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NYELŐCSŐ / OESOPHAGUS

Állatfaj:

Festés: Azan

A nyálkahártya hámrétege narancsvörös színű, a propria kollagén rostjai kékre festőd-
nek. A muscularis mucosae simaizomsejtekből álló nyalábjai narancs vörösek.

A submucosa kollagén rostjai kékre szineződnek. A mucinosus mirigyvégkamrákat bé-
lelő mirigyhámsejtek magja piros, hasonló színűek a vérerekben lévő erythrocyták is.

A tunica muscularis harántcsíkos izomrostjai narancsvörös árnyalatúak. Az azan-fes-
tés során jól előtűnik az izomrostok közötti intermuscularis kötőszövet, amelynek kék-
re festődő kollagén rostjai szoros kapcsolatban állnak a submucosa ill. az adventitia 
kötőszöveti rostjaival.
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ÁLL ALATTI NYÁLMIRIGY / GLANDULA SUBMANDIBULARIS

Állatfaj: macska vagy szarvasmarha

Festés: Alciánkék-hematoxilin

A mirigyvégkamrák lumenét határoló mucinosus mirigyhámsejtek cytoplasmájában a 
mucingranulumok az alciánkékkel kékeszöld színűre festődnek. Macskában a végkam-
rák tisztán mucinosusak. Szarvasmarhában a GIANUZZI-félholdat alkotó serosus mi-
rigyhámsejtek cytoplasmáját a hematoxilin szürkéslila árnyalatúra festi. A mirigykive-
zető csöveket bélelő köb- (tubulus intercalaris) ill. hengerhámsejtek (tubulus salivalis, 
tubulus interlobularis) cytoplasmája nem festődik, mert sem mucingranulumokat, sem 
jelentős mennyiségű szemcsés endoplasmaticus reticuiumot nem tartalmaz.

Rac2030
Áthúzás
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A fundusmirigyek egyes sejtjeinek elkülönítése

Átmeneti 
sejt

Melléksejt Fősejt Fedősejt

Sejt alakja henger köb henger kerekded

Sejtmag helyeződése basalis centralis basalis centralis

Alakja kerek kerek kerek kerek

Cytoplasma festődése habos habos basophil acidophil

Rac2030
Szövegdoboz
Sejtmag alakja



55 EMÉSZTŐKÉSZÜLÉKEK / APPARATUS DIGESTORIUS



132  /  SZÖVETTANI GYAKORLATOK II.  133 

RETINA – félvékony metszet

Állatfaj: macska

Festés: toluidinkék

Az elektronimkroszkópos vizsgálatra használt műgyantába ágyazott retinából látha-
tunk egy félvékony (~0,5 µm vastagságú), toluidinkékkel megfestett metszetet. A készít-
ményen felismerhetőek a retina rétegei, továbbá a pigmenthám rétegtől lamina basa-
lissal elválasztott érhártya choriocapillaris rétege. 
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BURSA FABRICII

Állatfaj: tyúk

Festés: H.-E.

A bursa nyálkahártyája magas, karcsú, hosszanti lefutású redőket vet.

A nyálkahártya hámrétege többmagsoros hengerhám. A propria lazarostos kötőszö-
vetében szorosan egymás mellett sorakoznak a – metszési síktól függően – változa-
tos nagyságú és alakú bursatüszők. A tüszők terjedelmesebb belső velőállományra és 
keskeny sáv formájában látható külső kéregállományra különülnek. A világosabb ár-
nyalatú velőállományban a hámeredetű retikuláris hámsejtek dominálnak (kerek mag-
juk közepes chromatintartalmú), közöttük fejlődő B limfocitákat (bursocyták - kerek 
magjuk chromatindús) és elvétve plasmasejtek csoportosulnak. A sötétebb árnyalatú 
kéregállomány domináló sejtjei az érett B limfociták. A mesenchymalis eredetű reticu-
lumsejtek (kerek magjuk chromatinszegény) által alkotott alapváz hézagaiban - rajtuk 
kívül - macrophagok, heterophil granulocyták és plasmasejtek tűnnek elő.

A propria – muscularis mucosae és submucosa hiányában – közvetlenül érintkezik az 
izomréteggel.

A vékony tunica muscularis simaizomszövetből épül fel, belső körkörös és külső hosz-
szanti rétegre különül.

A szervet környezetéhez lazarostos kötőszövetből álló adventitia fűzi.


