis 
oldalán. Az együttérző dúcz átmérője a teljes lefűződésig 00320— 
0*0544—0*0640 mm. között ingadozik, sejtjei tömött elrendező
désben 0*0064—0*0080 mm. átmerőjűek.

Valamivel idősebb 20mm. hosszú Scyllium ébrény teljes haránt 
sorozata egész meggyőzően adja az együttérző dúcz keletkezésének 
képét (8. ábra). Az ébrény distalis részén a csigolyaközötti dúcz 
szelvény szerűen mutatja alsó megvastagodását a gerinczhúr és az 
alhasi edény magasságában. A dúczsejt-oszlop, melynek sejtjei 
erősen festettek és sűrűén egymás mellé rendezettek, mi által az 
egész sejtoszlop élesen kiválik szelvényszerű megjelenésében — 
hossza a distalis részen 0*3680 mm. a csigolyaközötti dúcz sejt
jei 64, 96, 112 pu az alsó kiszélesedett részlet sejtjei pedig 48, 
64, 96 jjL., átmérőjűek. A sejíszaporodás irányának megfelelően a 
dúczsejt-oszlop alsó része háromszögletű, alajipal a hasi oldal 
felé tekintve, a medialis oldalán a sejtek elrendeződése a hasi 
edény irányában történik, míg a lateralis oldalán a rostosán tova
húzódó idegtörzs irányában. Proximalisabb irányban haladva a 
dúczsejtoszlop végének lateralis részén a sejtszaporodás mind 
erősebb alakot kezd ölteni és ennek terméke az idegtörzs media
lis oldalán a környező mesoderma hasonló növekedése folytán 
fokozatosan kezd körülirtabb és így önállóbb jellegű lenni. 
A dúczsejt-oszlop ventralis szélessége a gerinczhúr alsó szélének 
magasságában 0*0800 mm. és ezzel oldalt még sejtek által össze
függő körülírt sejtköteg vagyis együttérző dúcz 0*480 mm. átmé
rőjű. A következő metszeteken a legszebben követhetjük az 
együttérző dúcznak lefüződését ; az önálló együttérző dúcz 
szelvényszerűen lép föl 0*0460—0*0480 mm. átmérővel, a Wolff- 
féle csőtől 0*0960 mm. és a szelvényhólyag dorsalis végétől 
0*0320 mm.-nyi távolban. Proximalisabban eső metszeteken az 
elkülönült együttérző dúcz medialis irányban nagyobbodik és 
helyzetére nézve egyrészt egészen a dúczsejt-oszlop ventralis 
vége alá került, másrészt az edény és az ősszelvény-hólyag közé
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jutott. Az együttérző dúcz ezen helyzetben mint éles, körülírt, 
szelvényszerűen föllépő tömött sejtköteg jelentkezik, melynek 
sejtjei 0*0048—0*0064 mm. átmérőjűek.

25 mm. hosszú Scyllium ébrény már előhaladottabb viszo
nyokat mutat, ugyanis az ébrény törzsének proximalis részé
ben az együttérző határköteg fejlődése indúlt meg. A szív tájé
káról való metszeteken az együttérző határköteg már fölépült a 
levált együttérző dúczoknak egymás irányában való növekvésé
ből. Az együttérző határköteg átmetszetei 0 1280—O'OSOO mm. 
haránt, 0*0480—0*0214 mm. dorsoventralis átmérővel a tápcső 
mögött vannak elhelyezve 32, 48, 64 ;x. átmérőjű sejtjei tömött 
elrendezésben. A dúczok ventralis és medialis részén átmetszett 
idegrostok tűnnek föl, egyesek a medialis részen horizontális 
lefutásúak és a hasi oldal felé törekszenek. A kétoldali határ
köteg láncza még egy darabig distalis irányban folytonosnak 
mutatkozik, átmetszett duczkötegei az alhasi edeny oldalsó 
ventralis falához nagyon közel, sőt majdnem rajta feküsznek és 
alsó végok convergalva tekint a béltödor gyöke felé. A dúcz- 
köteg változó nagyságban jelenik meg majd az egyik, majd a 
másik oldalon. A vena cardinalis föllépésével pedig a dúczköte- 
get a két edény között találjuk elhelyezve, sőt distalisabb irány
ban egeszen a vena cardinalis dorsalis falán. A vena cardinalis 
distalis területében megszűnik az együttérző határköteg mint 
egy folytonos dúczláncz, ismét csak az elkülönült és szelvény
szerűen föllépő együttérző duczokkal találkozunk, melyeknek 
0*320 mm. az átmérőjök, sejtjeié pedig 48, 64, 80 Az 
együttérző dúczok, melyek az ébrény distalis részében helyen
ként a csigolyaközötti dúcznak megfelelően egyik oldalon hiá
nyoznak is, közvetlenül a szelvényhólyagok dorsalis csúcsán 
ülnek és a végbél nyílása felé már nagyon szabálytalan közök
ben lepnek föl. Az ébrény törzsének distalis részeben az alhasi 
edények között egy erősen festett, tömött, élesen körülírt sejt
köteg lép föl, mely a végbél nyílásáig egy folytonos lánczot 
képez, és melyben a páratlan mellékvesét ismerhetjük föl.

A rendelkezésünkre álló Mustelus lævis ébrények leg- 
fiatalabbján, melynek hossza 18 mm., az együttérző dúczok leg
első föllépése már nem észlelhető ; a proximalis részén a szív 
táján már elkülönülve lépnek föl a határdúczok 0*0640 mm.

2*
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átmérővel, sejtjei 0‘0064 mm., egyesek 0*0080 mm. átmérőjüek. 
Lejebb a venæ cardinales proximalis területében azok dorsalis 
falán ülnek az idegtörzstől 0*064 mmnyire. Helyenként, mint a 
7. ábra is mutatja, az együttérző határdúcz egy kicsiny sejt- 
kocsánynyal közvetlenül az idegtörzsön ül, a vena cardinalis 
fölött. A máj területében, valamint tőle még egy kissé distalis 
irányban az elkülönült határdúczok fölépítették már a két
oldali dúczlánczot, melynek vastagsága néhol változik. Az 
együttérző batárköteg megszűnésével az elkülönült együttérző 
duczok a vena cardinalis és a lefüződött ősvesetölcsér dorsalis 
részén lépnek föl.

Két Mustelus lævis ébrény sagittalis metszetein az együtt
érző határdúczok elkülönülve jelentkeznek a csigolyaközötti 
dúczok vonalában, a W olf-féle csövek szelvénycsoportjainak 
dorsalis része között. A csigolyaközötti és együttérző dúczokat 
mintegy összekötő gyenge idegtörzs hossza 0.1600 mm. Az 
idegtörzs közepébe helyenként a csigolyaközötti dúcz elemei 
folytatódnak egy keskeny csík alakjában. Az idegtörzsön ülő 
ducz 0*0480 mm. átmérőjű, sejtjei 0*0064 mm. átmérőjüek, 
gömbölyűek, erősebben festettek.

Egy Mustelus lævis frontalis metszetein szintén szelvény- 
szerűen lépnek föl az együttérző dúczok.

30 és 35 mm. hosszú Mustelus lævis ébrények haránt met
szetein egész a máj distalis részéig és kissé alább helylyel- 
közzel változó átmérővel az elkülönült együttérző dúczokból 
keletkezett folytonos kétoldali határköteg lép föl kifejezettebb 
alakban. A proximalis részen a határdúczláncz átmérője 
0*1344—0*2240 mm. és benne kevés számmal átmetszett ideg
rostok láthatók.

Scymnus 30 mm. hosszú ébrények harántmetszetein az 
együttérző határköteg jól kifejezett proximalis részével talál
kozunk. A fölépűlt folytonos dúczláncz a distalis irány felé vál
tozóan csökken méretében és helyenként fölváltva ismétlődik, 
az együttérző határköteg hiányos képződése, vagyis egyes pon
tokon megszakad a folytonossága és az együttérző elemeknek 
semmi nyoma.

A megvizsgált Torpedo ébrények egyikében sem akadtunk 
az együttérző dúczok legelső fejlődési alakjára, csak helyenként
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leszármazásuk kétségbevonhatatlan bizonyítékaként találunk 
jól kifejezett dúczsejtes összeköttetést a csigolyaközötti és 
együttérző dúczok között. 15 mm. hosszú Torpedo törzsének 
proximalis részében a kétoldali együttérző határköteget már föl- 
épülve találjuk, átmetszett duczkötegei különböző nagyságban 
folytonosan lépnek föl. A proximalis részen a dúczköteg 
0*0480—0*0640 mm., sejtjei 0*0064 mm. átmérőjűek, göm
bölyűek, élesen körülírtak és erősen festettek. S míg a proxi
malis határköteg átmetszetei bár változó átmérővel inkább 
gömbölyded alakot mutatnak, csak néhol az alsó ventralis rész
let csúcsosodik ki egy kevéssé, addig distal felé a dúczkötegek 
helyzete és alakja is mind jobban megváltozik, előbb megnyúlik 
az ébrény hossztengelyére ferdén, convergál a két dúczköteg 
egymás felé, azután mindinkább teljes vízsintes helyzetet 
foglal, nagyobb részével a vena cardinalis dorsalis falát borítva. 
A dúczköteg ezen alakjában 0*0480 mm. vastag és 0*1280 mm. 
széles, változó megjelenése szerint ezen méretnél hol nagyobb, 
hol kisebb. Helyenként szépen látható, hogy teljesen a rostos 
0*00128 mm. széles idegtörzsön ül a 0*0224 mm. vastag sejt- 
kocsánynyal a dúczköteg, medialis részén jobban megvastagod
ván (0*0640 mm). A dúczköteg ezen megjelenésében 0*1600 
mmnyi széles ; továbbá néhol az együttérző dúcz leszármazásá
nak megfelelően a rostos idegtörzs medialis oldalán egy jól 
kifejezett dúczsejtlánczczal szoros összefüggésben áll a csigolya
közötti dúcz distalis részével (6. ábra). A fejlődés egy előhaladot- 
tabb fokával is találkozunk, a mennyiben a dúczköteg helyenként 
megnyúlik a bélcső irányában és a dúczsejtnyujtvány gyéren 
egyes idegrostokat tartalmaz. A distalis részen a két oldali ha
tárköteg folytonosságában megszűnik, az elkülönült együttérző 
dúczokat változó átmérővel találjuk, haránt irányban meg
nyúlva az alhasi edény ventralis falának a magasságában.

Valamivel idősebb 20 mm. hosszú Torpedo sorozatos haránt
metszetei az előbbinél ismertetett képeket kifejezettebb alakban 
tűntetik föl, a dúczsejtes kétoldali határköteg a törzs distalis 
felében is jobban föléptilt, az együttérző dúcz leszármazásának 
a szelvényszerű helyén a dúczköteg átmetszetei nagyobbak, 
haránt irányban megnyúltak és az idegtörzszsel karcsú (0*0150 
mm.) dúczsejtkocsánynyal összefüggenek, helyenként pedig a
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csigolyaközötti dúczczal egészen dúczsejtes összefüggésben álla
nak (6. ábra). Nehány metszeten az együttérző határköteg 
hiányáról lehet meggyőződni, a mit esetleg a későbbi fejlődés 
alatt az elkülönült együttérző dúczok részéről rendesen végbe
menő sejtszaporodási folyamat még pótolhat. A distalis részen 
az alhasi dúczok több helyütt a középvonalban sejtjeik sza
porodása által egy dúczsejtes ívet képeznek, melyből egyes sejt- 
nyujtványok nehány idegrosttal a viszerek között a bélfodor 
irányában törekszenek előre. Helyenként az iv képződése el
marad és az együttérző dúcz előre növekszik, az egyik vagy 
mindkét oldalon a megfelelő vena cardinalis medialis falán, azt 
ventralis részéig szorosan övezve (6. ábra). Néhol a vena car- 
dinalis-ventralis falán végződő dúcznyujtványban élénk sejtsza
porodási folyamat indúl meg es az így keletkezett megvastagodás 
vagyis körzeti dúcz újólag egyéb körzeti nyújtványoknak és 
dúczoknak lesz származó helye.

Az előbbinél idősebb Torpedo distalis részeben már a párat
lan mellékvese táján is tökéletes a kétoldali együttérző határ 
köteg, átmetszetei nagyobbrészt dúczsejteket mutatnak, kis 
számmal idegrostokat, sőt egyes dúczsejtekkel behintett idegrost- 
kötegeket is, melyek a hasi oldal felé törekszenek. Az ébrény 
fejéig terjedő jól kifejezett dúczsejtes határköteg átmetszetei 
nagyon különböző átmérővel jelennek meg, sokszor a kétoldali 
dúczköteg átmetszete üt el egymástól, a páratlan mellékvese 
táján erősebb a határköteg, mint a máj distalis végéig követ
kező részletben ; a máj tájékában újra erősbödik és proximalis 
végén tekintélyes nagyságot ér el. A csigolyaközötti dúczok 
sejtelemei növekvésükben előrehaladnak, míg az együttérző 
dúczkötegek sejtelemei szaporodnak ugyan, de nagyságban 
visszamaradnak, már észrevehető ellentétet képezve a csigolya
közötti dúcz elemeivel szemben.

Halaknál az együttérző idegrendszer fejlődéséről eddig 
egyedül Balfour tesz említést. Eégebbi értekezéseben*) az 
együttérző idegrendszer első megjelenését azon szabálytalan 
alakú sejthalmazokban írja le, melyek közvetlenül a vena car
dinalis mögött vannak elhelyezve es- a gerinczvelői idegektől

*) ír. ±  sz. 438—439. lap.
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jövő rövid ágakkal függenek össze és bár megfigyelései alapján 
az együttérző dúczokat is mint a körzeti idegrendszert a velő
csőből közvetve származtatja le, mégis tartózkodó és azoknak 
egy más fejlődési mód szerint való keletkezésének lehetőségét 
sem zárja ki.

Később megjelent nagy munkájában*) már határozottabb 
alakban, bár nagyon röviden jelzi álláspontját és az együttérző 
dúczok első alakját az idegtörzs duzzanatának tekinti, mely 
mindinkább eltávolodik tőle, vele rövid ággal összefüggésben 
maradva ; a hosszeresztékeket másodlagos termékeknek tekinti. 
Balfour az együttérző idegrendszer fejlődését nagyon röviden 
tárgyalja, részletes megfigyeléseket nem tett és csak általános
ságban állította föl az együttérző dúczok leszármazását nagy 
horderejű tételének, hogy t. i. a körzeti idegrendszer a velőcsö 
származéka kibővítésével.

Készünkről az őshalakon végzett vizsgálataink teljesen 
meggyőztek az együttérző idegrendszer fejlődéséről, megismer
hettük a legelső fejlődési mozzanatot és követhettük a folya
matot az együttérző liatárköteg fölépüléséig és a nagyobb 
körzeti együttérző dúczok és ágak képződéséig. A csigolyaközötti 
dúczok fejlődéséről szóló dolgozatomban**) már megjelöltem 
az együttérző dúcz fejlődésének legelső mozzanatát, mely a 
csigolyaközötti dúcz distalis végén megindúlt sejtszaporodásban 
jelentkezik. Ezen föntebb ismertetett sejtszaporodási folyamat
nak köszöni létrejöttét az együttérző dúcz és így benne közvetve 
a velőcső származékát, annak ugyanis egy előre tolt képletét 
kell fölismernünk. A duczoszlop ezen alakjában egy orsó-ala- 
kúan megduzzadt dorsalis, egy karcsú középrészszel és egy 
háromszögletű ventralis vastagodással bír, ezen szelvényszerűen 
föllépő ventralis duzzanatban a fejlődés legközelebbi mozzanata 
azon sejtszaporodási folyamatban áll, mely a medialis részen 
kiindúlva az alhasi edény Kányába törekszik a dúczelemeket 
juttatni. Ezután nyomban bekövetkezik ugyanezen folyamat a 
ventralis duzzanat lateralis oldalán, mi által a dúczoszlop ven
tralis végén egy medialis és lateralis irányban megnyúlt honio-

*) ír. 3. sz. 415—417. lap.
**) ír. 11. sz. 23. lap. — 12. sz. 5. lap.
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rúlatot mutat. Míg a medialis oldalon a származott új dúcz- 
elemek az alhasi edény körül a mesoderma elemei között csak
hamar elmosódnak, addig a lateralis oldalon a sejtszaporodás 
terméke élesebb alakot ölt, a sejtek jobban tömörülnek és az 
élénk folyamat gócza ezen körzeti pontra tétetik át. A kővet
kező mozzanat a ventralis duzzanat lateralis részén meg
szaporodott sejtcsoport fokozatos lefüzödésében áll és a lefű
ződött dúczrészletben lép föl önállóságában az együttérző dúcz. 
A lefűződött rész és a csigolyaközötti dúcz között levő meso
derma sejtek növekvése következtében az együttérző dúcz mind 
távolabb kerül keletkezése helyétől és az idegtörzszsel helyen
ként, a csigolyaközötti dúczczal is dúczsejtes összefüggésben 
áll. A szelvényszerűen föllépő elkülönült együttérző dúczok, 
mint láttuk, az ébrény törzsében különbözően vannak elhe
lyezve, az állandóan együttérző batárköteg lefutásának meg
felelően.

Az együttérző dúczok fejlődése, lefűződése az ébrény tör
zsének prosimalis részén gyorsabban megy végbe, valamint 
ugyanazon részben következik be az együttérző határkötegnek a 
képződése is hamarább. Ugyanis a különvált együttérző dúczok 
sejtelemei egy élénk szaporodási folyamat következtében egy
mással sagittalis üányban érintkezésbe lépnek és így hossz- 
eresztékek által egymással összeköttetnek. Az együttérző batár
köteg tehát egy másodlagos képződés, az elkülönült együttérző 
dúezokból kiindúlt sejtszaporodás terméke.

Az együttérző határkötegből, valamint annak fölépülését 
megelőzőleg az elkülönült együttérző dúezokból is, a hasi oldal 
felé törekvő eleinte dúczsejtes, később rostos körzeti ágak lép
nek föl, melyekből lefüződés útján nagyobb körzeti dúczok 
fejlődnek.

Az együttérző idegrendszer az ősbalaknál csupán az ébrény 
törzsi részén fejlődik ki az általunk megismertetett mozzanatok
kal, a feji részleten nehéz bonyolult viszonyok vannak, melyek 
tisztázása egy más alkalomra marad részünkről és most csak 
nehány szóval akarjuk érinteni az együttérző idegrendszer feji 
részét. Csupán a legmellsőbb részleten találkozunk messzebbre 
jutott körzeti dúczczal, így a sugárdúczczal, melynek alaktani 
jelentőségét illetőleg még elintézetlen vita forog fenn; ezen
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kérdés egy külön tanulmányunk tárgyát képezi és így erről is 
bővebben egyebütt. Annyit azonban már e helyen mondhatunk, 
hogy eddigi vizsgálataink és ebből folyó álláspontunk szerint a 
csigolyaközötti dúczokon kívül akár a fej, akár a törzs területé
ben előforduló nagyobb körzeti dúczok egyáltalában együttérző 
jellegűek és így a sugárdúczot is az együttérző körzeti dúczok 
sorába kell behelyeznünk. Ezen kérdést, mint említettük, egy 
külön dolgozatunk fogja részletesen tárgyalni.

A sugárdúcztól eltekintve a feji részleten csak a fejcsigo- 
lyadúczokkal találkozunk, mely az ismertetett folyamat által 
nem érintetvén, szükségképen elesik a feji együttérző dúczok 
és határköteg fejlődése is. Miután a fejcsigolya-idegekről is bő
vebben egy másik dolgozatban fogunk szólni, ez alkalommal is 
csupán jelezni akarjuk röviden álláspontunkat a fejcsigolya- 
dúczok értelmezésében. Gegenbaur (Ueber die Kopfnerven von 
Hesanchus und ihr Verhältniss zur Wirbeltheorie des Schädels. 
Jenaische Zeitschrift für Med. und Naturw. VI. B. 1871. 
517—584. lap) volt az első, ki a bolygóidegnek egyes a kopol- 
tyúkhoz menő ágait egy csigolyaideggel homolog képletnek és 
magát a bolygóideget mint több összefolyt csigolyaidegből álló 
összetett idegtörzset tekintette. E . tétel általánosságban meg
erősítést nyert, a bolygó idegcsoport részletei azonban még 
máig sincsenek tisztába hozva. Részünkről csupán a Mustelus 
lævis és a Myliobatis aquila példányain sikerült a kopoltyúk- 
hoz menő ágakat egészen izolálni és igy arról győződhettünk 
meg, hogy az egyes kopoltyú-ágak élesen körülírt orsóalakú 
szürke duzzanattal voltak ellátva, mely úgy boncztani mint 
szövettani vizsgálatnál dúcznak bizonyult be. E tény, míg egy
felől a kopoltyúágak önállóságát és a fölvett liomologiát bizo
nyítja erősebben, másfelől álláspontunkból folyó más magyará
zatot von maga után a dúczokra vonatkozólag. Miután, mint 
láttuk, az együttérző dúczok a csigolyaközötti dúczok distalis 
részéből fejlődnek és e folyamat az őshalaknál csak a törzs 
területére terjed ki, természetes azon következtetésünk, hogy a 
csigolyaidegekkel homolog kopoltyúágak elkülönült dúczaiban 
nem csupán a csigolyaközötti duczokat, hanem a csigolyaközötti 
és annak megfelelő együttérző dúczok összegét kell fölismer
nünk. E viszonyokról különben más helyen bővebben.
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Az együttérző idegrendszer fejlődésére vonatkozólag eddig 
csupán Balfour,*) Schenk és Birdsall**) nyújtottak rövid ada
tokat. Balfouré, mint láttuk, az erdem, idézett tételének föl
állításával és nyújtott egyes adataival az együttérző idegrendszer 
leszármaztatását egészen új alapra fektetni ; de korántsem volt 
képes a kérdést rövid érintésével annyira megoldani, bogy az 
általános elterjedésnek örvendjen, így különösen az együttérző 
dúczok fejlődésének általunk bővebben ismertetett legelső moz
zanatairól fölvilágosítást nem adott, valamint egyéb fontos kér
dést is, mint a körzeti dúczok, fonatok keletkezését a zsiger- 
üregben és zsigerekbeu, érintetlenül hagyott. Schenk és Bird- 
sail madár és emberi ébrényeken tett észleleteiket foglalták 
össze egy nagyon hézagos dolgozatban, melyről bővebben meg
emlékezünk a madarak és emlősökről szóló fejezeteinkben. 
E helyen megjegyezzük, hogy Schenk egy korábbi dolgozatá- 
ban***) találjuk az első gyanítást a körzeti dúczok fejlődésére vo
natkozólag; fölveszi, mint a bevezető részben már említettük, 
hogy a Gasser-féle dúczba a háromosztatu idegnek megfelelő 
körzeti dúczok elemei is foglaltatnak. Említettük, hogy föltevé
sét objectiv alapon támogatni nem tudja, azon merészsége pe 
dig, melylyel a Gasser dúcz tőszomszédságában elhelyezett egy
két dúczsejt létezésének okát és rendeltetését hirdeti, valóban 
bámulatba ejt, mert a szigorú objectivitás és a szemüregi dúcz 
nehéz és bonyolult viszonyainak tekintetbe vétele hijával tekinti 
ama duczsejtet egy a szemüregben fekvő és fejlődésben levő 
dúcznak.

A bevezetőben föl vannak említve az együttérző dúczok 
fejlődésére vonatkozó régebbi nézetek, nem szándékunk ezeket 
újólag érinteni, eddig ismertetett vizsgálataink és a madarak és 
az emlősökre vonatkozóak kétséget kizáró módon állapítják 
meg az együttérző dúczoknak, határkötegnek, körzeti ágak és a 
zsigerüregben levő körzeti dúczok és fonatoknak keletkezését, 
közvetlenül a csigolyaközötti dúczból és így közvetve a velőcső
ből illetve a külső csírlevélből. A befejező fejezetben fogjuk

*) ír. 2. 3. sz.
**) ír. 17. sz.

***) ír. 16. sz. 23—24. lap.
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érinteni az együttérző idegrendszer egyes részeinek megállapít
ható és eddig még mindig homályos viszonyait. A megismert 
folyamatokból teljesen érthetjük az együttérző idegrendszernek 
kifejlett viszonyait, megmagyarázhatjuk teljes vagy részleges 
hiányát, az együttérző dúczok és határköteg oly közeli és szo
ros viszonyát a cerebrospinalis idegrendszerhez. Az amphioxus- 
nál a csigolyaközötti dúcz létezését az eddigi vizsgálatok tagad
ják; a csigolyaközötti dúcz hiányának megfelel az együttérző 
dúczok és határköteg hiánya is. A határköteg a petromyzonnál 
sem lép föl. Freud (Ueber Spinalganglien und Rückenmark 
des Petromyzon. Sitzungsb. der mathematisch-naturw. CI. d. 
k. Akad. d. Wiss. Wien. LXXVIII. Bd. III. Abth. 1878.119. lap) 
idevonatkozó vizsgálatai nagyon figyelemre méltó adatokat 
nyújtottak. Ugyanis vizsgálatai szerint a csigolyaközötti duez 
ban a ventralis és dorsalis duezsejteken kívül vannak olyan 
dúczsejtek, melyek egy idegággal vannak kapcsolatban, mely 
az edénynyel szorosabban összefügg, azt követi és útjában 
dúezsejtekkel van ellátva. Ezen idegágat az együttérző jelzővel 
jelöli meg. A fönnebb mondottak és álláspontunk alapján a 
Petromyzonnál egy olyan ébrényi állapotot kell fölismernünk, 
midőn a csigolyaközötti duezban még benfoglaltatik az együtt
érző dúcz is, önálló kifejlődése csak egy magasabban kivált 
halfajnál fog bekövetkezni és így petromyzonnál a csigolya
közötti dúcz jelzett sejtjei jelezvén legelső nyomát az együtt
érző dueznak, az elkülönült együttérző duezokból fejlődő határ - 
köteget természetesen nem találhatjuk föl.

A csontos halaknál már az együttérző idegrendszer feji 
részlete is kifejezésre jutott, melyről szintén más alkalommal. 
Igen gyakran észlelni olyan makroskopikus viszonyokat, me
lyek csakis a leirt fejlődési mód alapján magyarázhatók, pl. a 
csigolyaközötti dúcz közvetlen összefüggésben áll az együttérző 
dúczczal és a két duezot csupán egy keskeny dúczkocsány vá
lasztja el. A békánál az együttérző idegrendszer szelvényszerű 
elrendeződése nagyon szembetűnően van íöntartva. A legmell
sőbb törzsi együttérző duez és határkötegrészlet közvetlenül 
;iz előtte fekvő bolygóideg duezába folytatódik, hogy innen a 
Gasser-féle dúczhoz húzódjék. E viszonyra nézve is már a Mus- 
telus bolygóideg dúczainál mondott nézetünket csak ismétel
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hetjük és békánál is a bolygó és háromosztatú ideg dúczaiban 
a csigolyaközötti és együttérző dúczok összegét látjuk.

Azon rendellenességek is, melyek az együttérző határköteg 
hiányos föllépésében nyilvánulnak, a fönnebbiek alapján köny- 
nyü megoldást nyernek. Láttuk, hogy egyes esetekben az 
együttérző dúcz a csigolyaközöttiből nem fűződik le, vagy az 
elkülönült együttérző dúczokban a sejtszaporodási folyamat 
elmarad és így könnyen érthető, hogy az együttérző határköteg 
helyenkint kisebb-nagyobb területen meg lesz szakadva, mint 
ezt kígyónál és embernél észlelték.

III. Madarak.

A megvizsgált tyúkébrények a csigolyaközötti dúcz fejlődé
sére vonatkozólag a törzs és a fej területében elütő eredmények
hez vezettek. Bővebben egy idevonatkozó és már idézett dolgoza
tomban foglalkoztam e kérdéssel és ez alkalommal csupán az egy
öntetűség kedvéért a fejlődési mozzanatoknak fokról fokra való 
követhetése szempontjából röviden összefoglaljuk az idevonat
kozó eredményeket. Tyúknál a csigolyaközti dúcz a fejen egy
részt a külső csirlevélnek az áthajláshoz közelfekvő részlet 
sejtszaporodásából, másrészt a külső csírlevélnek az áthajláshoz 
közelfekvő részlet sejtjeinek leválásából keletkezik. A törzs 
területében a költés második napjában indul meg a csigolya
közötti dúcz fejlődése a velőcső dorsalis részéből, legelső alakja 
a dúczlécz a velőcső dorsalis sejtrétegével összefüggve mind
inkább oldalt törekszik és a kétoldali folytonos dúczlánczczá 
alakul, melyből ezután a szelvényszerű befűződés és leválás 
folyamata az önálló csigolyaközötti dúczokat eredményezi. 
A költés harmadik napjának elejéből való tyúkébrényeken a 
csigolyaközötti dúczok kezdenek önállóbbakká válni, így pl. 62 
órás tyúkon már csak az ébrénytörzs distalis részén találjuk 
összefüggésben a velőcső dorsalis részével egy vékony egysejt- 
soros kocsánynyal a csigolyaközötti dúczot. A költés harmadik 
napjával a csigolyaközötti dúcz elég tekintélyes nagyságot ért 
el, gyorsan nőtt a velőcső ventralis fala felé és a mellső gyökerek 
kilépő helyét distalis végével immár elérte. A csigolyaközötti
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dúcznak rendesen a velőcső és az őscsigolyalemez közé való 
előre növekvéstől eltérően észleltem egy esetben, hogy a csigo- 
lyaközötti dúcz' az egyik oldalon az izomlemez ventralis olda
lán az őscsigolyalemez elemei közé nyomult, annak majdnem 
a középéig, a hol teljesen elmosódott. A költés harmadik najj- 
jából való tyúkébrények tehát az együttérző idegrendszer fejlő
déséből még mit sem mutatnak, a csigolyaközötti dúcz a velő
csőből finom magnelküli rostok alakjában kinövő mellső 
gyökerek kilépő helyéig növekedett, körülvéve a középső csír- 
levél jellegzetes elemei által. A halaknál észlelt és leírt szel- 
vényszerü sejtszaporodási folyamat a csigolyaközötti dúcz 
ventralis végén szabatosan nem jutott érvényre és nem képezte 
direct észlelésünk teljes tárgyát. A negyedik napból való tyúk
ébrények sorozatos haránt metszetei több helyütt tüntetnek föl 
olyan képeket, melyek a csigolya közötti dúcznak ventralis részéről 
megindult sejtszaporodásra engednek minden bizonynyal kö
vetkeztetni, azonban az együttérző dúczok keletkezésének min
den egyes mozzanatait úgy mint azt a halaknál nyomról nyomra 
követhettük, tyúknál hiában kerestük. Fejlődésében elöhalad- 
tabb három napos tyúkébrény sorozatos harántmetszetein több 
helyütt volt alkalmunk egy sejtköteget észlelnünk, mely közvet
lenül a mellső gyökérköteg alatt foglalt helyet és melynek ele
mei határozott gömbölyű voltukkal a gerinczhúr körül el
helyezett mesoderma sejtektől elütök valának. Egyes metsze
teken a csigolyaközötti dúcz ventralis vége elmosódva egy sza
bálytalan sejtkötegbe folytatódik, melynek gömbölyű elemei a 
rostos idegtörzset áthidalva annak medialis oldala felé sorakoz
nak, és azt részben környezik ; egyeseken pedig az összekötő 
sejtek hiányával a mellső gyökérköteg alatt az idegtörzs medi
alis részletét részben fedve, foglal helyet az előbbi sejtköteg. 
A halaknál megismert sejtszaporodási folyamatra emlékeztető 
eme képek gyéren jutottak észlelésük alá és a sejtek sorakozásá- 
nak és előre növekvésének iránya, a sejtköteg helyzete szólnak 
az együttérző dúcz leszármazásának megismert ténye mellett. 
A negyedik napból való tyúkébrények szintén tüntettek föl ha
sonló képeket, azonban a mellső gyökér alatt elhelyezve talált 
gömbölyű sejtekből álló köteget, vagy a mellső gyökereket 
illetőleg az idegtörzset helylyel-közzel áthidaló a csigolyaközötti
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dúcztól az idegtörzs medialis oldalára húzódó sejtköteget szel
vényszerűm fejlődni és föllépni nem észlelhettük. A 9. ábra 
egy 80 óráig költött tyúkebrény egy haránt metszetén tünteti 
föl azon nagyon szűk térre szorított szaporodási folyamatot, 
mely a leendő együttérző dúczot eredményezi. A csigolya- 
közötti dúcz ventralis vége elmosódott sejtelemei igen élénk 
oszlásban vannak és áthidalják úgy a mellső gyökereket mint 
az idegtörzs proximalis részét. A csigolyaközötti dúcz sejtjeivel 
teljesen megegyező elemek az idegtörzs medialis részét Ú‘0470 
mm. területen környezik. A költés ötödik napjából való tyúkok 
harántmetszetein már előhaladottabb viszonyok észlelhetők, az 
együttérző határköteg föllépésével találkozunk, az egyes együtt
érző dúczok kifejezettebben jelentkeznek még mindig, közel az 
idegtörzs mediális oldalán, helyenként jól kifejezett összekötő 
sejtcsoporttal az idegtörzsön. Egyes metszeten a két dúcz 
közötti távol 00640 mm. Az összekötő sejtcsoport elemei, vala
mint az együttérző dúcz sejtjei élénk oszlásban vannak és na
gyobb számmal,valamivel kisebbek minta csigolyaközötti dúcz 
sejtjei. Egyes metszeteken jól kifejezve láthatók a legelső szövet
kező rostok, a mint az együttérző dúcz sejtjei közé mélyednek, 
valamint a dúcz distalis részétől elváló és elvált nehány sejtet, 
melyek az alhasi edény felé törekszenek. A dúczsejtek alakjok 
és erősebb színezésükkel élénken kiválnak a mesoderma jelleg
zetes sejtjei közűi. A 10. ábra egy öt napos tyúk haránt met
szetét ábrázolja a rostos idegtörzs medialis oldalán ülő együtt
érző dúczczal, melynek sejtjei tömötten egymás mellett elhe
lyezve, a középvonal és hasi oldal felé az alhasi edény irányá
ban sorakoznak és szaporodnak. A dúcz sejtjei nagyobbára 
48 a. átmérőjű élénk oszlásban, köztök egyes idegrostok a szö
vetkező ágak előfutárjai. A dúcz ventralis vége egy két sejtsor
ból álló csúcscsal az alhasi edény dorsalis falának magasságá
ban, attól 0Ю470 mm nyíre van elhelyezve nehány dúczsejt már 
leválva, némelyik leváló félben.

Hat napos kacsa sorozatos harántmetszetein már a distalis 
részen is felépülve találjuk az együttérző határköteget a kifej
lettől elütő helyzetben és alakban. Az öt napos tyúkébrények 
metszetein észleltük már a zsigerüregi fonatok fejlődésének első 
nyomait, az együttérző dúcz körzeti sejtjei szaporodnak és a
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környező mesoderma sejtek megfelelő növekvési viszonyai foly
tán mind távolabbra jutnak az együttérző dúcztól levált sejtek, 
melyek csoportokban tűnnek föl az alhasi edény oldalán, egye
sek már egészen közel jutnak a bélfodor gyökéhez, ez által 
helyenként egész szakadozott füzér veszi körül az alhasi edenyt. 
Az egyes dúczkötegek helyzetüknek megfelelő nagysággal bm- 
nak, így az idegtörzshöz legközelebb fekvő nagyobb, mint a 
körzetiebben fekvők, a sejtcsoporthoz egyes idegszálak húzód
nak, mint a szövetkező ágak képviselői. Az együttérző határ - 
köteg azon folyamat által, mely a dúczelemeket a zsigerüreg 
hasi részé felé juttatja, egészen más alakot ölt. Az együttérző 
dúczok a kifejlettben majdnem összeolvadnak a csigolyaközötti 
dúczokkal, oly közeli a helyzeti viszonyuk ; a fejlődés azon 
szakában, midőn már a határköteg fölépűlt, az együttérző dú- 
czok sejtanyaga nagyrészt a zsigerüregi együttérző duczok és 
fonatok képződésére lesz fölhasználva, úgy hogy nrnd gyöngéb
ben és gyöngébben jut kifejezésre megjelenésökben a csigolya
közötti duczoktól való leszármazásuk ténye. A distalis részen 
azon kívül a bélfodorban, kiindulási helyétől mintegy 0'1280 
mmnyire, egy kerek sejtköteg jelenik meg, melyre különösen 
körülövező átmetszett edények figyelmeztetnek. A sejtköteg 
gyöngén válik ki, sejtjei tömötten vannak egymás mellett el
helyezve, élénk oszlásban. E kerek sejtköteg mind gyöngébben 
és elmosódottabban jelentkezik a proximalisabb részen, t. i. a 
máj distalis területe felé. Helyenként igen jól kifejezve találunk 
O’OlöO mm. átmérőjű dúczlánczot, mely a rostos idegtörzs me- 
dialis oldalától a bele mélyedő szövetkező idegszálakkal egészen 
az alhasi edény ventralis faláig ér, hol az ellenoldali sejtköteg 
gél egy ívben összeolvad, melyből még oldalt egyes dúczsejtek 
elszakadnak.

A máj proximalis és a szív területében az együttérző dúczok- 
ból megindult elénk szaporodási folyamat term ekei mindinkább 
csekélyebb számmal és változott iránynyal lépnek föl. Ugyanis 
az alhasi edényt körülvevő hol teljes, hol szakadozott dúczöv 
( 11. ábra), mely egészen a bélfodor gyökéig leér és sejtnyújtványo- 
kat bocsát, úgy a hasi oldal felé mint oldalvást az ősvesék irá
nyában — megszűnik és csupán az együttérző dúczczal még 
összefüggő vagy tőle elvált sejtkötegekkel találkoznak, melyek
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az alhasi edény dorsalis falának közelségéig jutnak el. Az éb- 
rény törzsének proximalis részében fokozatosan erősebben 
jelentkezik közvetlenül az idegtörzs medialis oldalán az együtt
érző dúcz, 0*0800 mm. széles és 0*1280 m. hosszú átmérővel, 
0*1760 mm. távolban a csigolyaközti dúcz distalis végétől. Az 
együttérző dúcztól elvált körzeti dúczok két oldalt 0*0320 mm. 
átmérővel a főedény dorsalis falától mintegy 0*0470 mm.-nyire 
ülnek (11. ábra). A nyaki részen az együttérző határköteg jól 
kifejezetten a kifejlettre emlékeztetve jelenik meg, átmetszett 
dúczkötegeivel szorosan az idegtörzsön.

Egy 5 napos és 18 órás tyúk sorozatos harántmetszetein 
már a legdistalisabb részen is a kétoldali folytonos együttérző 
határköteget föltaláljuk, a mint az alhasi edeny felé bocsátja a 
vele még összefüggő vagy már tőle elvált dúczsejt-nyújtványo- 
kat, a zsigerüregi dúczok alapját. A végbél területében az őt 
rögzítő fodorrészletben sokkal határozottabb és kifejlettebb 
alakban mint az előbbinél jelenik meg ama ovális sejtköteg, 
melynek elemei fölötte sűrűén vannak egymás mellett elhe
lyezve, és melyet dorsalis és ventralis falán edények határol
nak, helyenkint magába a sejtkötegbe nyomulva, azt két, eset
leg három részre osztják. A sejtköteg, mely a legdistalisabb 
részen 0*090 mm. dorsoventralis és 0*180 mm. haránt átmérő
vel bír, a környező szövetelemektől élesen elválik, úgy hogy 
egy keskeny fehér szegély képezi éles határvonalát. Az együtt
érző határkötegnek, már jelzett duczsejtnyújtványai mindkét 
oldalt eme sejtköteg felé húzódnak, azonban a bélfodor állomá
nyába vagyis a sejtköteghez követni nem lehet. Az együttérző 
határköteg, az ősvesék proximalis területéig követve mindkét 
oldalt teljes és erősebben kifejezett, mint az előbbeni időszak* 
ban láttuk, a tőle elváló dúcztömegek is erősebbek, bár nem 
egyenlően és nem folytonosan találkoznak velők az alhasi edény 
oldala körül. A bélfodor mélyében a bélhámtól mintegy 0*063 
mm.-nyire elhelyezett sejtköteg mind élesebben válik ki, tömötten 
egymás mellé helyezett sejtjei 0*0032—0*0048 mm. átmérőjüek, 
a sejtköteg haránt irányában mind többet veszít az ébrény pro
ximalis része felé, úgy hogy az ovális alakból egy 0*090 mm. 
teljes kerek sejtköteg lesz.

Az ivardombok területében nyomát vesztjük ama sejt-



kötegnek, melyet Remeik óta mint bélideget ismerünk. A máj 
területében a körzeti zsigerüregi dúczok mind gyérebben tűn
nek föl, kivévén egy-egy köteget az alhasi edény oldalsó dorsa
lis falához közel mindkét oldalt, mely majdnem folytonosan 
jelentkezik. Az együttérző határdúczok mind erősebben mutat
koznak, közelebb a csigolyaközötti dűcz distalis részéhez, 
továbbá a szövetkező ágak is élesebben válnak ki, különösen 
jól van kifejezve az összeköttetés a mellső gyökerek és az 
együttérző dűcz között, mely mozgató rostköteg egyenesen a 
mellső gyökerektől húzódik az együttérző elemekhez az ideg
törzs érintése nélkül. Az idegtörzstől is indulnak ilyen esetben 
kis kötegek az együttérző dúczhoz. Az együttérző duezba mé- 
lyedő idegrostok előre növekszenek a duez körzeti részéhez, hol 
a dúczsejtek szaporodásban vannak és a zsigerüregi duezok 
fejlődnek és letagolódnak. Előbb mindig az önálló dúczsejt- 
csoporttal találkozunk és csak azután a hozzá húzódó ideg
rostokkal. A törzs proximalis részeben a nyak felé és a nyakon 
az együttérző határköteg szorosan az idegtörzs medialis oldalán 
húzódik, átmetszett dúczkötegei 003:20—0*0470—0*0960— 
0*1480 mm. átmérők között ingadoznak és a csigolyatesttől 
oldalt a mellső gyökereknek az idegtörzshöz való csatlakozási 
helye alatt közvetlenül vannak elhelyezve mintegy 0*0800— 
0*1480 mm.-nyi távolban a csigolyaközötti dúcz distalis vegé
től. A két dúcz között erőteljesen kifejezve húzódnak ivalak- 
ban a csigolyaközötti dúczot megkerülve a háti ág számára 
rendelt mellső gyökérkötegek.

Egy hat napos és 19 órás kacsa sorozatos harántmetsze
tein az ébrénytörzs distalis részében találkozunk a bélideg át- 
metszetével a bélfodorban, melynek átmérője a proximalis 
irányban csökken, 0*0800 mm.-nyi és az ivardombok területé
ben nyoma vész. A distalis részen az együttérző határkötegtől 
induló dúczsejt-nyujtványok a bélfodor közelségéig követhetők, 
de a bélideggel összeköttetésbe hozni nem sikerül. Az együtt
érző határköteg folytonosan lép föl mindkét oldalt, de nagyon 
kicsiny terjedelemben, miután anyaga igen nagy arányokban 
lett igénybe véve a zsigerüregi dúczok képződésére, úgy hogy 
ezekkel minden metszeten találkozunk, hol még összefüggésben 
leszármazásuk helyével az együttérző határköteggel, hol levált
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dúczsejtcsojiortok alakjában, az albasi edényt -Jkörülfonva. 
E körzeti dúczsejt-csoportok nem csupán a hasi oldal felé nö
vekszenek, hanem különböző terjedelemben sagittalis irányban is, 
ez által elősegítvén a zsigerüregi együttérző dúczfonatoknak na
gyobb terjedelemben való képződését. A hol ezen folyamat a 
fiatalabb stádiumban még nem következett be, ott a zsigerüregi 
dúczokat sem találjuk minden metszeten. Ezen időszakban még 
a distalis részen és az ős vesék területén igen szépen láthatók, a 
zsigerüregi körzeti dúczhalmazoknak már kifejezettebb leszár
mazása és tovanövekvése. A zsigerüregi duczkötegek helyzetük
nek megfelelően különböző átmérőjüek, így az együttérző ha- 
tárköteghez közelebb mintegy 0*0320 mm.-nyi vastagságúak, a 
távolabb esők pedig 0*00160 és 0*0096 mm. között ingadoznak. 
A máj területében az együttérző határköteg átmetszeteit közel 
az idegtörzshöz jobban kifejezve találjuk, valamint erősebb 
kifejezésre jutnak a szövetkező ágak is. A zsigerüregi dúczok is 
erőteljesebben mutatkoznak, de már nem annyira az alhasi 
edény oldalán mint inkább a dorsalis fala magasságában, sőt 
helyenként jól látható, a mint az alhasi edény dorsalis falához 
közel elhelyezett felelkező dúczkötegek medialis részökből 
gyönge sejtnyujtványt bocsátanak egymás irányában, ezzel 
jelezve a leendő fonat képződését. A szív tájékában és proxi- 
malfelé az együttérző határköteg átmetszett dúczkötegei 
mind jobban kifejezve ülnek közvetlenül az idegtörzs medialis 
oldalán, mind jobban határolva a csigolyaközötti dúcz és 
közte végbe menő idegrost kicserélődés területét.

Hét napig költött tyúkébrény legdistalisabb részletén a vég
bei föllépése előtt a már jól kifejezett együttérző határköteg és 
a már tőle elvált zsigerüregi dúczok átmetszetein kívül a fark
edények között elhúzódó dúczcsoportok egyes nyujtványait már 
az edény hasi oldalán találjuk 0 0320 mm.-nyi átmérővel. 
A cloaca proximalis részében a már említett Punnak-féle bélideg 
tekintélyes alakban lép föl, eleinte a legkifejezettebb kártyaszív- 
alakban, melynek csúcsa az alhasi edények felé, mély bemet
szése a cloaca felé tekint, azután babaiakban jelentkezik dom
ború széle a háti-, homorú széle a hasi oldal felé néz, a végbél 
distalis részében pedig a haránt irányban megnyúlt kötegnek 
ventralis oldalán levő bemetszés olyan küllemet kölcsönöz,
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mintha két kötegből lenne összetéve. Ezen sejtköteg, melynek 
legnagyobb haránt átmérője 0*2720 mm. egyes rosthuzamok 
által több nagyobb és kisebb kötegre osztatik, az egész köteg 
pedig, egy gyenge fehér szegélylyel élesen válik el környezetétől- 
A zsigerüregi kétoldali dúczsejtnyujtványok pedig helyenként a 
két alhasi edeny között összeköttetésbe lépve egész dúczsejtes 
ívet képeznek. Proximalis irányban helyenként a bélfodorban 
elhelyezett dúc-zköteg határozottan, mint a 17. ábra mutatja, két 
egyenlőtlen részletből áll, az egyik 0*1120 mm.-nyi, a másik 
0*0800 mm.-nyi átmérővel bír; ezen kettős alak előzi meg ama 
ismert kerek köteget, mely 0*1120 mm. átmérővel közel a bélcső 
hámjához a bélfodor meghosszabbodásával annak mélyében 
mindinkább élesebben föltűnik. Az ősvesék területében a zsiger 
üregi együttérző dúczkötegek erősebb kifejlettséget mutatnak, 
valamint a dúczívek és fonatok is szebben jutnak kifejezésre. 
Helyenként a legszebben látható, hogy mindkét oldalt a rostos 
idegtörzs medialis oldalán ülő együttérző dúcz idegrostjaival 
ívalakban húzódik az alhasi edény ventralis fala alá, hol az 
ellenoldalival összeköttetésbe lép, ez által a gerinczagyból ki
induló idegrost és dúczsejt gyűrűt kapunk, mely leszármazására 
nézve mind a gerinczagy terméke és melynek körzeti részleté
ben a csigolyaközötti ducz elemei, valamint mellső és hátsó 
gyökerrost-kötegek foglaltatnak. Már a koraibb stádiumokon 
láttuk a szövetkező ágak föllépését és azoknak a körzetiebb 
zsigerüregi dúczsejtcsoportokhoz való törekvését, ezen sorozat
ban nemcsak a szövetkező ágak tekintélyesebbek, hanem a 
zsigerüregi dúczokban nagyobbrészt horizontálisán vagy ferdén, 
a ventralis irányban húzódó szövetkező és körzeti idegágak 
kifejezettebb megjelenésén kívül az együttérző határkötegben 
föl és leszálló rostpályák is hatalmas kifejezésre jutottak. A szív 
és a nyak tájékában a már említett helyzet- és nagyságviszony 
a fejlettségnek megfelelően van növekedőben, az együttérző 
határköteg átmetszetei az idegtörzs medialis oldalát egészen a 
mellső ideggyökerekig környezik, helyenként egyes kisebb sejt
csoportok az idegtörzsbe nyomulnak vagy pedig a csigolya
közötti dúcz részéről. A két dúcz között levő legkisebb távol 
0*0960 mm.

Egy nyolcz napig költött tyúkébrény sorozatos metszetei
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csupán a nyak és a tüdők területéből állottak rendelkezésemre. 
A legföltünőbb változás abban áll, bogy az együttérző határ - 
köteg dúczai szelvényszerűen hatalmas növekedésben vannak, 
úgy hogy a dúczelemek a szövetkező ágakat körülfonván, annyira 
szaporodtak, hogy helyenként nagyobb, 0*8800 mm.-nyi, máshol 
kisebb, 0*0320 mm.-nyi tért hagynak a csigolyaközötti dúcz dis- 
talis vége alatt a rost kicserélődése és az idegágak fölépülése 
számára. Azon fölül a lefüzödött körzeti együttérző dúczok, 
melyek az edény körül vannak elhelyezve, szintén növekedőben 
vannak és jól kifejezett együttérző körzeti idegágakkal egyenes 
összekötetésben állnak (14. ábra). Az együttérző dúczok tekin
télyes átmérőjűek dorsoventralis irányban 0*1920—0*2240 mm. 
haránt irányban 0*2480—0*1600 mm. A sejtek átmérője az 
együttérző dúczban 1,1*5 fi. a csigolyaközötti dúczban 2—2*5 fi. 
Az együttérző dúczok elemeinek növekedése oly nagy mérvben 
történik, hogy a rost-kicserélődés helye előtt és mögött majdnem 
összeér a két dúcz (15. ábra), így a két dúcz között levő távolság 
lehet 0*0160 és 0*0096 mm., sőt, mint az 16. ábra mutatja, ez a 
csekély táv is elenyészhetik és a két dúcz teljesen összeolvadhat, 
az érintkezés helyén csupán a dúczsejtek nagyság-különbözete 
jelzi a határt, és a medialis oldalon a két dúcz között fekvő 
edényke átmetszete.

Azon a kis területen, mely a két dúcz között a rostkicseré
lődésnek van fentartva, a szövekező ágakat alkotó elemek, mint 
az 14. ábra mutatja, a legszebben áttekinthetők; az együttérző 
dúcz összefüggésben áll egyrészről a mellső gyökerekkel és 
a mellső gerinczagyi idegággal, másrészről a csigolyaközötti 
dúczczal és a hátsó gerinczagyi ággal. Azon fölül egy karcsú 
hurokköteg is tűnik föl, mely ívalakban köti össze a mellső és 
hátsó gerinczagyi ágakat.

Egy kilencz napos tyúkból való es a tüdők és nyakra vonat
kozó harántmetszeteken az előbbinél vázolt viszonyok még 
jobban kidomborodva találhatók föl. A két dúcz helyenként a 
tüdők területében válaszfal nélkül egymásba olvad, a két dúcz 
között fenmaradt téren a rostösszeköttetések a legszebben 
áttekinthetők, a szaporodó dúczelemek minden zúgot kitölte
nek, így a mellső és háti gerinczagyi idegágak között levőt is. 
Igen gyakran találkozunk olyan képekkel, hol a két dúczot csu
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pán egy hajszálnyi fehér szegély választja el egymástól. A nya
kon a bár hatalmas együttérző dúczok csak az idegtörzs medi- 
alis oldalán ülnek, közvetlenül a mellső gyökerek alatt, és ezen 
helyzetükben legföltünőbben árulja el magát azon összeköttetés, 
mely a háti gerinczagyi idegág és az együttérző dúcz között 
fennáll.

A bevezetésben vannak fölemlítve azon szerzők nézetei, 
kik az együttérző idegrendszert mesodermalis képletnek tekin
tették és közülök His, ki idézett munkájában a tyúk együttérző 
dúczaival foglalkozik, régi nézetét visszavonta, a nélkül azon
ban, hogy a maga részéről újólag a kérdéshez 3zólt volna. S így 
egyedül Schenk és Birdsall dolgozata az, mely a tyúk együtt
érző dúczaival az általunk elfoglalt álláspontból foglalkozik. 
Az együttérző dúczokat a csigolyaközöttiekből vezetik le, bár 
ezen folyamatot nem észlelhették és a költés ötödik napjából 
ébrényeken már előhaladt időszakkal vagyis az együttérző ha- 
tárkötegképződéssel lehet csak találkozni. Közlött rajzaik a leg- 
kevesbbé sem meggyőző erejűek, úgy hogy sem leírásuk és raj
zaik, sem gyér számú észleleteik a fölállított tételt bebizonyítani 
nem képesek. A miről különben Braun (Bau und Entwickelung 
der Nebennieren bei Reptilien 1879.) is basonlóképen nyilat
kozott. Részünkről a halaknál fölismert tények alapján fogjuk 
tyúkra vonatkozó vizsgálati eredményeinket értelmezni és össze
foglalni, mert a tyúknál a bonyolultabb korai viszonyok az 
egybevetést szükségessé teszik, sőt az együttérző dúczok egy
séges fejlődési módjának megdönthetien alapját képezi.

Tyúkok ébrényein végzett vizsgálataink meggyőztek ugyan 
minket arról, hogy itt is az együttérző dúczok a csigolyaközöttiek 
származékai, de a legelső fejlődési mozzanatok részleteiről min
den tekintetben szabatos képeket nem nyújtottak. A ősbalaknál 
a lassú fejlődés és az ősszerveknek egyszerűbb fejlődése, na
gyon megkönnyíti az észlelést és a legfinomabb viszonyok föl
derítését, azonban a tyúkok ébrényein a fejlődés gyorsabb volta, 
a csírlevelek termékeinek bonyolultabb viszonyai mellett, nehe
zebb kérdések finomabb részleteinek megfejtése, hacsak részben 
is, nagy számú sorozatokon kívül még az egybevetést is szük
ségein Tagadhatlan, bogy a halaknál az együttérző dúczoknak 
azon nyomról nyomra követhető szelvényszerű föllépése és
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leválása a csigolyaközötti dúcztól a tyúkok ébrényein nem ész
lelhető a szelvényeknek megfelelően olyan szabatosan, hogy 
tyúkoknál élesen kiválva csupán az együttérző határköteg és 
annak további fejlődése jut szabatos észlelésünk alá. Daczára 
ezen körülménynek, a rendelkezésünkre álló egyes észleletek 
és a halaknál észlelt tények alapján meg fogjuk kisérteni tyúk
nál is az együttérző dúczok legelső fejlődési mozzanataira némi 
világot vetni.

A fennebbiekben érintettük, hogy helyenként a csigolya
közötti dúcz distalis részéből megindult sejtszaporodásról meg
győződhettünk, melynek terméke szabálytalan alakban húzódott 
leendő helyére; említettük, hogy több helyütt, a hol ezen nagyon 
korai folyamat már lefolyt, közvetlen a mellső gyökérköteg 
alatt találtuk elhelyezve az együttérző dúczot, néhányszor dúcz- 
sejtek közvetítésével a csigolyaközötti dúczczal is összefüggés
ben. Felmerül a kérdés, hogy az együttérző duczok milyen 
módon keletkeznek tyúkoknál. Miután a csigolyaközötti dúczo- 
kat követtük a velőcső dorsalis részén való megjelenésöktől 
egészen gyorsan bekövetkező önállóságukig, a harmadik napon 
a mellső gyökerek föllépésével a viszonyok kezdenek bonyolódni, 
a csigolyaközötti dúcz distalis része elmosódott kezd lenni, a 
mesoderma elemek sűrűén veszik körül és az egynéhány finom 
mellső gyökórszál iparkodik a csigolyaközötti dúcz distalis 
részét elérni. Ezen időszakban megy végbe az együttérző dú- 
czoknak a keletkezése, mely csak a negyedik napon mutat ne
hány határozottabb képet, mely a halaknál megismert fejlődési 
módra vall.

Részünkről azon megggyőződésünknek adunk kifejezést, 
hogy azon a kicsiny területen, hol a csigolyaközötti dúcz alsó 
része elveszti éles határvonalát, vagyis az ott megindult sejt
szaporodási folyamatban, mely a halaknál találttal egybevetve 
jóval gyöngébb, a fejlődő mellső gyökereknek is jut némi sze
repe. A gyökerek föllépésére a csigolyaközötti dúcz alsó 
részének elmosódottsága is egyidejűleg mutatkozik, a sejtsza- 
poroúás gyenge tenneke csak helylyel-közzel válik ki élesebben 
közvetlenül a mellső gyökerek alatt. Hogy a csigolyaközötti 
dúcz ívszéről dúczsejtek a középső csírlevél elemei közé juthat
nak, arra nézve már említettük azon esetet, midőn a csigolya-
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közötti dúcz rendellenesen az izomlemez ventralis oldalán az 
őscsigolyalemezbe mélyed és elemei között teljesen elmosódott. 
Az együttérző dúczokat a mint jobban kiválnak, a csigolyaközötti 
dúcz elmosódott vége és a mellső gyökerek alatt találjuk, gyakran 
dúczsejtes összefüggésben a csigolyaközötti dúczczal. Részünk
ről azon nézetünknek adunk kifejezést, hogy tyúkoknál épp úgy 
mint a halaknál az együttérző dúczok a csigolyaközötti dúczok 
distalis sejtszaporodásának a termékei, mely folyamat az egész 
törzsön általában gyengén, helyenként erősebben jut kifejezésre, 
s habár közvetlen észleletünk arra nézve nincsen, hogy a mellső 
gyökerek a csigolyaközötti dúcz distalis részébe bemélyedve 
megindítanák úgy a sejtszaporodási mint a lefüződő folyamatot, 
mely az együttérző dúczot eredményezné, mégis az említettek 
és egyes rendellenes fejlődési viszonyok észlelete nagyon való
színűvé teszi, nem is tekintve azon szoros viszonyt, mely a 
kifejlett állatban az együttérző dúczok és a mellső gyökerek 
közt fönnáll, hogy az együttérző dúcz és mellső gyökerek között 
fejlődési kapocs létezik.

Azon rendellenes fejlődési esetek,*) melyeket a csigolya
közötti dúczok és ideggyökerek fejlődésének vizsgálata közben 
észleltem, kiváló érdekkel bírnak, a mennyiben a mellső gyö
kereknek rendellenes összeköttetését a csigolyaközötti dúczczal 
és így duczsejteknek a mellső gyökerek pályájába való jutása 
magyarázzák meg. így egy öt napig és 18 óráig költött tyúk- 
ébrény egyes haránt metszetein a mellső és hátulsó gyökerek 
teljesen szabályos lefutása mellett közel azon helyhez, hol ren
desen a mellső gyökerek kilépnek, egy 00128 mm.-nyi erős finom 
rostokból összetett gyökérköteg lépett ki a gerinczagy mellső 
oldalsó részéből. Ezen köteget, helyzete és lefutása szerint, 
egy rendellenes mellső gyökérkötegnek tartom. Egy követ
kező metszeten ezen rendellenes mellső gyökérköteg a csigo
lyaközötti dúczbau haránt irányban halad és sorsára nézve 
hajlandó vagyok azon nézetemnek kifejezést adni, hogy a háti 
idegág mozgató elemeinek egy részét képezi. Ott, a hol ezen 
rendellenes mellső gyökérköteg a csigolyaközötti dúczczal érint
kezésbe lép (12. ábra), föltűnő a csigolyaközötti dúczelemek-

'•') ír. 13. sz.
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nek kicsiny volta, azaz hogy fejlődésükben visszamaradván az 
ébrényi együttérző dúczsejtek jellegét öltötték magokra. Jóval 
szebben és nagyobb területen észlelhető ezen föltűnő alak
viszony szintén egy öt napig és 18 óráig költött tyúkébrény 
egyes haránt metszetein. A gerinczagy oldalsó ventralis falából 
lépett ki az egyik oldalon a 0*0480 mm. vastag rendes, mellső 
gyökérköteg és csakhamar rendellenes módon összeköttetésbe 
lépett a csigolvaközötti dűczczal. Az összeköttetés helyén, a csi- 
golyaközötti dúcz medialis részen mintegy 0*1120 mm. területen 
a dúczsejtek együttérző jellegűek és szomszéd csigolyaközti 
dúczsejtektöl elütően 1 — 1*5 ;x. átméröjűek voltak. A csigolya- 
közötti dúcz meg 0*0480 mm.-nyire túlterjed a mellső gyökér
köteg alatt és ez utóbbinak az idegtörzshöz törekvő rostjait a 
medialis oldalon ama jelzett együttérző jellegű sejtek, míg a 
lateralis oldalon a rendes nagyobb csigolvaközötti dúczsejtek 
környezték (13. ábra).

Egy 20 mm. hosszú tengeri malacznál a hátulsó gyökerek 
rendes lefutása mellett egyes metszeteken a 0*0416 mm. vastag 
mellső gyökér a csigolyaközötti dúcz distalis végét lefűzte. 
Ennek folytán a mellső gyökér lateralis oldalán a csigolya
közötti dúcz distalis vége, a medialis oldalán a lefűzött dúcz- 
részlet (dorsoventralis átmérő 0*00704 mm. haránt átmérő 
0*2240 mm.) volt elhelyezve. A dúczsejtek 0*0064—0*0006 mm. 
átméröjűek voltak (18. ábra).

A fölhozott esetek kétséget kizáróan bizonyítják, kogy a 
mellső gyökerek pályájába lefűzés utján juthatnak dúczsejtek ; 
jelen kérdésünkben pedig vissza engednek következtetni ama 
korai állapotra, midőn a mellső gyökerek és az együttérző dúcz 
fejlődése megy végbe. Es részünkről nem habozunk ezen rend
ellenes alakviszonyt egy a fejlődés korai szakában végbemenő 
folyamat ismétléseinek tekinteni és így benne olyan bizonyíté
kot látni, mely a mellső gyökerek és az együttérző dúcz fejlő
dési mozzanatainak szoros kapcsolata mellett szól. Ezen néze
tünket a fentebb említetteken kívül különösen erősíti azon tény, 
hogy ott, a hol a mellső gyökerek rendellenes módon összeköt
tetésbe lépnek a csigolyaközötti dúczczal, a megfelelő részlet 
dúczelemei nagyságban visszamaradnak, azaz együttérző jelle
met öltenek.
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Az eddigiek szerint tyúknál is az együttérző dúczok a csi- 
golyaközötti dúczok distalis részének sejtszaporodási termékei, 
melyek csakhamar a költés ötödik napjában fölépítik az együtt
érző határköteget mint folytonos kétoldali dúczlánczot. Az 
együttérző határköteg megalkotását nyomban követi a zsiger- 
üregi dúczok és fonatok fejlődése, melyek a határköteg dúcz- 
sejtanyagának a származékai. A hasi irányban törekvő élénk 
sejtszaporodási folyamat következményeként találjuk az együtt
érző határdúczokat csekély kiterjedéssel és távolabb leszárma
zásuk helyétől s csak miután a zsigerüregi dúczsejt-fonatok 
alapjai teljesen meg vannak rakva, tétetik át a sejtszaporodási 
folyamat gócza az együttérző határduczokra, mely olyan nagy 
mérvet ölt, hogy a szövetkező ágak és rostkicserélődés kicsiny 
területét kivéve, az együttérző és csigolyaközötti dúczok majd
nem összeolvadnak. Meglepő a sejtszaporodási folyamatoknak 
e váltakozása, a következetesen czélszerű fölépítése az együtt
érző idegrendszernek. A leszármazás első stádiumában már meg 
van adva az alkalom a mellső gyökerek és együttérző dúcz- 
elemek összeköttetésére s míg az önállóvá lett együttérző du- 
czokból fölépült együttérző határköteg medialis és ventralis 
részlete termeli a zsigerüregi dúczsejt-balmazokat, addig a 
szövetkező ágak, valamint az együttérző határköteg rostpályái 
és körzeti ágai indulnak fejlődésnek, s midőn már a zsigerüregi 
együttérző fonatoknak teljesen megvan vetve az alapja, csak 
akkor egészíti ki magát az együttérző határdúcz meglepő erély- 
lyel. Ezek azon mozzanatok, melyek egymást váltják föl és rész
ben egyidejűleg lépnek föl, melyeket a figyelmes vizsgálónak 
szem elől téveszteni nem lehet.

Végül a mi egyéb körzeti dúczelemeket, valamint azon 
sejtköteget illeti, mely a bélfodorban foglal helyet, és melyet 
Remeik bélidegnek nevezett, azok leszármazásáról az utolsó 
fejezetben fogunk megemlékezni. Remeik ezen bélidegnek, vala
mint a zsigerüregi fonatoknak későbbi viszonyait, mint a beveze
tésben is érintettük, nagyon bőven tárgyalta egyik idevonatkozó 
munkájában és részünkről, miután a későbbi és a makroskópos 
viszonyok ez alkalommal nem képezték vizsgálódásunk tárgyát, 
e kérdéshez nem szólhatunk.
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IV. Emlősök.

A rendelkezésünkre állott emlős ébrények az együttérző 
idegrendszernek legelső fejlődési szakairól koruknak megfele
lően fölvilágosítást nem nyújthattak, hanem azért igen érdekes 
alakviszonyokkal ismerkedtünk meg, melyek csak az eddig 
kifejtett fejlődési móddal egyeztethetők össze és így azt, ezen 
későbbi stádiumok is erősítik.

T íz mm. hosszú nyulébrény sagittalis metszetein az együtt
érző határköteget, mint összefüggő dúczsejtlánczot észlelhettük, 
mely, mint az 19. ábra is mutatja, a jellegzetes befüződésekkel 
már el van látva, a befüződött részletek dorsoventralis átmérője 
mintegy 00470 mm. és bennök már szép számmal tűnnek föl 
az idegrostok. Föltűnően szépen mutatkozik a leszármazásuk
nak megfelelő részlet vagyis az együttérző határdúczok, 0‘1480 
mm. átmérővel, a esigolyatestek közötti részeknek megfelelően 
megnyúlt karcsú dorsalis csúcscsal. Ugyanezen ébrényen talál
kozunk a hasi főedény centrális fala előtt mint, az 20. ábra mu
tatja, szintén szelvényszerűen elhelyezett dúczsejtcsoportokkal, 
melyeknek vastagsága 0'0256—0*0640 mm. között ingadozik és 
a melyek mind az együttérző határköteg származékai, immár 
önálló alapjait képezik a zsigerüregi együttérző duczok és fona
tok képződésére.

Érdekes alakviszony mutatkozott (21. ábra) egy szintén 
10 mm. hosszú nyúl ébrénynek egyes az ivarmirigyek területé
ből való harántmetszetein. Ugyanis a hasi főedény dorsalis 
falához közel fekvő 0*0640 mm.-nyi átmérőjű együttérző dúczot 
egy 0-0128 mm. vastag szövetkező idegköteg fűzi össze az ideg- 
törzszsel, az összeköttetés helyén részben az idegtörzsben, rész
ben a szövetkező ág kezdeti részén egy dúczsejtcsoport van el
helyezve, az előbbihez hasonló kiterjedésben. Ezen mindkét 
oldalon előforduló dúczsejtcsoportot, egy az együttérző dúczok 
fejlődésének korai szakából fenmaradt és a leszármazást 
igazoló alakviszonynak tekinthetjük. Egyéb 10, 14 és 16 mm. 
hosszú nyulébrények sorozatos harántmetszetei figyelemre 
méltót a följegyzésre nem igen szolgáltattak. Egy 20 mm. 
hosszú nyúl sagittalis metszetein az együttérző határköteget
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rendes befüződéseivel és hosszanti rostpályáival találjuk. A fark 
felé eső részen a befüződött határköteg-részletek is, egy az 
együttérző határdúczokkal egybefolyó dúczsejtköteget képeznek, 
a proximalisabb részletekben pedig az együttérző dúczokat a 
rostos határköteg-részletekben egy 0 0160 mm.-nyi átmérőjű 
dúczsejt-csík köti össze egymással. Egy húsz mm. hosszú ten
geri malacz egyes harántmetszetei a zsigerüregi együttérző 
dúczfonatok keletkezését igen szépen tárja elénk, mint azt az 
23. ábra érzékíti. A hasüregen át vezetett harántmetszeteknek 
csupán egynémelyikén t üáltuk, hogy az egyik oldali együtt
érző határdúcz ventralis részén megindult sejtszaporodási folya
mat egy hosszú (dorsoventralis átmérő, 0’ 13040 mm.) gyengén 
hajlott dúczsejtköteget eredményezett (melynek határköteg 
részlete 0*0800 mm., középső része 0*0320 mm., ventralis része 
0*0640 mm.-nyi haránt átmérőjű), mely a hasi edény oldalán a 
mesoderma elemei közé nyomult és helyenként mint lefüződött 
különálló dúczsejthalmaz megveti a hasüri fonatok fejlődésének 
alapját. A zsigerüregi dúczfonatok képződése itt is ugyanazon 
folyamat terméke és ugyanazon módon megy végbe, mint azt 
a halaknál és tyúknál megismertük.

Ugyancsak egy 20 mm. hosszú tengeri malacz harántmet
szetein jól látni az együttérző haiárkötegtol már elkülönült együtt
érző dúczelemeknek élénk szaporodási, előrenövekvő folyamatát, 
mely a sinus urogenital;s mindkét falán 0*3520 mm. hosszú 
dorsoventralis vonalban megy végbe és a megfelelő együttérző 
fonatnak veti meg alapját (22. ábra.)

A rendelkezésünk alatt állott 18, 30, 32, 42 és 52 mm. 
hosszú emberi ébrények harántmetszeteiben az együttérző ha- 
tárköteget találjuk folytonosságában, a szövetkező ágak és kör
zeti fonatokkal kifejlődve. A következőkben csupán olyan ér
dekesebb alakviszonyt jegyzőnk föl észleléseinkből, melyek a 
fennebb megismertetett fejlődési mozzanatokkal hozhatók teljes 
összhangzásba és magyarázhatók meg egyszersmind a kifejlett
ben észlelhető rendellenes alakviszonyok. A legfiatalabb 18 mm. 
hosszú emberi ébrényünk sorozatos haráotmetszetein már elő
haladt állapotokat találunk, a kétoldali teljesen fölépült együtt
érző határköteg, a benne föl és leszálló rostpályákat már tekin
télyes kötegben tartalmazza. A kétoldali határköteg a rostos



44 D? ÓNODI A. D.

eresztékek az együttérző határdúczok tekintetében egymástól 
nagyon elüt, úgy hogy az átmetszeteken a legnagyobb szabály
talanságban kapjuk úgy a rostok, mint a dúczsejtek föllépését. 
Schenk és Birdsall idézett dolgozatában egy 22 mm. hosszú 
emberi ébrény harántmetszetén észleltek egy teljes összeköt
tetést, még pedig sejteset a csigolyaközötti és együttérző dúcz- 
között. A közölt ábra (XVIII. tábla 1. á.) nem tünteti föl 
kellően ezt az összefüggést, egy ilyen fölötte fontos alakviszony 
észleletét szerettük volna megfelelő gonddal érzékítve látni. 
A rajzban minden egyéb fölösleges részek vannak föltüntetve 
és a lényeges olyan elmosódott és kicsiny nagyítású, hogy a 
rajzokból meríthető meggyőződést alig keltheti föl. Nem kétel
kedhetünk ily összefüggés létezésében, mely az eddigi fejtegeté
sekből nyilvánvaló és fejlődéstanilag igazolható, azonban ezen 
alakviszonyt csupán egy ritka változatnak tekinthetjük, miután 
annyira előhaladt ébrénynél a fejlődés első mozzanatainak 
észleléséről szó sem lehet, csupán a leszármazásból megmagya
rázható visszamaradt rendellenes alakviszonyokról. Az általunk 
észlelt 18 mm. emberi ébrény a jelzett nagyban előhaladt vi
szonyokat tiintette föl, valamint ezeket Schenk és Birdsall XIX. 
tábla, 2 ábrája is mutatja, az ő idősebbik ébrényüknél, hol a 
hasüri dúczokkal találkozunk.

Az általunk átvizsgált emberi ébrényekről csupán azon 
alakviszonyokat kerestük és jegyeztük föl, melyek, mint a 
Schenke is, az együttérző dúczok leszármazásának ténye mellett 
szólanak, mint változatok, melyek a fejlődés közben maradtak 
vissza és abból magyarázhatók meg. így egy 30 mm. hosszú 
emberi ébrényen, mint a 28. ábra mutatja, az együttérző dúcz 
(dorsoventraiis átmérője =  0*2560 mm. haránt ferde átmérője 
=  0*3840 mm.) a csigolyaközötti dúcz distalis része felé ki- 
hegyesedik és egészen az elválasztó porczállományig ér; a két 
dúcz közötti távol vagy 0*2880 mm. Az együttérző dúcz sejtjei 
0*0032—0*0048—0*0064 mm. között váltakoznak. A másik 
oldalon a határdúcz jóval kisebb és egy már körzeti dúczsejtes 
idegkötegtől csupán egy kis edény választja el. A 29. ábra szin
tén ugyanolyan hosszú emberi ébrény harántmetszetének egy 
részét mutatja. Ugyanis a két együttérző határdúcz a csigolya 
test alatt az edények mellett foglalnak helyet; az egyik oldalon
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azonban egy meglehetősen nagy dúcztömeget találunk az ideg
törzstől 0Ю640 mm.-nyi távolban. A dúczsejtcsoport, mely az 
együttérző dúcznak fejlődése közben leszármazásához közel 
visszamaradt részletet képvisel, 0-2.140 mm. haránt és 0-1280 
mm. dorsoventralis átmérőjű. A két ducz között még egy köz- 
beneső kis dúczsejtcsoport van elhelyezve, mely 0Ю190 mm. 
átmérőjű. Ugyanezen ébrénynél egy másik metszeten a csigolya- 
közötti dúcztól mintegy 0-2240 mm.-nyire találunk egy dúcz- 
sejtcsoportot (dorsoventralis átm. 0-0480 mm. harántferde átm. 
=  0*0960 mm.) elhelyezve. Ezen dúczsejtcsoportok később 
mind a szövetkező ágak pályájában foglaltatnak.

30, 31, 43 mm. hosszú emberi ébrénynek haránt metszetein 
feltűnő kiterjedésben találjuk a bél körül, továbbá a sinus uro- 
genitalis körül az együttérző dúczsejtcsoportokat, melyek a ki
fejlettben az ismert fonatok tekintélyes ébrényi előfutárjai.

Egy 52 mm. hosszá emberi ébrény egyes harántmetszetein 
érdekes alakviszonyokat mutatnak a szövetkező ágak. Mint a 24. 
25. 26. ábrák mutatják, a szövetkező ágakban különböző helye
ken vannak dúczsejtcsoportok elhelyezve, úgy hogy ha egy képpé 
egyesítenők, akkor a csigolyaközötti dúczot az együttérző dúcz- 
czal összekötő teljes dúczsejtlánezot kapnánk a szövetkező ág 
alakjában. A 24. ábra a két dúcz közelségét jelzi és a csigolya
közötti dúcz ventralis részen azt a részletet, mely a dúcz köz
vetlenségében mintegy elkülönült sejtcsoport tűnik föl. A 27. 
ábrában a visszamaradt dúczsejtcsoport a csigolyaközötti dúcz- 
hoz közelebb, a 25-ben tőle távolabb van elhelyezve, végül a 
26-ben két visszamaradt önálló dúczczal találkozunk.

Nehány emberi ébrényre vonatkozó makroskopos leletet a 
következőben érintem. Egy négy ctm. hosszú emberi ébrénynél 
már a nyaki dúczot különválva találtam, meglehetősen eltávo
lodva a mellkasi dúczsorozattól. Ez utóbbi mindkét oldalon 
sűrűén egymáson ülő apró dúczokból áll, melyekből nehány 
ággal kiindulva a zsigerideget már kifejlődve találtam, s melyet 
a mellékvese alá egy duczba követhettem. A mellkasi és felső 
ágyéki rész között ismét egy összekötő fonal, az ágyéki rész 
különben egy dúczlánczot képez, a keresztdúczokat kivált a 
jobb oldalon már különválva találtam összekötő fonalakkal. 
Egy 10 ctm. hosszú emberi ébrénynél a felső nyaki dúcz nagyon
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eltávolodott a mellkasi dúezsorozattól, orsóalakú, 4 mm. hosszú, 
a nyak felső részén ; a vékony határfonal alsó részében közel 
az első mellkasi dúczhoz egy kis dúcz van beiktatva, melyet az 
alsó nyaki dúcz nyomának vélek. A mellkasi rész egy össze
függő 1 mm. széles dúczsort képez, mely alsó részeben befüző- 
déseket mutat, sőt a két utolsó mellkasi ducz határozott össze
kötő fonallal bir. A zsigerideg mindkét oldalon a 7-ik borda 
magasságában keletkezik, aláfelé számos fonalat véve föl. Bal
oldalt a felső első és második fonal közepén egy-egy apró 
dúczocska van elhelyezve a zsigerdúcz (ggl. splanchnicmn) meg
jelenése. Az utolsó mellkasi dúcz és a felső ágyéki dúcz között 
bal oldalt 5 mm. hosszú,jobb oldalt 3 mm. hosszú az összekötő 
fonal. Az ágyéki rész felső dúcza már elkülönült, a többi még 
összefolyt. Az ágyéki sor utolsó része és az első keresztdúcz 
között egy 1 -5 mm. hosszú összekötő fonal van. A keresztrész 
dúczai már szépen elkülönülve mutatkoznak, kivévén az elsőt, 
mely a jobb oldalon kettő egyesülését mutatja (30. ábra).

Egy 17 ctm. hosszú emberi ébrényen a nyaki dúcz a bal
oldalon 1 ctm., a jobb oldalon 6 mm. hosszú. A dúcz alsó részé
ből indúl egy szívhez menő ág. Az első mellkasi dúcz erősen 
fejlett 5 mm. hosszú. A mellkasi dúczok elkülönültek. A 7-ik és 
8-ik bordaköznek megfelelő dúczok a baloldalon egy szélesebb 
dúczban összefolyva maradtak. Ezen dúcztól ered a zsigerideg, 
mely az alább következő mellkasi dúczoktól, valamint az utolsó 
kettőt összekötő kötegből is nyer erősítő fonalakat. Közel az 
egyesült dúczból való kiinduláshoz egy kicsiny, hosszúkás dúcz- 
czal, a zsigerideg-dúczczal van ellátva. Az egyesült dúcz össze
tételének megfelelően két szövetkező ágat küld a 7. és 8. borda 
közti ideghez ; az utóbbin egy kis dúcz is fordul elő közvetlenül 
a borda közti idegen. Ezen dúcz alsó részéből is indúl egy 
szövetkező ág a 9-ik bordaközti ideg számára; közéjien egy kis 
dúczczal, azonkívül még egy nagyobbal is el van látva azon a 
helyen, hol a bordaközti idegbe a következő mellkasi dúczból 
induló szövetkező ág is mélyed. Ezen utóbbi és a következő 
mellkasi dúczok összekötő ágain ugyanazon viszony ismétlődik, 
azzal a különbséggel, hogy a dúczocskák valamivel nagyobbak. 
Az ágyéki részlet még mindig egy összefüggő dúczsort képez, 
mely azonban a határköteg ágyéki részének felső részére szorít-
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kozik, alsó részen csak a vékony összekötő fonalat találjuk az 
első keresztdúcz számára (31. ábra).

Egy újszülött gyermeknél, a rendes alakviszonyokon kívül 
észlelt s a szövetkező ágakra vonatkozó viszonyokat említem 
föl. A zsigerideg-dúcz a baloldalon hiányzik, a jobb oldalon 
pedig a zsigerideg felső két eredő ágának egyesülése helyén 
van elhelyezve a gerinczoszlop mellső fölszinén. Az ágyéki rész
let felső részében mindkét oldalon három dúcz még külön nem 
vált állapotban maradt; ezen dúczktömeget az első keresztdúcz- 
czal egy igen hosszú vékony fonal köti össze. Ezen fonal köze
pén bal oldalt egy orsóalakú dúczczal függ össze, de a mely 
többé nem esik a határkötegbe, hanem a szövetkező ágban van 
elhelyezve mintegy korai fejlődésében megmaradt állapotjelzése. 
A dúcz alsó része két szövetkező ággal függ össze. Az első kereszt
dúcz a másodikkal, ugyanazon oldalon összefolyt; az első ducz 
szövetkező ága azonban egy 3 mm. hosszú dúczczal van ellátva, 
mely az előbbivel jelentőségére nézve megegyezik és hasonló
képen két szövetkező ággal függ össze (32. ábra).

A fölhozott esetek mind olyanok, melyek az együttérző 
idegrendszernek megismertetett fejlődési módjával teljes össz
hangzásba hozhatók, illetőleg abból megmagyarázhatók. így 
belőlök megértjük azonkívül az egyes rendellenességeket is, 
melyek a felnőttben észleltettek. Beái*) észlelte, hogy a határ - 
köteg a 7-ik borda fejecsén egy nagy orsóalaku dúczczal, mely 
az 5-ik és 6 ik borda ideg ágait fölvette, megszakadt s a 7-ik 
bordaidegtől két gyökkel újra megindult; a 8-ik bordán nem 
volt ducz, a 9. és 10-ken kicsiny, azután újra megszakadt s a 
12-ik borda idegtől két gyökérrel eredve, folytatódott. Ha 
visszaidézzük azon megismert tényt, hogy az együttérző dúczok 
a csigolyaközötti dúczokból származnak le és a különálló együtt
érző dúczok egymás irányába való növekedéssel másodlagosan 
megalkotják az együttérző határkötegnek jelzett rendellenes
ségeit teljesen érthetjük. Különben a halak fejezetében fölem
lítettük azon észleletünket, mely az együttérző határköteg-kép- 
ződes helyenként való elmaradására vonatkozik. Cruvelhier**)

*) Henle: Nervenlehre. 1879. 60—70. lap.
**) Henle: Nervenlehre. 1879. 60—70. lap.
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egy esetet ír le, hol íiz utolsó hát, az első ágyékdúczczal össze
folyik és két csigolya hosszán egy fonál által egy nagy dúcz- 
törueggel függ össze, mely a négy ágyékdúczot képviseli. Mint 
láttuk, az együttérző határkötegnek befüződése, a dúczoknak 
szelvényszerű elkülönülése legelőször a nyakon lép föl, azután 
a keresztrészleten, csak később a mellkasi részen s utoljára az 
ágyéki részleten. Az elkülönülés azonban sokszor, mint láttuk, 
nem tökéletes, több dúcz eredeti állapotában megmarad és a 
fölnőttnél, mint a szabálytól eltérő alakviszony jelenik meg.

Y. Befejező.

A körzeti idegrendszerre vonatkozó vizsgálataink fölött 
összegező szemlét tartva, nem tagadhatjuk, hogy egy áttekint
hető tiszta képet nyertünk egy bizonyos területen a körzeti 
idegek és dűczok fejlődésében fölmerülő folyamatokról és azok 
változatosságáról. De a mennyire tisztult a kérdés a csigolya- 
közötti dűczok és gyökerek, az együttérző határköteg és a zsi- 
gerüregi együttérző dúczfonatok fejlődésére nézve, épen annyira 
bonyolultabb és homályos maradt a szervekben elhelyezett 
idegek és dúczsejtek fejlődésének a története. Az eddigiek szerint 
láttuk a fejlődés egyes szakaiban nyomról-nyomra követhetőleg 
a csigoly közötti dúczból az együttérző határdúczok keletke
zését és ezekből a zsigerüregi együttérző fonatok képződését, 
egyszóval meggyőződhettünk, hogy a körzeti idegrendszernek 
jelzett részletei, tényleg közvetlenül a csigolyaközötti dúczok, 
ez utóbbi által pedig közvetve a velőcső származékai. A szervek 
es körzetiebb ideg és dúczelemek képződése nem jutott észle
lésünk alá, az együttérző dúczok és fonatok fejlődése oly késő 
időszakban megy végbe, midőn a szervek már szövetileg elkülö
nülni kezdődnek és a zsigerüregi sejtkötegeknek a szervek állo
mányába való benövesének nyomát sem eszlelhettük. Oshalak- 
nál a csigolyaközötti dúcz végén megindult sejtszaporodásnak 
medialisan fekvő elemei az alhasi edény irányába törekszenek 
és a középső csirlevél elemei közé elmosódva elvegyülnek. Hogy 
ezen az utón juthatnak-e a bélfodor és később a bélbe dúczsej
tek, utóvégre sem lehetetlen, de ennek a legcsekélyebb nyomát
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sem lehetett észlelni. Tyúknál a törzs distalis részén a végbél 
dorsalis falán föllépő tekintélyes sejtköteg a Remak-féle bélideg 
is olyan korai időben lép föl, midőn még az együttérző batár- 
kötegből indúl meg a zsigerüregi együttérző dúczok fejlődése 
és különösen a distalisabb részen találjuk hatalmasabban mint 
proximal felé. Egyenes összeköttetésbe hoznunk a zsigerüregi sejt- 
kötegeket a Remak-féle ideggel nem lehetett, különben legelső 
megjelenésének helye és alakja is önálló fejlődése mellett lát
szik szólani. Úgy látszik, hogy a szervek dúczelemeinek fejlő
dése éles ellentétben áll az együttérző határköteg és zsigerüregi 
dúczok keletkezésével, mintha ectodermalis és mesodermalis 
képletekkel volna dolgunk. A szív állományában levő dúczok, a 
zsigerek dúczsejtjei, továbbá a körzeti idegek hüvelyében el
helyezett sejtek leszármazásának fontos kérdése fogja a leg
közelebbi vizsgálatunknak tárgyát képezni, bár már az eddigiek 
szerint nagyon valószínű, hogy a körzetiebben fekvő dúczsejtek 
mesodermalis eredetűek, mégsem zárható ki teljesen annak a 
lehetősége, hogy zsigerüregi dúszfonatok, a mint a zsigerekhez 
húzódó edényeket körülfonják, egyszersmind az edény-elága- 
zodásnak megfelelően képeznék kiindulási pontját a zsigerek 
állományában található dúczsejtek fejlődésének. E tárgynak 
külön tanulmányt szentelünk. Ez alkalommal pedig röviden 
fölemlítjük azon eredményeket, melyekhez a körzeti idegrend
szerre vonatkozólag eddig megejtett vizsgálataink vezettek.

1. A csigolyaközti dúczok halak és gyíkoknál az ébrény 
egész hosszában, tyúknál csupán az őscsigolyák területében, a 
velőcső dorsalis részletéből meginduló sejtszaporodási folyamat 
közvetlen termékei ; tyúknál a fej területében a külső csírlevél- 
nek az agycsőbe áthajló részlet sejtszaporodásából, valamint 
az átbajlásboz közel fekvő külső csírlevélrészlet sejtjeinek a
leválásából keletkeznek./

2. Ügy a mellső gyökerek, mint a hátulsók, a velőcsőből 
kinövő finom rostok alakjában jelennek meg, és pedig a föllépés 
sorrendjében a mellsők megelőzik a hátulsókat. A csigolya- 
közötti dúcz megkeskenyedett dorsalis részletének sejtjei a fej
lődő hátulsó gyökerek helyén megmaradva, a pályájokban 
található tévelygő dúczoknak, ganglia aberrantia, vetik meg 
alapját. Rendellenesen a gerinczagyi háti ághoz indulhatnak
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egyenes hátulsó gyökérrostok, a csigolyaközötti dúcz érintése 
nélkül, valamint a mellső gyökerek részéről a csigolyaközötti 
dúczon hatolhatnak át a háti ág számára rendelt mozgató 
rostok.

3. Rendellenesen fönmaradbat egy dúczsejtcsoport a párat
lan dúczlécz helyének megfelelően a velőcső fölött. A mellső 
gyökerek a csigolyaközötti dúczból kisebb-nagyobb dúczrészletet 
lefűzhetnek és pályájokba zárhatnak. A csigolyaközötti dúcznak 
a mellső gyökerekkel való rendellenes összeköttetése helyén a 
duczsejtek fejlődésökben visszamaradnak, azaz éhrényi együtt
érző jelleget öltenek.

4. Az együttérző dúczok a csigolyaközötti dúczok ventralis 
végén szelvényszerűen végbemenő sejtszaporodási folyamat 
közvetlen termékei, melyek lefüződésök után mint elkülönült 
dúczok jelennek meg.

5. Az együttérző határköteg másodlagos termék, az el
különült együttérző dúczoknak egymás irányában való növe
kedésüknek köszöni keletkezesét.

6. A zsigerüregi együttérző dúcz összeköttetésben áll a 
csigolyaközötti dúczczal, a mellső gyökerekkel, a mellső és a 
hátulsó gerinczagyi idegágakkal.

7. A gerinczagytól jövő idegrostok egy határozott rendszer
ben haladnak az együttérző határkötegben, a mellkas felső ré
szében a kötegek nagy száma felszálló, kis része pedig leszálló, 
innen lefelé a mellkasi és ágyéki részen a kötegek nagyobb 
része leszáll, kis része pedig fölfelé. A gerinczagyi rostkötegek 
az együttérző határkötegtől mint körzeti együttérző ágak indul
nak el, fölvevén még a határkötegtől fölülről és alulról jövő 
rostokat.

8. T}*uknál a csigolyaközötti és együttérző dúczok helyen
kénti majdnem összefolyó közelsége a fejlődés későbbi idősza
kában beköszöntő másodlagos alakviszony.

9. A zsigerekben elhelyezett dúczsejtcsoportok valószínű
leg külön fejlődnek.
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1. ábra. Egy 15 mm. hosszú Scyllium-ébrény proximal részének 
harántmetszete. Nagy. Hartnack Ss0 2. E  külső csirlevél, M  velőcső, 
V alhasi edény, G lefűződött csigolyaközötti direz, distal végén a kelet
kezésben levő együttérző dúczczal.

2. 3. 4. ábra. Egy IS mm. hosszú Scyllium-ébrény proximal ré
szének harántmetszetei. Nagy. Hartnack SéOv M  velőcső, Ch gerinczhúr, 
Sp csigolyaközötti dúcz, x  ventral végén megindult sejtszaporodási fo
lyamat. S  lefűződött együttérző direz.

5. ábra, Egy 15 mm. hosszú Torpedo-ébrény harántmetszete. Nagy. 
Reichert S10 &. Ch gerinczhúr, mes bélfodor, F edények, S  együttérző dúcz.

6. ábra. Egy 30 mm. hosszú Torpedo-ébrény harántmetszete. Nagy. 
Reichert S,05. Ch gerinczhúr, M  velőcső, Sp csigolyaközötti dúcz, 
n idegtörzs, S  együttérző dúcz, x  körzeti dúcz sejtnyujtványai, mes bélfodor.

7. ábra. Egy 18 mm. hosszú Mustelus laevis harántmetszete. Nagy. 
Reichert S60 r  Vv edények, N  idegtörzs, S  együttérző dúcz.

8. ábra. Egy 20 mm. hosszú Scyllium-ébrény harántmetszete. Nagy. 
Reichert SaO„. M  velőcső, Ch gerinczhúr, Sp csigolyaközötti dúcz, x  sejt
szaporodási folyamat, S  különváló együttérző dúcz, Vv edények, mes 
bélfodor.

I I . táb la .

9. ábra. Egy 80 óráig költött tyúkébrény harántmetszete. Nagy. 
Winkel SgO.y Spg csigolyaközötti dúcz, Sg együttérző dúcz keletkezé
sében, Ch gerinczhúr, M  velőcső, W  gyökérköteg.

10. ábra. Egy ötnapos tyúk harántmetszete. Nagy. Winkel SAOr  
Spg csigolyaközötti dúcz. N. idegtörzs. Sg együttérző dúcz, x  előrenövő 
dúczsejtes köteg.

11. ábra. Egy hatnapos kacsa harántmetszete. Nagy. Winkel S40 2. 
Ch gerinczhúr. V alhasi edény, M  bélfodor, Ggg együttérző dúczöv.

12. 13. ábra. Egy öt napig és tizennyolez óráig költött tyúk ha
rántmetszetei. Nagy. Winkel S70 2. Sp csigolyaközötti dúcz, M  velőcső, 
Ea mellső gyökér, x  dúczsejtek együttérző jelleggel, y csigolyaközötti 
dvicz rendes dúcz elemei.

Ш . táb la .

14. ábra. Egy nyoleznapos tyúk harántmetszete. Nagy. Hartnack 
S80 2. Pl gerinczagy, cc  központi csatorna, g s  szürke állomány, w s  fehér 
állomány, hw hátulsó gyökér, vw mellső gyökér, Spg csigolyaközötti dúcz, 
Sg együttérző dúcz, pSg körzeti együttérző dúcz, Wk csigolyatest, va, da 
hasi, háti ág, xx összeköttetés mellső gyökér és együttérző dúcz között.

összeköttetés háti ág és együttérző dúcz között, hurokköteg, 
hwf hátulsó gyökérrostok, összeköttetés a két dúcz között.
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15. Iß. ábra. Egy nyolcz napig költött tyúk harántmetszetei. Nagy 
Hartnack S / ) r  Spg csigolyaközötti dúcz, Sg együttérző dúcz, x  körzet 
együttérző dúcz, M  velőcső, Ch gerinczliúr.

17. ábra. Egy hat napig és tizenkilencz óráig költött kacsa. Nagy. 
Hartnack <S40 2. J  bél, N  kettős béli leg, M  bélfodor.

18. ábra. Egy 20 mm. hosszú tengeri malacz harántmetszete. Nagy. 
Hartnack. S4Ö2. Sp csigolyaközötti dúcz, rp hátulsó gyökér, ra mellső 
gyökér, M  velőcsö, V csigolyatest, x  lefűződött dúczrészlet.

19. ábra Egy 10 mm. hosszú házi nyúl sagittalis metszete. Nagy. 
Hartnack S40 2. S  együttérző határköteg, F csigolyaoszlop, M  velőcső.

20. ábra. Egy 10 mm. hosszú házinyúl sagittalis metszete Nagy. 
Hartnack S^Or V alhad edény, Gg a határkötegtől elkülönült együtt
érző dúczsejtcsoportok, mint a zsigerüregi együttérző fonatok képző 
telepei

21. ábra. Egy 10 mm. hosszú házinyúl harántmetszete. Nagy. 
Hartnack 8^0V Sp csigolyaközötti direz, M  velőcső, cm szövetkező ág, 
S együttérző dúcz, x  együttérző dúczsejtcsoportok, N  idegtörzs.

22. ábra. Egy 20 mm. hosszú tengeri malacz harántmetszete. Nagy. 
Hartnack S /) r Ch gerinczliúr, Su liúgyivaröböl, i bél, Sg együttérző 
liatárdúczok, Gg körzeti dúczsejtcsoportok.

23. ábra. Egy 20 mm. hosszú tengeri malacz harántmetszete. Nagy. 
Hartnack S j ) r  S  együttérző határkötegdúcz, x  fejlődő dúczsejtköteg, 
i bél, V csigolyatest.

24% 25. 26. ábra Egy 52 mm. hosszú emberi ébrény harántmet
szetei. Nagy. Hartnack ,S40 2. M  velőcső, Sp csigolyaközötti dúcz, cm szö
vetkező ág, s együttérző dúcz, x  dúczsejtcsoport, W  csigolyatest.

27. ábra Egy 52 mm. hosszú emberi ébrény harántmetszete. Nagy. 
Hartnack N40 2. Mint a 26. ábra.

23. 29. ábra. Egy 30 mm. hosszú emberi ébrény harántmetszetei. 
Nagy. Hartnack SJJr  Sp csigolyaközötti dúcz, S  együttérző dúcz, x  dúcz
sejtcsoport, Ve edények, Г csigolyatest.

30. ábra. Egy 10 ctm. hosszú emberi ébrény együttérző határ
kő tege. 1. Ganglion cervicale sup. 2. Ganglion cervicale inf. 3. Ganglia 
thoracica. 4. Ganglia n. splauchnici. 5. Nervus splanchnicus. 6. Gan
glia lumbalia. 7. Gang.ia sacralia.

31. álira. Egy 17 ctm. hosszú emberi ébrény együttérző liatárkötege. 
1. Ggl. cerv. sup. 2. Ggl. thorac. prim. 3. Összefolyt dúcz. 4. Ggl. 
splauchnicmn. 5. Nervus splanchnicus. 6. 7. 8. A szövetkező ágak dú- 
czai. 9. Ganglia lumbalia. 10. Ggl. sacr. prim. 11. B. cardiacus.

32. ábra .Egy újszülött együttérző határkötegének részlete. 1. Ösz- 
szefolyt együttérző ágyékdúczok. 2. 3. A szövetkező ágak dúczai. 4. 5. 
Összefolyt együttérző keresztdúczok.

IV . táb la .

V. táb la .

V I. táb la .
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15. 16. ábra. Egy nyolcz napig költött tyúk harántmetszetei. Nagy. 
Hartnack S40 2. Spg csigolyaközötti dúcz, Sg együttérző dúcz, x  körzeti 
együttérző dúcz, M  velőcső, Ch gerinczhúr.

17. ábra. Egy hat napig és tizenkilencz óráig költött kacsa. Nagy. 
Hartnack S40 2. J  bél, N  kettős béli leg, M  bélfodor.

18. ábra. Egy 20 mm. hosszú tengeri malacz harántmetszete. Nagy. 
Hartnack. $40 2. Sp csigolyaközötti dúcz, rp hátulsó gyökér, ra mellső 
gyökér, M  velőcső, V csigolyatest, x  lefűződött dúczrészlet.

19. ábra Egy 10 mm. hosszú házi nyúl sagittalis metszete. Nagy. 
Hartnack SáOT S  együttérző liatárköteg, V csigolyaoszlop, M  velőcső.

20. ábra. Egy 10 mm. hosszú házinyúl sagittalis metszete Nagy. 
Hartnack <.840 2. V alhasi edény, Gg a határkötegtől elkülönült együtt
érző dúczsejtcsoportok, mint a zsigerüregi együttérző fonatok képző 
telepei

21. ábra. Egy 10 mm. hosszú házinyúl harántmetszete. Nagy. 
Hartnack <5>40 2. Sp csigolyaközötti dúcz, M  velőcső, cm szövetkező ág, 
S  együttérző dúcz, x  együttérző dúczsejtcsoportok, N  idegtörzs.

22. ábra. Egy 20 mm. hosszú tengeri malacz harántmetszete. Nagy. 
Hartnack S40 2. Ch gerinczhúr, Su húgyivaröböl, i bél, Sg együttérző 
liatárdúczok, Gg körzeti dúczsejtcsoportok.

23. ábra. Egy 20 mm. hosszú tengeri malacz harártmetszete. Nagy. 
Hartnack N4Ü2. S  együttérző határkötegdúcz, x  fejlődő dúczsejtköteg, 
i bél, V csigolyatest.

24. 25. 26. ábra Egy 52 mm. hosszú emberi ébrény harántmet
szetei. Nagy. Hartnack StOr  M  velőcső, Sp csigolyaközötti dúcz, cm szö
vetkező ág, s együttérző dúcz, x  dúczsejtcsoport, W  csigolyatest.

27. ábra Egy 52 mm. hosszú emberi ébrény harántmetszete. Nagy. 
Hartnack .S40 2. Mint a 26. ábra.

2á. 29. ábra. Egy 30 mm. hosszú emberi ébrény hai’ántmetszetei. 
Nagy. Hartnack Sá0 r  Sp csigolyaközötti dúcz, S  együttérző dúcz, x  dúcz
sejtcsoport, Ve edények, Г csigolyatest.

30. ábra. Egy 10 ctm. hosszú emberi ébrény együttérző határ
kő tege. 1. Ganglion cervicale sup. 2. Ganglion cervicale inf. 3. Ganglia 
thoracica. 4. Ganglia n. splanchnici. 5. Nervus splanchnicus. 6. Gan
glia lumbalia. 7. Gang.ia sacralia.

31. ábra. Egy 17 ctm. hosszú emberi ébrény együttérző határkötege. 
1. Ggl. cerv. sup. 2. Ggl. thorac. prim. 3. Összefolyt dúcz. 4. Ggl. 
splauckniram. 5. Nervus splanchnicus. 6. 7. 8. A szövetkező ágak dú- 
czai. 9. Ganglia lumbalia. 10. Ggl. sacr. prim. 11. R. cardiacus.

32. ábra .Egy újszülött együttérző határkötegének részlete. 1. Ösz- 
ezefolyt együttérző ágyékdúczok. 2. 3. A szövetkező ágak dúczai. 4. 5. 
<)sszefolyt együttérző keresztdiiczok.

IY . táb la .

Y. táb la .

V I. táb la .
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tói. — XXYI. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. 
Bemutatta Than Károly. (I. A borkősav száraz lepárlási terményeiről. Lieber
mann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid physikai sajátságaihoz s tiszta 
Carbonylsulfid előállitása. 2-ik közlemény. Ilosvay Lajostól.) — XXV. Közle
mények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriumából. Liebermann Leó
tól. (I. A kénessav kimutatása a borban és más folyadékban II. Egy készülék 
könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának meghatározására,) 
Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyporoxyd képződése égés közben. II. Válasz 
a viz képződési melegének ügyében. Schuller Alajostól.

Tizenkettedik kötet 1882.

I. Baryt és Cerusit Felekesről Borsodmegyében. (Négy kőnyomatú táb
lával.) Schmidt Sándortól. — II. Kristálytani és optikai vizsgálatok az arany
hegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) Franzenau Ágostontól. — III. Érteke
zések a myo-mechanika köréből. Jendrássik Jenőtől. — IV. Helyreigazító 
észrevételek Thanhoffer Lajos urnák «Adatok a harántcsiku izmok szerkezete 
és idegvégződéséhez» czimü székfoglaló értekezéséhez. Jendrássik Jenőtől. — 
V. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Két táblával.) Klein Gyu
lától. — VI. Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése. (Systema et 
area Aquilegiarum geographica.) Dr. Borbás Vincéétől. — VII. A szénkönenyek 
égése chlórgázban. P. Kiss Károlytól. — VIII. Adatok a növények, különösen 
az Euphorbiceák tejnedvének ismeretéhez. (Két táblával.) Dietz Sándortól. — 
IX. Helyreigazító észrevételek Jendrássik Jenő ur «Helyreigazító» etc. «Észre
vételeire». Thanhoffer Lajostól. — X. Adatok a Cestodák ismeretéhez, a 
Solenophorus Megalocephaluson megejtett vizsgálatok alapján. (Tizenhét ábrá
val.) A heidelbergi egyetem állattani intézetéből. Dr. Boboz Zoltántól.

Tizenharmadik kötet 1883.

I. A Clavulina Szabói-rétegek, az Euganeák és a tengeri Alpok terüle
tén, — és a krétakoru «Scaglia» az Euganeákban. (Négy táblával.) Hantken 
Miksától. — 1Г. Az Eremocoris-fajok magánrajza. (Két táblával.) Horváth 
Gézától. — III. A modern zoologia szempontjai s czéljai. (Székf.) Kriesch 
Jánostól. — IV. A rovarok dimorphismusáról. (Egy tábla rajzzal.) (Székf.) 
Horváth Gézától. — V. A parádi timsós, Ilonavölgyi timsós és a Clarisse-forrás 
vizének vegyeleinzése. Dr. Lengyel Bélától. — VI. A Sibrai (Sivabrada) fürdő 
ásványvizének vegyelemzése. Scherfel V. Auréltól. — VII. Dolgozatok a
k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. (III. fűz.) Közli Jendrássik Jenő.
l. A folyadékok áramlása hajszálcsövekben. (Öt ábrával.) 2. Adatok a fehérnye- 
oldatok átszivárgásához. Dr. Begéczi Nagy Imrétől. — VIII. Uj vagy kevésbbé 
ismert hasgombák. Gasteromycetes növi vei minus cogniti. (öt táblával.) 
Kalchbrenner Károlytól. — IX. Az állatország rendszeres osztályozása, külö
nös tekintettel az újabb állattani rendszerekre. (Egy rajztáblával.) (Székf.) 
Dr. Margó Tivadartól. — X. A czemétei ásványvíz vegytani elemzése. 
Scherf el V. Auréltól. — XI. Hymenoptera nova Europaea et exotica. Európai 
es másföldi uj Hártyaröpüek. Mocsiiry Sándortól. — XII. Hunyadmegye ásvány-



vizei. Dr. ПапЫ Vilmostól. — XIII. Vizsgálatok a lőcsei m. к. főreáltanoda 
vegytani intézetéből. Dr. Steiner Antaltól. — XIV. A petroleum lobbanási 
pontja meghatározásának egy uj módszere. Liebermann Leótól. — XV. Adatok 
a Cilioflagelláták ismeretéhez. (Véglénytani tanulmány. Egy rajzlappal. 
Dr. Daday Jenőtől.

Tizennegyedik kötet. 1884.

I. Egy tömegesen tenyésző légyfaj az Alsó-Duna mellékéről. (Thalas- 
somia congregata.) (Három tábla rajzzal.) Dr. Tömösváry Ödöntől. — 
II. A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Dr. Fodor 
Józseftől. — III. A csigolyaközötti dúczok és ideggyökerek fejlődéséről. (Két 
tábla rajzzal.) Dr. Ónodi A. D.-től. — IV. A keleti Kárpátok geológiai 
viszonyai. (Két szelvónynyel.) Dr. Primics Györgytől. — V. A külső hőmérsék 
befolyása a csecsemők szervezetére. Dr. Erőse Gyulától. — VI. Uj adatok a 
Buda-nagykovácsii hegység és az esztergomi vidék föld- és őslénytani isme
retéhez. Dr. Hantken Miksától. — VII. A folyami rák zöld mirigyének boncz-, 
szövet- és élettana. (Két táblával.) Szigethy Károlytól. — VIII. Tanulmány 
a Najadeák szövettanából. (Négy táblával.) Ifj. Apáthy Istvántól. — IX. Az 
associált szemmozgások idegmechanismusáról. III. közlemény. (Kgy famet
szettel, hat táblázattal s egy szines kőrajzzal.) Dr. Hőgyes Endrétől. (Székf.)

Tizenötödik kötet. 1885. (1—19.)

I. Ásvány elemzési közlemények. Loczka Józseftől. — II. Gróf Széchenyi 
Béla közép-ázsiai expeditiójának növénytani eredményeiről. (Székf.) Kanitz 
Ágosttól. — III. Selmecz geológiai viszonyainak előzetes ismertetése. 
Dr. Szabó Józseftől. — IV. A tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése. Scherfel 
V. Auréltól. — V. A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) kénesvizének vegyelem
zése. Scherfel V. Auréltól. — VI. A Beregmegyóben levő bilásoviczi Irma- 
forrás ásványvizének vegyelemzése. Nendtvich Károlytól. — VII. A szliácsi 
források chemiai elemzése. (Székfoglaló.) Than Károlytól. — VIII. A bártfai 
fürdő ásványvizeinek chemiai elemzése. Dr. Ossikovszky Józseftől. — IX. A 
vámfalusi és túrvékonyi ásványvizek vegyelemzése. Nendtvich Károlytól. — 
X. Bacteriumok az élő állatok vérében. Fodor Józseftől. — XI. Magyar-ország 
ásványvizei. Nendtvich Károlytól. — XII. Vizsgálatok újszülött gyermekek 
rendes hőmérsóki viszonyaira vonatkozólag. Erőss Gyulától. — XIII. A szem
lencse fejlődésének első mozzanatairól a gerinczeseknél. Korányi Sándortól.— 
XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. (IV. fűz.) Közli 
Jendrassik Jenő. 1. Észrevételek az osmosis elméletéhez. Nagy Imrétől. 2. Az 
izommagvakról. Bothman Ármintól. — XV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. (V. fűz.) Közli Jendrassik Jenő. 1. A sima izomzat gya
rapodása és pótlódása. Ifj. Apáthy Istvántól. 2. Adatok a gerinczagyi dúczok 
ismeretéhez, a békán te*t vizsgálatok alapján. Lenhossék Mihálytól. — XVI. 
Progén koponyák. Dr. Lenhossék Józseftől. — XVII. Magyarország erdőségei. 
Bedő Alberttól. — XVIII. A palaearktikus övben élő terrikoláknak revisiója 
és elterjedése. Örley Lászlótól.

FBANKLIN-TÁRSULAT n y o m d á ja .
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