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Az értekezés célkitűzése

különböző kutatók ökológiai tanulmányai meltettém fel 
érdeklődésemet a hazánkban előforduló frematoda lárvák, első
sorban a cercariak tanulmányozása iránt.

Vizsgálataimhoz anyagiként a Harsány község határában 

fekvő halastavakban és a Tisza, Tiszaladuiyhoz közel eső holt
ágában élő vizicsiguk szolgaiak. A biotópok partmenti éa se
kély viz i növényvilágát gyékényfélékkel /Typhaceae/, kákafélék
kel /ácirpoideae/ benőtt területek alkotják, állatvilága víz
ben élő halakban /Pisces/, békákban /Anura/, csigákban /Gastro
poda/ és a viz környékén tanyázó fehér gólyákban /Ciconia eico- 

nia/, nagy- és kis kócsagokban /Egretta alba, Egretta garzetta/, 

sirályfélékben /Laridae/, szárcsákban /fulica atra/ és récefé
lékben /Anatidae/ gazdag.

Célom a vizsgálati helyekről begyűjtött vizicsigókon 

keresztül bemutatni a köztigazda és frematoda lurvaalakok kap
csolatát, a vizicsigak fertőzési lehetőségeit.

figyelmet érdemel a parazita lurvaalakok által, a csi
gák belső szerveiben bekövetkező szővettani elváltozások vizs
gálata.

fentiek értelmében munkám további célkitűzése az volt, 

hogy betekintést nyújtson a cercariák ökológiájára, morfoló
giájára vonatkozóan, és megjelenésük változatosságán meresz
tül képet adjon a vizsgált helyek 'i'rematoda faunájáról.
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BEVhZETEbX*

A kőztigazda szerepe a paraziták életei. JLuoában1-1

"Ha különböze fajok egyeaei szorosabb kölcsönösségi vi
szonyba lépnek egymással, úgy annak oka a haszon, amelyet vagy 

egyoldalúan az egyik faj húz a másikból, vagy amelyben mind a 

kettő kölcsönösen részesíti egymást: az első esetben élősködőé
ről /parazitizmus/, az utóbbiakban együttélésről /symbiosis/ 

beszélünk" /Richard üertwig/*
élősködők a növények és állatok között egyaránt talál

hatók, az előbbiek phytopárasiták, utóbbiak zooparasiták. A 

parazitológia szükebb értelemben "csak" az élősködő állati 

véglényeket, és Ízeltlábúakat tanulmányozza.
A dolgozat téaaája a parazitológia azon területével fog

lalkozik, ahol az élősködő egyedfejlődése soron puhatestü köz
tigazdát igényel- A parazita, a köztigazda és végleges gazda 

között viszonylag szoros ökológiai kapcsolat áll fenn, mivel 
élőhelyük közelsége szükséges ahhoz, hogy a parazitőzis mani
fesztálódni tudjon.

A változó biológiai adaptoció teszi lehetővé, hogy 

e^es élősködők csupán egyetlen állatfajban, mosok viszont 

csak egy adott gazduban vagy annak legközelebbi rokonaiban 

tudnak megtelepedni- Vannak olyan - auryxen - élősködők me
lyek több, egymástól rendszertanilag távolabb álló gazdában 

is megtalálják életfeltételeiket /kotlan-Kobulej 1972/-
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A Trenmtod unnál az első studiumú lurvuk /iuirасiciiumok/ 
sok esetben önállóan keresik fel a köztigazdát és a testfelü

let valamely pontján aktivan behatolnak az uilat szervezetébe* 

üzt a jelenséget elsősorban azonnal a Trematoda fájóknál fi- 

telhetjük meg, amelyek fejlődése nedves környezetben, vagy a 

vizben zajlik le* A szaraz környezetben élő mételyek közül pl. 

a Dicrocoelium dendriticuia esetében a petéket nem hagyjak el 
a köztigazda fertőzésére alkalmas miracidiumok, mert ez a 

gyors pusztulusuKat eredményezné, hanem - a környezet karos 

hatosai ellen jól védő peteburokba zártan - passzivan, a köz- 

ti0azda táplálkozása sorsúi kerülnek a szervezetbe.
Az élősködő fájától, számától., az invázió és a megte

lepedés helyétől, a megtámadott szerv, vagy szövet reakcióké- 

pessé0étől függően fejti ki káros hatását a gazdaszervezetre• 

/Brown 1926/. Az előakeaők által okozott kóros elváltozások 

közvetlen és közvetett módon hatnak a gazdaszervezetére. Táp
lálékot vonnak el, toxikus hatost oyamorolnak, sz^vetelvulto- 

zust /szővetgyarajxxiust/, gyulladásos elváltozást idézhetnek 

elő. Az élősködő és bazduja kozott létrejött immunbiológiai 
jelenségek megemlítése a 0azdában bekövetkezett szövettani 
elváltozások megértéséhez szükségesek. A 0azdaszervezet ter
mészetes ellenállóerejének bármely ok folytán létrejött csök
kenése az élősködő gazdájára nézve karossá válik. A gazdaszer

vezet vagy természetes, vagy pedig specifikus védekezéssel áll 

ellen az élősködő hatosának*
A patogén paraziták általában nagymértékben speciali

zált szervezetek, melyek a törzsfejlődés folyamán különböző
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fejlődési fokozatokon keresztül /kommenzal izmus, symbiosis, 
mutualismus/ jutottak olyan szintre, hogy életfeltételeiket 

a szaporodásukhoz, táplálkozásukhoz szükséges körülményeket 
csak a közti-, ill# végleges gazdában találjak meg. kzen élet
tevékenységük során a közti-, ill. végleges 0azda szervezetek
ben gyengébb-súlyoaabb elváltozásokat okozhatnak.

A par'azo-tak fejlődési folyamatai lehetnek egyszerűek, 
melyeknél a petétől az aduit parazitáig a szabadban végbeme
het a fejlődés, néhány esetben azonban ennél bonyolultabb a 

fejlődés, és generáció-, ill. toazdacsere is szükséges* így 

létrejön u.n. fejlődési specializaciő, melyekhez a legtöbb e- 

setben bizonyos feltételek és fázisok szükségesek.
A-fáuniaztikai és ökológiai vizsgalatok során több Dige- 

neanál kiaerült, hu^y fejlődési ciklusában nem rendelkezik szi

gorúan egy köztigazda fajra vonatkozó fajlagosaddal, de van
nak olyan fajok is, mint pl. a fasciola hepatica, amely igen 

szoros köztigazda specifitassál rendelkezik /Merényi 1979/.
A paraziták fejlődési folyamataiba beiktatott közti- 

gazcluknfao, bizonyos feltételezőnek meg kell felelniük. Felada
tuk, ho^y a paraziták különböző fejlődési stádiumaiban megfe
lelő médiumot biztositsanak.

Gazdacseréjukhöz köztigazdák szükségesek, melyek a vi
zekben elegendő mennyiségben előfordulnak. A "Mollusca"-k tu

lajdonképpen a reájuk jellemző "nyilt" rendszerükkel formáli
san leikinalkoznak, mert epidermis struktúrájuk megkönnyiti 

az ullatba a befurakoüást. A csigáénak mint koztigazdáknak 

nagy jelentőségük van. Az egyes paraziták fejlődési folyama
tát tekintve nem egy esetben még a második köztigazda szere-
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pét is átveszik* /А N вша tod a és Liest oda esetében caam ritkán 

kapcsolódik be a csiga mint kóztibazda a fejlődési folyamatba. 
Azt a folyamatot más gerinctelen állatok veszik át/*

idég nem minden Trematoda életciklusát, végleges gazdá
ját és kórokozási képességét ismerjük pontosan, de néhányról 
már bebizonyoaoüott, hogy gazdasági kártételük jelentés lehet, 

ázek elsősorban a haszonállatokban, /szarvasmarha, juh, stb./ 

fordulnak elő. Faunraetikai szempontból viszont lényeges lehet 

a többi hazai előfordulású Trematoda faj megismerése is. ize
ken a vizsgálatomon mereaztül kaphatunk esetleg választ olyan 

kérdésekre is - kőztigazdukban lezajló érési, szaporodási tu
lajdonságok, stb. - melyeknek a haszonállatok gazdasági szem
pontból jelentős parazitái elleni védemezésnél is jelentősé
gük van. Azért lényeges, ho^y a paraziták elleni védekezés ne 

akkor kezdődjön amikor a kár mar bekövetkezett, hanem még a 

kurhatua előtt* A védekezésnek már a paraziták xejlődési fo
kozataira, különösen a kozti0azdában való érési és szaporodá
si fázisra kell kiterjednie.

A koztigazda funkciója és a kettős 

fertőzés lehetősébe
1.2

A küztigazda csigámban lezajlanak az érési és fejlődé
si folyamatok* bigenea petéből kiszabaduló miracidiumok leg
többször aktivan felkeresik a csigákat* A legtöbb miracidium 

faj a csiga családon belül egyfajta nemre korlátozódik a beha
toláskor. az a Trematoda specializació nem látható családi
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szinten annyira, hogy a legtöbb frematoda családnak lenne pu
hatestű koztigazdá,}a* mgyes kutatók kimutatták, ho^ bizonyos 

miracidium fajok kiválasztják a "helyes" köztigazdát. кatbias 

/1925/ szerint a btrigea tarda mxracidiumnak nyilvánvaló rész
rehajlása van a hymnaea stagnálásra, de a .цутшюа регента var. 

ovata-ban is fejlődhet, exxenben a Planorbarius corneusban nem. 
nms kutatok véleménye szerint a dupla fertuzés esetei ritkaságé
nak oka az lehet, ho^ kialakult egy veáekezo mechanizmus a csi
gában azáltal, hOoy kémiai változások mentek végbe a csigák e- 

líiéaatő mirigyeiben és kedvezőtlen körülményeket hoztak létre 

egy másik miracidium számúra*
Probert és xraanus /1965/ szerint a kettős fertőzés ese

tei valószínűleg ugyanannak a köztigazdának 2 miracidium faj
jal való egyidejű találkozásinak eredménye*

Bewell /1912/ azt állapította meg, hogy Indiában a ket
tős fertőződés ritka, de laust /1917/ Au,erikában számos példát 

talmit erre. Brown /1926/ a Leeds-i körzetben nem talált egyet
len példát sem a kettős fertőződésre, ugyanakkor Birmingham 

kornyékén több példát is talált erre, elsősorban Lymnaea stag- 

nulisoan.
A csiga által kibocsajtott, feltehetően kémiai termé

szetű ingerlő anyagok /rrobert 1966/ lehetővé teszik a miraci- 

diumok számúra a koztibazda negtalalásat. A behatolás a köz- 

ti^azda szövetébe mechanikai utón, az epidermiabe való befu- 

rokouással történik* A lárvák a csigákon belül valószínűleg 

a középbélmirx^be vándorolnák, ahol a nekik szükséges fe^lő- 

uésx folyamatokon átmennek*
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A feylodaai folyamatok - /^t©-miracidium~öporocy.sta-rédia~ 

eeroario-auult/ - nm nit**en osetben követik ilyen meghatáro
zott sorrendben e^múat, hanem amint as 1« ábrun is látható 

eltűrések ia lehetségesek.
HiV'QCldivdn
gyakran s^abqd vízben

SpoV'ocusta

elso
köx.'tuj Qjcdq

"n^rncjbocHct
i-oc^c\TcAabav\

Ce-V'cayhc*
x kimarad va&y megismétlődik 

xx kimarad va^y megismétlődik 

xxx betokozódoa növényen, vs аУ 

befurakodna £óraadóba, eaet- 

l©a máaodix koztigazduba

1* ábra: A Trematoda fejlődési lehetőségei 
killiaa éa i’rick /1965/ nyomán

kérészt a aporoeysta stádium kimarad és a uiracidiumbol köz
vetlen rediák fejlődnek /bchinoatomaticme/, más esetben a opo- 

rocyfltúban II* ronau sparocystuk A»otlún-Aobule4 1972/*
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keletkeznek és ezek terhelik a cercariákat# Ilyen fejlődési 
módja van a Dicrocoelium dendritikumnak. Miután a eerearia el
hagyja a kőztigazdát aktivan felkeresi a végleges gazdát, be
hatol abba, vagy pedig táplálékkal együtt felveszi azt az ál
lat /a cercariáit a növényeken betokozódnak/. Gyakran előfordul, 

hogy a lárvafelvétel előtt egy második, nem egyszer egy harma
dik vivőgazdára is szükség van# özek a második, esetleg harma
dik közti/vivő/gazdák leggy alti* abban édesvízi csigák, de lehet
nek vizirovarlárvák, ebihalak és kagylók is*

1-5 Az édesvízi köztigazdacsigák

A puhatestűek kuztigazda szerepe a közvetett fejlődési 
mételyek esetében mur a múlt százasban is köztudott volt# Az 

édesvízi csigákon kívül a szárazföldi csigák /mint a Zebrina 

detrita a Dicrocoelium dendriticum esetében/ is fontos szere
pet töltenek be a mételyek fejlődésében#

Az 1# táblázat néhány Trematoda fejlődéséhez szükséges 

édesvízi köztigazda csigákét mutatja be Merényi /1970/, vala
mint Killies és Frick /1965/ szerint#

Ebben a táblázatban is, mint más szakirodalomban felso
rolt köztigazdacsiga esetében is, vannak hiányosságok# Mágia 

elmondható, ho^y az édesvízi kőztigazdacsigák nagyrészt megta
lálhatók benne# A táblázat alapján ú^y tonik, hogy a paraziták 

e^yes csigákat előnyben részesítenek mosókkal szemben» A ha
zánkban előforduló Trematoda lárvák - mege^ezve más külföldi, 

elsősorban Dániában, ákóciaban, Walesben, Angliában elvégzett
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1* táblásat« néhány Trenmfeoőa fejléc íksuben esdfccójeo ótíoovisl közti^azűn oqíéjg 

Merényi /XWQ/t valaaiafc Lillies és Fricé /19 9/ osorlat

,3
о

I !11 1 3 §Iо I 1I •da 1 Io d 44 -.3

.1S d dI 1 I 

a «
о 1 *5#

Й!i 1 KB<*5 £ 1<3

1
о

sd IУf 3о 4 I» a14HDUV in С £ I 6 4 К
Víviparús coatcctuc 

Valvcta pleeiXMÜlt 

Velvata pttioiiella 

Blthynla taatecalata 

Bithynia leaciii 
Lymaoa etacmllo 

L^meoa oaluetria 

Lynnaoa truacatula 

Lyonaea auriculG la 

Lyonaea peregra v* ovata 

ihyoo fontinalie 

i iGiiorbal las corneas 

rlauorbic plonorbis 

llaaorbie carinatue 

Anieue Icucoötodü 

Anisos epirorbio 

Aaisus vorter 

Gyraulue albus

♦ ♦
♦♦

♦
♦♦ ♦ ♦ ■#• ♦

♦♦ ♦ ♦♦ + ♦ ■#• ♦

♦ ♦ ♦
+ + +
+ +

♦ •%> ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦
♦♦ * ♦ ♦

♦
♦ ♦♦ ♦ ♦♦

+ ♦ *♦ ♦ * + + ♦
♦ + ♦ ♦♦

♦ «• ♦ ♦♦ ♦ ♦♦
♦♦ ♦ ♦* ♦♦

♦
♦♦

♦♦
♦ +

♦ ♦

—.»«■«I....... — —
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nagyszámú vizsgalatokon alapuló tanulmányok szerint - első
sorban a Lymnaea és iiithynia csigafajokat keresik fel. ü»a még 

nera tudjuk teljes bizonyossággal, hotJy a lárvák miért olyan 

különbözően támadják meg az egyes csigafajokat, némelyik csi
gánál látszólag nincs, va^y alig van fejlődési lehetőség a 

parazita szamara, ügyes csigák a fertőzést követően rövid idő 

után elhullanak, vagy nem fejlődnek tovább.
A csigám a legkülönbözőbb helyeken fordulnak elő. Elő

fordulásuk okait nem lehet mindét, megmagyarázni. A paraziták 

különböző fejlődési periódusai csak akmor jöhetnek létre, ha 

paraziták és koztiguzdak kedvező arányban fordulnak elő egy 

biotópban. A csigák meglehetősen helyhez kötöttek, de a viz 

és állatok által passzívan is elterjedhetnek.
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маш ш»2.

A viaicöi^uü gyűjtésének hőidéi2*1

Ahhoz, ho^y esetlegesen fertuzutt coi^auut gyűjtsék, a 

éyü^túa hűljenek we^valasztusánál tubó szeupontot mellett fi* 

yyeioube venni:
a*/ olyan begyet találjak, mely tóbb evre viossuaGüulc& 

ia állandó vízfelületet biztosított. Az időszakos kiszáradás, 

vűüy tóban a vízfelület téli leeresztéae ш fordult elő*
b*/ A városiasodás, iparosodás, közlekedés és a hétvégi 

nyaralók káros hatosai ne, vojy csak kismértékben zavarják me& 

a töméssé tea ökoasiostéoát /Gallé 1973/, hoCJy a nyugodt, cseni* 

des környezetet igénylő visi^nalduadarak megtelepedhessenek, 

tаодázhassanak ott*
o,/ A vis sajátos fizikai tulajdonságai, kémiai összeté

tele alapján megfelelő életterei biztosítson a viai és vízparti 
élőlények szamara.

d./ megfelelő iojú és számé csiti-kai találjak, melyek 

kőztigajsda szerepe biztos a tanulmányűzött irodalmak alapján*
Az említett ozempsaiok fi^elecibevételével esett választá

som két t^yujtu hé lyre.
as e^yi*. teia&olctól dél-déinyu^ati irányban fekvő Натешу köz* 

öéci áukk hegység felé eső hoturaban létesített halastó,
* melynek пщу&а&а mintegy 36,3 hektár Аюаеаа 1460 ш, széles* 

öéüe 230 ш, átlagos Vizciélyüéj, l,ö о/ • melyet a Csincse-patak 

táplál viszel, ásóitól védett, csendes vízfelülete, a tó hatu*
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raig két oldalt lenyúló erdu, valamint a rét, legelő közelsé
gié és a tó nagy területét benövő vizinyövények /Lemna minor, 

Typha angustifolia, achoenoplectus lacustria/ megfelelő élet
teret biztosítsanak az itt élő, tanyázó halak /Pisces/, vizi 
és guzlómadarak /Ciconia ciconia, ügretta alba, bgretta gar- 

zetta, lalica atra, haridae és knatidae/, valamint a puhates
tben /molluaca/ elszaporodásához, megélhetéséhez, 
husim gyűjtőhelyem a Tisza gátakkal elzárt holtága Tokaj és 

Tiszaladuny között. Unnék a biotópnak a biocünozissal össze
függő kapcsolatában meghatározó szerepet tölt be a közelben 

folyó Tisza. Iby vizi és vizparti növény és állatvilága a fo
lyó élővilágával többnyire megegyezik.

A két gyűjtőhelyet a 2. ábrán mutatom be.
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A gyűjtés módja, a csigák laboratóriumi
elhelyezése

2.2

A gyűjtéseket a tó, illetve a Tisza holtág parti ré
szének sekély vizéből kézzel, vagy külón e célra, dróthálóból 
készített meritovel végeztem, ahol a csigák tömegével fordul
tak elő, részben a viz tetején lebegve, másrészt a vegetáció
hoz tapadva, vagy az iszapba fúródva /V/illiamo 1966/* A gyűj
tőhelyen egyenként helyeztem világos szinti üvegbe azokat abból 
a célból, hogy a cercariannak a vizben való megjelenése révén 

meg tudjam határozni a fér tő zott séget* Ezután a gyűjteményt la
boratóriumba vittem és az üvegeket közvetlenül ablak elé he
lyeztem, hiszen az eddigi tapasztalatok szerint elsősorban a 

fény és a hőmérséklet játszik szerepet a kirajzás megindításá
ban /diovannola 1956/* A helység dél-délnyugati fekvése követ
keztében késő tavasztól ősz derekáig lo-ll órától az esti órá
kig sütötte és melegítette a Eap sugara az üvegedényeket a ben
nük levő csigákkal* A naponkénti vizcseréhez 2U-25 C°-os csap
vizet használtam /Velasquez 1964/* kzen feltételek biztosítása 

mellett nem volt ritka az a csiga amelyik három hétig is élt* 

Táplálékot nem kaptak*

Cercaria fogalma, külső alakja2*5

Fogalmai a cercaria a mételyeknek ama lárvaalakja, a- 

mellyel a mételyes fertőzés történik, azaz e larvaalak, ha 

megfelelő /specifikus/ gazdába jut, az utóbbiban ivarérett
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métellyé alakul at. А megfobalmazas nőtlentől származik, moly 

tomüren éa lényeges szempontokat figyelembe véve határozza meg 

a cercariát.
Külső alakjuk: a cercariákat a nagy alaki sokféleség 

jellemzi. Testük általában két részre oszlik» törzsre és fa
romra. A farok legtöbbször mozgékonyán kapcsolódik a törzshöz 

és nagyon könnyen levelik.
Méreteik nagy ingadozást mutatnak. A Áaseiolidae, Pa- 

ramphistomatidae, Echinostómatidae cercariúk renaszerint nagy
méretűek, t irzsük hossza sok esetben megéhezik a farok hosszá
val, pl. a Jiplodiscus japonicus törzse 0,75 mm, farka 0,9 mm 

/Ginyecinszkája 196ö/. öelentoaen kisebb méretek jellemzik a 

magasabbrenaü cercariakat. A Xiphidiocercariak csoportjába tar
tozó Eecithodendriidae-k és microphallidae-k ereszen kismére
tűek. A Pleurogonoides mediana törzse o,22 mm, farka 0,15 mm. 
Természetesen a törzs és a farok hossza nem minuen esetben kö
zel egyforma, ito /1977/ szerint a Cyathoeotylidae családhoz 

tartozó üercaria leyteensis no. 20 törzsének hossza 0,252 mm, 
a farok hossza a furcaval 0,702 mm. Ismerünk olyan cercariát 

is amikor a törzs számottevően hosszabb a faroknál, sőt vannak 

olyanok is a ürachylamidaek, mororchiidaek Között amelyeknek 

egyáltalán nincs farkuk.
Törzsük nagy többségben levélforma alakú, általában la

pos. Egy vagy két szívó /tapadó/ koronggal rendelkeznek, me
lyek nagysága változó /faji bélyeg is lehet/, ezek jól fejlett 

izomszervek, mint nevükben is benne van, a talajhoz vagy a gaz
daállat testéhez tapadnak velük, de szerepük lehet a hpl^irál- 

toztatasban is. Az elülső ez ivókorongon betüremkedő kp* -• л '«Mailül .
1 ?)

I



— lo

ván* íia a cercariákat mozgás közben figyeljük, azt tapasztal
hatjuk, ho^y ezek a korongok nagymértékben kitágulnák és össze- 

húzódnak a körkörös izomzat elernyedése és összehúzódása követ
keztében# Az elülső szivókorongot sok esetben kuticuláris tüs
kék és horgocskák veszik körül egy vagy két sorba rendeződve 

/kchinostomata/•
farkuk könnyen kapcsolódik a törzshöz, a gazdaállatba 

való befurakodás következtében levelin, Elsősorban a helyvál
toztatás célját szolgaija* Tőben szélesebb és a végén lekes- 

kenyedik hegyes vagy kissé dombor ú formára* bőm esetben úszó- 

sze^elyt visel /Lophocercae/. Törzsük és farkuk ьуакгап apró 

szűrökkel boritott.

2*4 A cercariák csoportositása

Rendszerbe foglalásuk csak а XX* század elején kezdő
dött* Ezekben a munkákban a cercariákat olyan rendszerekbe fog
lalták, melyek függetlenek voltak az ivarérett Trematodák rend
szerétől* Lühe /1909/, az összes általa ismert cercariákat mor
fológiai bélyegeik alapján csoportosította. A cercariák szerke
zetének csak külső jegyeit vizsgálta, егшек ellenére nagy lé
pést jelentett ez a további tanulmányokhoz /Ginyeeinszkaja 

I960/. A vizsgalatok egyértelműen bizonyítottak, ho^y a cerca
riákat az ivarérett /aduit/ mételyek rendszerének ismertetése 

által lehet csak csoportosítani. E csoportosítások alapjául 
különböző eltérő és megegyező bélyegeik - mint a kiválasztó
rendszer, a szivókok szama, a hasi szivóka elhelyezkedése, a
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feji vég alakulása, a tövisek szórna - fontosak* azon bélyegek 

mellett az egyik leglényegesebb szempont a farokn^alvany ala
kulása* Lühe /19о9/, Górt /1915/, Lutz /1922/ elsősorban a fa- 

roknyulvuijyok viselkedése szerint csoportosította a cercariá- 

kat* к cső portositdot kotlán /1955/ az alábbiak szerint Írja le:

Cercaria aymphy tocercae /2-2 cercaria a farki végén ösozeforradt/ 

Cercaria microcercae /a faroknyulvány C3ükevényes/}
Cercaria trichocercae /a faroknyulvány oldalt szorozott/} 
Cercaria dicranocercae /Lutz: furcocercae; a faroknyulvány

villás/}
Cercaria cystocercae /a faroktest a farok tövébe visszahozható/} 

Cercaria rhopalocercae /a faroknyulvány hosszú és vastag/} 

Cercaria lopiiocercae /a far okaiul vány úszószegélyt visel/} 

Cercaria leptocercae /a farokn^ulváni? keskeny/}
Xiphidiocercariae /a feji vegén tőrt viselnek/}
Lchinocereariae /a feji vég galléros és töviskoszorú található

rajta/}

Ginyecinszkaja /196а/ a leginkább elterjedt csoportokat 

közli - a teljességre való törekvés nélkül - az ivarérett Ire— 

matodák renuszerében*

Coreáriák csoportja 

Amphistomata

frematoduk családja

Paramphistomatidae, líiplodis- 

cidae és mások.
1‘asciolidae, Fsilostomatidae 

botocotylidae, Prouocephalidae 

Lchinostomatidae, 
Heterophyidae, Opiathorchidae

Gyumocepimla-gyüjtocooport 

konostomata 

Bchinostomata 

Pleurolophocerca 

Cysticerca - 

a./ Cystophora} 

b*/ Cysticerca}
V./ macroeerea;

a. / Hemiuridae}
b. / Azygiidae}
V./ Gorgoderidae}
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Lepő ere adidae, 1 ellodistomatidae, 
bphaerostomatidae, Zoogonidae 

és mások

Irichocerca
microcerca-gyüjtőcsoport

Xiphiüiocercaria: 

a*/ armataj ornata, 

ubiquita;
a./ Plagiorehiidae, í’elorchiidae, 

Uchetosómatidae, kicrophal- 

lidaei
b#/ Lecithodendriidae, 
Allocreadiidae, áunoderidae,

b./ virgulaej 
Cphtalmoxiphidiocercaria 

Xureoeerearia-gyüjtőesoport 

a*/ Bucephalai 
b*/ Lophocercaj 
v./ úcellatai 
g«/ Strigea, Proalaria,
d. / Vivax;
e. / iurcocerearia-külön-

félék;

a*/ Bucephalidaei 
b./ Languinicolidaei 
v*/ áehiatosomatidaei 
g./ Strigeidae, biploatoniatidaej 
d*/ Cyathocotylidaef 

e./ Braehylamidae, áymnophal- 

lidaeI Ülinostómatidae, 
iellodistomatidae; 

Menorchiidae, árachylaemidae, 
Uyeioeoelidae és mások*

Cercariaea-gyuptocsoport

Társiem es preparátum késaitése eercariuk

vizsgalatéhoz
2*i>

ások a kutatók, akik a csigákból kirajzott eorcarivkat 

tanulmányozták, vizsgálataikat élő va^y fixált e^edekkel vé
gezték* Llő állapotú tanulraanyozashoz festes céljára elsősor
ban a neutralvörös különböző töménységű oldatát /Smith 1968/, 
a fixáitokhoz aceto-carmin, ürenacher-féle borax-carmin /Ve
lasquez 1964/ és más oldatokat használtak.

A eercariuk vizsgálatához, morfológiai összehasonlitásá? 

hoz különböző tárgylemez preparátumokat készítettem:
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klu, testetlen cercaria készítmény2.5.1

Ушшак olyan élőlények - egysejtsek, kis átlátszó ge
rinctelen állatok, férge*. lurvaalakjai és i*y a cercaria is - 

amelyeket előzetes kezelea nélkül is leliet vizsgálni tar^le- 

mezen.Á. lemezén vékonyan és egyenletesen tojásfehérje-glicerin 

/кетеaéri-Holló 1972/ keveréket kentem szét a cercaria mozgásá
nak gutlusara, a lemezhez való tapadás céljából és elsősorban 

azért, hogy az átlathatosug fokozásánál jobban vizsgálhassam 

a belső szerkezetet, azután a fertőzött csigát tartalmazó ü- 

vegből kapilláris pipettával kismennyiségü vizet szippantottam 

fel - ékelve arra, ho^y a vizben legyen cercar'ia - és csepeg

tettem az előzetesen elkészített tárgylemezre. megfelelő sza
rná cercaria tárgylemezre kerülése után ezeket fedőlemezzel fed
tem le.

2.5.2 kló, festett cercaria készítmény

A munka első fázisai hasonlóak az 1. ponthoz. Az elté
rést az itt közölt festési eljárási módszerek adjak, melyek kö
zül kettőt próbáltam ki:
a. / a csigát és eercurimt tartalmazó üveghez - melyben a viz 

mennyisébe meghatározott - adtam az elkészített különböző tö
ménységű festékoldatot, könnyen és pontosan meghatároztam 

a VÍZ e-OXiCOntraciÓjét,

b. / a másik változat az volt, ho^y a tárgylemezen moz^ő cerca-
riákhoz csepegtettem a különböző koncentrációjú festékoldatot 

és ezután végeztem el a vizsgalatot.
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A legume0lelelobb festési eljurns megtalulusa céljából 
az alubbi festокоIdátokkal kísérleteztem: 
a*/ haematoxylin eosin mayor,
b. / uethylénkék 5 %~os, 0,3 ,j-oü, 0,u3 ,--os oldata,
c. / Giemsa oldat,
d*/ neutrulvürós 1 /u-оа, g,3 ,^-oe, 0,1 ,w-oa, u,ül w-os és o,Oel 

/й“Оо oldata,

e*/ toluidinkék vises oldata.
A festett mészitményekben a szerkezet egyes részletei csak bi
zonyos hulléGshoaazúeugú sugarakat bocsátanak at, a többit pedig 

elnyelik /bzüts 1936/. Így a cereoriaa szerkezetének alapos 

vizsgalatét is csak a különböze festékoldatok alkalmazásúval 
leuet elérni, azért áltálában nagyon gyenge higitust kell hasz
nálni* Talbot /1930/ szerint legjobb eredményt a festékek együt

tes alkalmazása adja, mivel a szervek nem egyformán festődnek.
Az eleven cercariákat nagyon gorge neutrulvoros oldatba helyez
te, amelyhez ь-10 perc múlva 2-3 csepp nilusi kék szulfátot a- 

dott. i^y szinte lehetbvo v^lt a basofil es acidofil miri^oej- 

tek, az emésztőrenaszer es az o^yi iae^üuco^ vizaö^lata. A szer
kezeti részletek feltárását - itt nem részletezem - különböző 

kutatók aus és más festékekkel vizsgáltuk* készítményeim festé
séhez neutrulvoros u,3 és o,l „--ős oldatét, valamint a haema- 

toxylin eosin mayor-féle oxdutot használtam* az előbbi oldatot 

a csi0ut es cercari^t tartalmazó vizbe csepegtettem, az utóból 
oldatot a tárgylemezre vittem fel és igy festettem*

lixalt, Testetlen készítmény 

"A rögzítéssel az a célunk, hOtg a sejteknek, azuveteknea
2.5.3
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egymáshoz való elrendezését olyan állapotban őrizzük meg, a- 

melyben azok az életben, vagy az elhalás pillanatában voltak” 

/gzüts 1936/* olyan szer, amely az éló anyagot az életnek tö
kéletesen megfelelő állapotában rögzítené, nem all rendelkezé
sünkre. A rő0zituazerek nemcsak a belső szerkezetben, hanem a 

külső alakban is változást okoznak, duzzadás, illetőleg zsugo
rodás áltál, özemet a tényezőket saját vizsgálataim alkalmával 
is tapasztalhattam«

A szövettani metszetek készítésékor használatos rögzítő 

folyadékokat alkalmazták a kutatók a cercáriák vizsgálatánál 
is* btronberg et со. /197b/ 10 ,.-oa meleg formolban fixáltak 

a cercariamat. Probert /19ео/ az alkoholos és glicerines rög
zítést ajánlja« Ching /1937/ alkohol-formalin-ecetsav fixálási 
módot alkalmazott* A rögzítés általános szabályait figyelembe 

véve kísérleteztem a különböző rögzitő folyadékokkal* A forma- 

linnal és glicerinnel végzett rögzítés alkalmával több esetben 

már a rögzítés utáni első percekben változást tapasztaltam a 

cerc aria külap alakjában« ágyes esetekben nagymértékű zsugoro
dás, más esetben a protoplazma duzzadása, esetleg szerkezeté
nek teljes szétesése mutatkozott«

Vizsgálataimban az alkohol 25 és 5ü m-os oldatával vég
zett rögzítés volt a legmegfelelőbb «

A metszetek lezárásáról szóló leírások közül /líissely- 

-Barta 199b/ a kanadabalzsamot választottam, és megfelelő rög
zítés után ebből csepegtettem a lemezre és fedtem re óvatosan 

fedulemezzé• kzutan pormentes helyen tartottam a készítményt,
amely pur napon belül telje en megszilárdult, igy keretezésre 

nem volt külön szükség.
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Fixált, festett készítmény2*5*4

knnek a tárgylemez preparátumnak az elkészítése a 

2*5*2 és a 2*5*3 fejezetekben leÍrtak szerint történt, ezért 

ezt nem tartalom külön.

2*5*5 Fénymikroszkóppal vizsgált eercariak
rajzolása, mérésé és.fényképezése

A cercaria anatómiai felépitéee nejlon sok hasonlóságot 

mutat a kifejlett szivóférénél ami azzal magyarázható, hogy a 

lurvmlis fejlődésnek ez az utolsó állapota* /Igaz, hogy e^yes 

szerzők a betokozódott cercariakat még metacercariáknak mond
ják, mivel ezek a betokozödás után bizonyos átalakuláson mennek 

át/* A cercaria vizsgálata, morfológiai bélyegeinek megismeré
se a címben említett módszerek segítségével a kifejlett parazi
ták felépítésére is ad betekintést*

a*/ A cercariák rajzolása: a.mi^roszkópi kép pontos meg
figyelése lehetőséget ad a cercariák rajzolására és mérésére 

is* Fzek a kis lurvaaiakok, melyeknek nagyság© átlagban ü,2 - 

1,0 mm-iu terjed, már sztereomikroszkóp különböző nagyítása 

alatt is jól lathatók* A szerkezet megismerése céljából azon
ban xeltetlenul fénymikroszkópra van szükség* Kajzolusom al

kalmával a mikroszkóp nagyítás© lOüx-os és 4üüx-os volt. к na
gyítás mellett mar jól látszott a cercaria szerkezete. A rajz 

készítést lényegesen megkönnyítette az Abbé-féle rajzolókeszá-
lék használata, melynek segítségével nemcsak a külső körvonalak,
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hanem a belső szerkezeti résnek is jól láthatók és rayzolha- 

tók voltak. segítségével a nagysagbeli viszonyokat pontosan 

lehetett rajzolni.
b./ A cercariák mérései az a képességük* hogy rendkívül 

mozgékonyakI néha erősen megnyúlnak* máskor meg összehúződnak* 

jelentős nehézséget okoz méreteik meghatározásában * A cerea- 

riákkal kapcsolatos korai munkákban a cercariák méreteit ki
nyújtott és összehúzott állapotban adták meg* Az élő lárvák 

méretadataival együtt megadtam a fixált оgyedek méreteit is. 

lapjainkban a szerzők többsége teljes mértékben eltekint az 

eleven cercariák mérésétől* hiszen a fixált példányok méretei 
nagyon állandóak* megbízható mérési eredmények céljából Górt 
es krackett /1957/ legalább 50 mérést javasol* mig Ginyecinsz- 

kaja /196b/ 10-15 mérés középarányos értékét is elegendőnek 

tartja.
baját vizsgálataimnál a cercariák mérését objektiv és 

okulár mikrométerrel végeztem, melyek segítségével i0en ponto
san és gyorsan meghatározhattam a cercariák különböző szerve
inek nagyságát* A fixálást - mint ahogy előbb Írtam - alkohol
lal végeztem* és a neutrálvereasel festett lárvákat mértem, 
minden ©érés alkalmával ugyanazon okular és objektiv lencsét 

használtam* A mérési eredmény pontosságára törekedtem, ezért 

20-25 mérés középarányos értékét vettem egy-egy vizsgát cer- 

caria fajnál* A méreteket ©innen esetben milliméterben kifejez
ve adom me0 a későbbiekben*

c*/ fényképezéss a fixált festetlen* valamint a fixált 

és haematoxylin eosin mayer-al megfestett cercariák alkalmasak
voltak fényképezésre* fénykéneket a Xiphidio-cercariákról ké
szítettem, 20ÜX-OS nagyítással*
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SAJÁT VIZáGkLkTüK ná3.

A sújtott vizicsigák leírása3.1

A két különböző helyen gyűjtött csigák megfelelő közti- 

gazdák a mételyek számúra. A csigák rendszertani helyének meg
határozásánál Dudich-Loksa /1971/ és a Pintér /1974/-1'éle meg
határozást vettem alapul.

Viviparidae
Valamelyik nemzetséggel az egész világon /Dél-Amerikun 

кivül/ elterjedtek, uizurólag édesvízi lakok és főleg a csendes 

vizeket kedvelik.
Jellegzetes hazuk és méreteik alapján könnyen és biz

tosan megkülönböztethetők más csigáktól, negtöboször társasán 

élnek és a különböző neműek sokszor kivehető ivari dimorphis

musaal jönnek világra /killias-irich 1963/. Gyakorlatilag egész 

évben szaporodnak.

Lágy kúp- vagy körkörös alakú vastagíalu házuk van, mely
nek erősen kidomborodó kanyarulatait mély varratok választják 

el egymástól. Szájnyílásuk házfedéllel /operculum/ minden idő
ben szorosan lezárható /Kichnovszky et со. 1979/.

Viviparus conáectus /MILLET 1813/
Mollusca 

Conchifera 

Gastropoda 

Proaobranchia 

Mesogastropoda 

Viviparacea 

Viviparidae
Viviparus м(лШ‘(ЖТ lblü 

Viviparus s. str.

3.1.1

Phylum
bubphylum

Classis
Subclassis 

Ordo
buperfamilia 

1amilia 

Genus
Lubgenua



3* ubra: Viviparus contectus

Erőteljesen domború 0-o 1/2 lépcsőzetesen elhelyezkedő 

kanyarulatait /Eudich-Loksa lybb/ mély varratok választják el. 

Vékonyfalú, zöldes-barna azimi, gyakran sötét szinu idegen be
vonat takarja, kanyarulatait 3 barna-, zöldes-barna szinti ov di- 

ssiti. Szájnyilasa ferde tojusalakú, majdnem függőleges, sze
gélye tompa, fiatal illatokon, jellegzetes perioatracum Skulp
tur aval, spirális conch in karikával, meredeken kiálló erős tüs
kékkel rendelkeznek, nyitott küldőké részben fedett. A szájadék 

belsejét kékes-fehéres zomuncréteg boritja. házfodüje /opercu
lum/ a nyilas formájúnak megfelelően alakult, vékony, koncent
rikusan rétegezett, barnás szinu, a szélén többnyire sötétbarna.

Méretes 32-40 mm magas és 24-30 mm széles, .^.ész évben 

szaporodik. Növényi és állati ereuetú táplálékot /állati erede
tű fehérjéket is/ is fogyaszt, kiérhető életkoruk b év. Ellen
ségeik közül legveszélyesebbek a sirályfélék /haridae/, a var
júfélék /Corvidae/ és a gémfélék /Ardeidae/.

mymnaeidae
A család képviselői /yymnaea palustris, Eymnaea trun- 

catula, nymnaea auricularia, nymnaea peregra,

3.1.2
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Pseuuosuccinea columella/» fuleg növényekkel benőtt állott víz
ben, de folyoszéleken is előfordulnak. A családon belül abban 

különböznek egymástól, hogy főleg az utolsó tekervény mindég 

jobban kidomborodik, és ezáltal a ház azájadóka nagyobb nyílá
súvá átformálódik. Jó alkalmazkodásuk revén algák, friss és 

rothadt növények között is megélnek.
Himnősek. ^tlaoUS életkoruk: 2-5 év.

4. ábra: JLymnaea etagnalis

цултаеп sta^rmlis /ЫШШ 1750/

Phylum
bubphylum

Classis
bubclassis

ürdo

moilusca
Conciiifera
Gastropoda
authyneura
Basommatophora
iymnaeaceae
gyionaeidae
j^ymnaea ЬАШШСк 1799
Lamnaea s. str.

buperfamília 

família 

Genus
bubgenus

A iymnaea sta^nalis háza nagy, 42-67 mm magas és 2ü,b-52,5 

mm széles. Háza jobbracsavart, megnyúlt to^asdad alakú, csúcsa
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hegyes. bzíne világosabb va^ sotétebb szarubarna. Héja köze

pesen erős, felülete lécek éa gödrökből allé finoman szabályo
zott hálózattal ellátott. Gyorsan növekvő 7-b kanyarulata van. 
Lzujadéka nagy, tág, renüszerint magasabb a tekerca magasságá
nál* szegélye egyszerű, éles. A két szárat zománcréteg köti ősz- 

sze. köldöke zárt.
fövényekben gazdag nagyobb és kisebb felületű, néha ál

lott vizben is találhatók. A viz megfelelő pli-ja 7,6-ö,6.
Átlagos életkoruk; 2-'3 év.

Planer bidae3.1*3

Világszerte elterjeditek, elsősorban és kizárólag édes
vízben élnék. Az élettér me0Vulasztusanul igénytelenek, növé
nyekben 0azdag álló, vagy gyengén folyó vizedben, általában 

völgyekben találhatók. kegyes vidékén ritkán fordulnak elő.
A megfelelő viz pn-wa 7,0-3,2. Üxigénszegény pocsolyákban is 

megélnek, haemoglobin tartalmú vörös vérük a légkori levegőn 

кivül a viz oxigénjét is hasznosítja. Házába teljesen vissza 

tud húzódni, a kiszáradás ellen egy kis hártyával zárуa el sza
kadék nyilasát. Hazukat mászás közben balra billentve hordjak 

és ezáltal a morfológiai •'alsó” oldala felfelé mutat, jobb me
netesnek latszik. A határozókban ezt a szempontot veszik ala
pul, bár az állat testének felépítése szerint balra csavaro- 

uott /kichnovozky - Pintér 1979/.

Planorbarius corneus /LIHNK 175b/

Phylum
bubphylum

mollusca
Conchifera

Classis Gastropoda/
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áubclaasia kuthyneura
jlaaommatophoraOrdo

üuperfamilia
familia

.цушпаеаееа
flanorbidae

áubfamilia üelisomatinae
rlanorbarius iHüKUSP lbü6Genus

5* abra: Pianorburiua corneus

A rlanoroarius corneus korong alakú, eres 2-2 1/2 kanyarulat
ból all, moly kanyarulatokat mély varrat választja el egymás
tól. lelsd oldal.: bemulyedt, alaú oldala nagyban domború* áyi- 

l^aa voaealakú, azu^adéka éles. ilo^anam felülete tompafényü, 
finoman és szabálytalanul von&lkazott. Szine autót varüsbarna, 

vaí£j olajbarna, alsó oldala általában világosabb csontsziná. 

két szarát vékony zOmanerоteb köti üssze. 11-12 mm ma^aa óa 

27-32 mm széles* A ma^assá^-szélessét, aranya i^en változó.

2*2 A csigám fertüzottso^cneu meghatározása

A csa0«^ fertőzottaé^e e^yea kutatok /időbért 1266,
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Williams 1906/ ssorint tübb mint 50 л.-оа is lehet, ázt a negy- 

sáuot vizsgálataim is igazolják, ugyanakkor as is megállazitha» 

tó a fertőzött csigafajon közötti szignifikáns különbségekből, 

ho^y a frematoduk nem egyformán kedveli-, a koztigazdákat. á kö
vetkező tuol^zatok a különböző csigák fertozöttségének szómat 
és százalékos megoszlását mutatják.

II. loblozat: A Viviparus contectus fertőzött- 

sebének száma és ,^-os megoszlása

A nyújtás
ideje

A vizsgált A fertőzött A fertőzöttek 
csigák száma csigák szama /j-a

1419ÖÜ.05.21. 
06.08• 
U6.22. 
07.06. 
07.15. 
07-28. 
Ob.17. 
08.24. 

09.u7. 
09.21. 

09.28.

26 7,62
50 26,6

24,0
59,4
58,8
48,6
50,0
55.1
44.1 

40,0

8
625

55 15
18 7
55 17
>4 17
49 27
54 15
55 14

Amint azt koruouan említetten a Viviparus contectus és a 

flanorbarius corneus csi^kot egy helyről, ёз amint a táb
lásatokból is látható ugyanazon időpontban, a gymnaea 3tanna
list mos helyről és mos időben gyűjtöttem.
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in* Táblázat: A Idumaea stagnálás fertőzőtt-
sógének száma és vb-os megoszlása

r'-^-C

A gyűjtés A vizsgált A fertőzött A fertőzöttek 

ideje csigák száma csigák száma /«-a
198o.o5.29. 

06.13. 

06 • 26 • 
07•iü• 
07.23. 

08.07. 

08.26. 

08.30. 
03.02.

17.9 

5,0
29,0
53,7
93.1
98.2 

98,2 

93,1
98.3
78.3
73.9

739
24u

32 8
5195

87 81
164167
162165

175 163
120122

09.12. 74 58
09*26. 5473

IV. Táblázat: A flauerbarius eorneus fertőzőtt-
su^anek szama és á-os megoszlása

A gyűjtés A vizsgált A fertőzött A fertőzöttek 

ideje csigák szama csigák száma /j— a

1980.05.21.
06.08.
06.22.
07.06.
07.13.
07.28.
08.17.
08.24.
09*07-
09.21.
09.2b.

17 3 17,6
27.7
31.8 

30,0 

51,6 

24,3 

31,8
31.2
30.2 

28,6 

21,6

18 5
22 7

9
613

37 9
1444

32 10
1343

28 8
32 7
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Visszaírjuk mez a húrom caigafaj fertőzőttségét az 

alábbi számok alapján í
Csigák fertőzött Fertőzött 

szama csigák szama csigák Vá-a

126 37, 8
bl,4
2b, 3

Viviparus eontectus 

Lynnaea sta^ualia 

Planorbarius corneus

333
b7ü1*669

322 91

ha a számok közötti összefüggéseket elemezzük akkor a 

következő megállapít „.sokat tehetjük:

a*/ a gyűjtőhelyek környezeti, éghajlati adottságai 
nem azonos mértékben felelnek meg a Trematoduk számúra}

b./ a iymnaea stsgnalis fertőzőttaége messze meghalad
ja a másik két csigafaj fertözuttségot;

c*/ minden bizonnyal a íymnaea stagnalis e^ike azon 

csigáknak, amelyek legkönnyebben fertőződnek i'rematoda lárvá
val. Pro bért /1964/ szerint a Lymnaeiciae csalidba tartozó csi
gák áltálában jó koztigazduk, s ennek akut úgy magyarázza, 
hogy csaladjuk nagyon régi keletű lehet és ezáltal jól alkal
mazkodott ellenállóképességben az élősködő faunához*

u./ a vizsgált területen élő Trematoduk közül főleg 

azok találhatók a harsány! tavakban, amelyek iymnaea stagna- 

liaban fejlődnek, ugyanez nem mondható el a másik terület 

Trematoda faunájáról.

Л késői tavasz és az esőzések elhúzódása következtében 

a viz hőmérséklete még május hónapban is olyan alacsony volt., 

hogy a cercariák kirajzása nem volt számottevő* ±,z természe
tesen összefügg azzal is, hogy a fertőzés után a cercariák
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mé0 nem voltam elég urettek a kirajzusra. A külföldi irodalmi 
adatok Arobert I960/ a fertőzés kulmináluaat elsősorban au
gusztus-szeptember hónaira teszik. Vizsgálataim azt különösen 

a .цутпаеа stognolis esetőoen mutatják, hiszen a cercariák ki
rajzása e vidéken is ebben a két hónapban twme0es. Amint az 

megullapitható» ennél a csikónál ebben az időszakban a fertő
zés több esetben mézei áll a léü m-hoz. A szeptember közepére 

lecsökkent 72 ,--os rajzás e^részt a fertőzés visszaesettére, 

másrészt arra is enged következtetni, hogy az ekkor begyűj
tött csiaukbél шиг előzőle0 kirajzottak a cercariák* A máéin 

két csiga esetében Шиг nem beszélhetünk a kulminálná idejéről, 

legfeljebb azt állapíthatjuk meg, ho^y a Viviparus conteotus- 

ból a rajzos csak juniua vége felé indult meg.
norubbi fejezetben említettem a csigák kettős fertő- 

zosének lehetőségeit a külföldi kutatók tanulmányai alapján 

/drown et со. 1226/. Vizsgálataim közben figyelemmel misertem 

a fertőzottsüg kutatásának e vitatott es sokak által mé^ nem 

egyértelműen eldöntött kérdését, megfigyeléseim alkalmával 
и juniua 2и-un gyújtott gymnaea stagualis-ok közül 2 csigánál 
fordult elő, ho^p kiphidiocercaria és .^chino stomata cercaria 

j-ö rajzóét a vizéé, az og^ik esetben mindkét cercaria faj u- 

gyanazon a napon, inig a másik esetben 2 egymást kévető napon 

veit megfigyelhető.
igaz., az összesen begyújtott közel 2uoü csiga közül

ezt csak kettőnél tapasztaltam, ami alig több mint 2 no-es 

dupla fertőzést jelent, mégis szerintem ez a kis szám is bi
zonyltja, hogy előfordul a csigák kettős fertőzése a miraci- 

üiumok által.
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A fertőzött és fertózéomentes csigák házának 

ösazehasonlitusa
3.5

A fertőzött csigák házának megváltozásáról a különböző 

kutatók eltűrő véleményen vannak. Többen /nvilliams-áilis 1976, 
iyaaght 1943/ olyan megfigyeléseket Írtak le, ho^y a fertőzés 

következtében megváltozik a csigaház hosszanak v.a szélességének 

merete, megváltozik a ház magasság-szélesség aranya is. őz a 

változás elsssorban a ház magasságának megnyúlásában jelentke
zik. árre vonatkozó vizsgálataim eredményét az alábbi tábláza
tok mutatják be, ahol a fertőzött és fertőzésmentes csigák háza 

nagyapának összehasonlítását mm-ben szemléltetem.

V. Táblázat: A fertőzött és fertozésmontes
Viviparus contectus házának nagysága

Fertőzésmentes csigák 
átlak mérete

Gyűjtés Gyűj— 
ideje tött

Fertőzött csigák 
átlak mérete

csigák magas- 
1980. száma eág

szeles- haz- 
ség aránya

széles- ház 
ség aranya

magas
ság

05*21.
06.06.
06.22.
07.07.
07.13.
07.26.
06,17.
06.24.
09.07.
09j21.
09.2b.

14
/1,41/
/1,33/
/1,39/
/1,36/
/1,34/
/1,39/
/1,31/
/1,40/
/1,40/
/1,42/

/1,31/
/1,36/
/1,39/
/1,45/
/1,34/
/1,37/
/1,31/
/1,37
/1,39/
/1,41/

42,1 : 
40,6 : 
36,2 : 
36,6 : 
3b,3 :
34.5 : 
39,2 : 
43,4 : 
42,7 :
41.6 :

25,6
23,8
24,8
23,7
26,1
25.1
29.5
30.6 

30,9
29.2

26 29.6
30.6
27.5 

26,9
26.4
24.6 

29,7 

3o,6
30.4 

29,1

33.6 :
32.6 :
34.5 :
34.4 : 
37,9 :
54.6 :
36.6 : 
42,1 : 
43,0 :
41.4 *

30
25
33
16
35
34
49
34
35

-1,57 “= 1,56
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VI* Táblázat: A i'ertűzött os lertőzésmentes
lymnaea sta^nalis házának nagysága

Fertőzött csigák 
tutt atlar» more te

csigák magas- széles- ház- 
sag aég aránya

Fertőzésmentes csigák 
at lag mérete

Gyűjtés Gyűlj— 

ideje
I960. szama

magas- széles- ház- 
ség aranyaaag

/2,09/ 

/1,82/ 
/1,97/ 

/1,96/ 

/2,о4/ 

/2,06/ 

/2,22/ 

/2,15/ 

/2,17/ 

/2,09/ 

/1,98/

/2,17/ 

/2,14/ 

/1,97/ 

/2,01/ 

/2,00/ 

/2,0Ь/ 
/2,22/ 

/2,13/ 

/2,23/ 

/2,09/ 

/2,00/

05.25.
06.13.
06.26.
07.Ю.
07.23.
08.07*
Ob.26.
оо.Зо. 

09.02. 

09.12. 

09 * 26.

39 59,7 : 2b,5 

46,3 

4b, 5 

49,2
49.6 

46,1 

43,b 

42,b
44.6 

46, ü 

4b, 5

42.8 : 19,7
34.5 : 16,1
47.7 : 24,1
48.1 : 23,9 

44,3 s 22,1
45.5 : 21,8
43.1 : 19,4
42.9 : 20,1
43.8 : 19,6
46.5 : 22,2 

48,0 : 23,9

40 23.4
24.5 

25,1
24.3
22.3 

19,7 

19,9
20.5
22.3
24.4

32
95
87

167
165
175
122

74
73

ЗГ» 2,05 X- 2,09

VII* Táblázat: Л fertőzött és Fertőzéámentea
Flanorbarius corneus házának nagysága

Gyűjtés Gyűj- 

ide je 

1980.

iertuz^tt csigák
tött _____ átla^ mere te

csigák magas- szeles- 
száma aáa óév, aratva

Fertőzésmentes csigák 
átlag mérete

ház- magas- szoléa-
asg aranya

14,2 : 28,8 /0,49/
14,0 : 32,0 /0,43/
13.1 : 36,3 /0,36/
12,9 : 35,3 /0,36/
13.6 : 34,9 /0,38/
14,0 : 36,1 /0,38/
13.7 s 33,6 /0,40/
12.8 : 31,9 /0,40/
14.1 : 35,7 /0,39/
14.2 : 35,5 /0,40/
13.8 : 34,6 /0.39/

X= 0,39

ház-

/0,40/
/0,39/
/0,39/
/0,38/
/0,39/
/0,39/
/0,41/
/0,41/
/0,42/
/0,39/
/0.39/

0,39

05.21.
06.0b.
06.22.
07,06.
07,13*
07.28.
08.17.
08.24.
09.07.
09.21.
09.28.

17 14,2 : 35,4 

13,9 : 35,3 

13,8 : 35,0
13.1 : 34,2 

13,5 : 35,1
14.1 : 35,8 

14,0 : 33,7 

13,7 : 33,0
15.2 : 35,8 

14,0 : 35,2 

13,7 : 34,8

18
22
30
19
37
44
32
43
28
32
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A táblázatodból megállapíthatjuk, hogy a mas^usban - 

júniusban gyújtott Vivipaxua contectua es Лушшеа stugnalis 

csig^ esctűben szignifikáns különbség van a fertőzött es fer
tőz usment es eredek házának hosszában-szélességében logaritmi
kusán végzett mérések alapján /uilliams et со. 1976/. bzt első
sorban azzal magyarázom, ho^y ebben az időszakban a legnagyobb 

fokú fertőzést az attelelő csigák esetében tapasztaltam* ást a 

meg^ilapitust nem tehetem a flanorbariua corneus esetében, hi
szen ez a csiga eléggé kismértékben fertőződött, másrészt pe
dig nincs eltérés háza nagyságúban.

A későbbiek folyamán mór az előbbi Két csiga haza nagy
sága sem mutat eltérést a fertőzés hátasára, még nem tudjuk 

teljes bizonyossággal mi lehet az a gátló tényező - tálán a 

fiatal köztigazda epidermis struktúrává az oka - a miracidium 

szamara, amely a fiatal csigába való befurakodhat megakadályoz
za. ha a ház arányának értékét elemezzük mind három csigánál, 

aemor azt latjuk, hogy Jelentős különbség az aranyokat illető
en nem Jött létre a fertőzött és fertőzéamentes egyedieknél, sut 

a Viviparus contectus és a flanorbarius corneus esetében ezek 

szinte teljesen megegyeznem.

Vizsgálataim alkalmival tehát nem tolultam olyan össze
futást, amely azt bizonyitana, hogy a fertőzés következtében 

megváltozik a ház nagysága és magasság-szélesség aranya*

A fertőzött csigák szerveiben az átalakuló 

XiphidiocercariuK vizsgálata
5.4

A közvetett fejlődés menetén szövettani úton is meg-
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próbáltam elemezni* Л leggyakrabban előforduló hiphidiocerca- 

ria faj átalakulásit követtem iymnaea stagnalis óe rlanorba- 

rius corneus fajokban* A fényminroazkópos vizsgalatok eredmé
nyeit 10-15 -os metszeteken haematoxylin eosinos festés utón 

fénykép felvételeken kivonom bemutatni. A szövettani elemzés
nél először a csiga bélcsatornajuban átalakuló formákat tanul
mányoztam, majd irodalmi adatok ismeretében egyes szervek fény- 

mimroozköpoö kó^n lathaté szövettani szerkezetét ismertetem.

2.4.1 Aejlddőforrnak

A fertőzött csi^kban az élősködő egyik legfeltűnőbb 

alakjut a sporocystut kevés szambán, de jól felismerhető for
mában megtaláltam a köpenyhum alatti kötőszövetben* йég nagyobb 

számiban lnttam a lymnaea ota^ualis nyalmirÍnyében. 6/A - 3 ábra. 
Az első képen /6 А/, moly aranyiam kis nagyítású felvétel, jól 
latszik a oporocyota kutikularis tokja. Szervek elkülönülése 

nem figyelhető meg, de a csirarotegen feltételezhetők a metsze
ten. A két oldal sötét sejttómogéből képződnek az új nemzedék 

tagjai* hosszúkás formát mar elkülönülten lát tűrik a felső 

sporocyeta belsejében, hasonlóan a nyillái jelzett sporocysta 

középen is láthatunk több apró redia kezdeményt. A körülvevő 

sötét sejtes tömeg még további ut-npótláot biztosit. A köpeny
üreg falat alkotó légzóhun sejtjei köbosek, a sejtmag nagy és 

kerek, a metszésnél konnten levelik ez a vékony réteg, az a-
latta lévő mesenchimatikus szövetről. A sejtek plazmatinue 

alkotóinak csekély volta, könnyű atjarhatos^a bizonyltja,
hogy fontos szerepe van a levegő légzőhum alatti szöveteihez 

juttatasoan.
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б/л* ábra: áporocyaták /nyíllal jelzett/ a Idumaea sta^nalis 

mesenchimát ikus parenchimájában* A kép also részén 

a köpeny-, vagy légzőhúm 40ux.
б/ß. ábrás két sötét sporocysta а xymnaoa stagnolis nyálmiri- 

gyének összetett alveoluris szövetében* A lebenye
ket elválasztó kötőszövetben cercaria /nyíllal jel
zett/ ÍOUUX.

A második /б/ß/ képén a lymnaea atagnalis gyomrához csatlako
zó emesztomirigy szerkezete t»nik lel elsősorban* az a mirigy, 

mely nyalat termel - az emésztéshez szükséges keményítő-, zsír-, 

fehérjebontó és cellulózt emésztő enzimekkel - szerkezetileg
összetett csöves bo^ós mirigynek Ítélhető a iymnaea staoimlis-
ban* A különböző fejlődéaü mirigy parenchima sejtek a plazmá
ban található éppen termelődő vagy teljesen kitöltő váladékЛ«,'' ;V \4///il

ns
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^ranulumaitól eltc-rő denaiiuat шпак. А mirállomány kötő
szövet! válaszfalakkal osztott, benne vékony veredony ágakat 
is láthatunk. különösen ezekson a résben ^azda^ kőtőazoveti 
Valaszkaiakban találhatók az eloskodok.

А ^yomor kezdeti szakaszon sporocysta és redia ^yakori 

egymás mellett. A xymnaea sta^nalia myomorfaia vastag« A tuni
ca mucosa, mely egyrete^ü hon^erhum és vékony kötőszövet, kí
vülről vaatOo, több rőtedre külündló sima izomréto^0el hatarolt. 

A gyomorkorüli testüregben szabadon es mar a középbelmiri^ybe 

árazottan, az előző képekhez viszonyított parazita alakoknál 
Jóval nagyobb /hossztengelyben 1 mm körüli/ rádiumát latunk.
Л/с/.

6/C. ábra: iymnaea öta&nalis testüregében a ^yomor kőzelébon 

Jól fejlett és az emésztomiri^yoen kifejlődésben 

lévő rediuk. 4üüx
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A kutikula alatt a redia testüregében jól olhatoroltak az új 
nemzedékek. A kuzépau mag-nyos rediában a felső-középső terü

leten a cercaria faronnyulvunya is jól elkülönül. Hasonló az 

alsó jobb oldali kisebb alakban is feltűnik. A fejlődj cerca- 

ria alakok teste granulált es a nagyobb formáknál gyakorolt 

szemnek a sötét .szívó.:, is feltűnnek.
A kutiisiluris tokon belül jóformán minden sejt felhasz- 

nulúdik az új alakok képzéséhez. A nagyobbak kiszabadulása utón 

feltehető, hogy a jobb oldalon elhelyezkedő sutét testekből is 

kialakulnak a cercurián• bzek a testek szorosan tartjuk us usz-
azeköttetest az itt vastagabb kutxkuláris fallal /6/0 ábra/*

Ha metszeteken vizsgálatik a parazitákkal erősen fertő
zött hymnaea ato^iklia béicsatomajut, az omosztócsövet körül
vevő mirigye s állomány oun uralkodnak a cercáriák /б/h-l ubrn/.

A gyomor szakasza meghajlik «a átmegy az egyenes lefutású kö
zépbélbe. и hajlatban a nyolmirigy szövet szorosan tapad a cső
höz, e területen legnagyobb tömegben halmozódnak fel és szapo
rodnak el a redicik tele a sutot cercariakkol. A képen látható 

sutot egyedek szövete erős affinitást mutat a haematoxylin fes
tékhez. különben a kiszabaduló cercariak a valóságban fehér, 

fénylő, aprószemcsea szerkezetet mutatnak* A festék nagyfokú 

affinitása nagyon sok apró sejt, sok Pb és 1Ш6 anyag jelenlé
tere utal. A.köztigazdacaiga gy omorszövete és bélcsatornája 

szabályosan mutatja a haematoxylin eosin rutinf'estés megszo
kott eredményét.

A simaizom halváig rózsauziná, 

nalut a szorosan záródó hámsejtek keskeny plazmája és aránylag

a hámréteg sötétkék vo-
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hosszúkás magva adja. ámésztőcsdhuz, akcj? gyomorraihoz tapadó 

parazitaalakot nem simorult megfigy ölni •

mmé,'
6/P. ábra: hymnaea stagnalic gyomorvég és a hozzátapadó mi

rigyszövetben erősen szaporodó rediák metszetei} 

X-el jelzett q bélireg, —k -lal jelzett az egyré
tegű i'elszivó hengerhnm, melyet kivülról a sima- 

izomnyalabok hossz- és keresztmetszetei határai
nak. 16 ÜX

6/li. ábra: A középbél ebenes folytatása a gyomor alatt, me
lyen helyenként kisebb kitüródés is látható}
X-el jelzett a béloreg, -lal jelzett a bélhám, 
ü-val e^y ép mirigy alveolus. A többi mirigyresz- 

letben kórosai.* elszaporodtak és elpusztultam a ui- 

ri^seytek. kggx
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A szövettani tapasztalat szerint q fejlődő alakok ki
sugároznák ős tovább ozaporodnak a laza szerkezetű emésztőmi- 

rigyben és innen az emésztómirigyhez helyenként közvetlen kap
csolódó himnóo mirigyszövetébe is átterjednek*

A csigák emésztomirigye, oolyot középbélmirigy vagy máj 
néven is emlegetnek, mind a fianorbarius corneus, mind a iymna- 

oa stagnalis faj hatsó szakaszán szorosan kapcsolódik a himnóo 

mirigyлов. árról a területről is kószáltok metszetek /6/1-G/*
A mirigylebenyek kevésbé fertőzöttek, de itt is különösen a le
benyek közötti kötőszővetes területeken számos fejlődő rediát 

lathatunk. A képen latható a nyálmirigy kivezetőjenek is sza
kasza. libben nem látszik parazitaalak* Bár táplálékukat a bél
ből és a környezet elpusztult sejtjeiből veszik, mé^is úgy lat
szik, hogy e. nyomor és bélhajlat körüli területen szaporodásuk 

jóval intenzivebb mint a i^yulmirigy, vagy a himnós mirioy lebe
nyeiben* A :vé.ek alapján allithatjuk, hog/ a gyomor és bél kö
rüli gyorsan szaporodó alakok állandó fertőzést biztositanak*
A távolabbi területre húzódnak a csiga állandó tartós fertő
zött súgót, a faj állandó létét biztosítják, mely időjárási vi
szonyok változását is átvészeli*

A flanorbarius corneus faj emésztő- és himnőa mirigyé
nek szerkezeti eltérését mutatja a következő /б/e/ kép* A fel
ső részén a mir±(jylebenyek, az alsón jól láthatók a tipikus 

revert hasnyálmirigy lebeny ok. szövettani kópéi* A himnőa mi
rigy bogyóiban a koböa hámsejtek periférián rendezettek, né
mely nagymagvú, bhö molekulában gazdag* ezekből alakulnak ki 
a peteaejtek es az alveolus lumenén at a kozua himnös mirigy
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vezetőkén ürülnek ki. A bemutatott szövettani képen is jól lát
ható, ho^y a kétféle ivarsejt termelése nem e.yiuore esik.

JpS i
ж
•;-ч %

6/F. ábra: áymnaea sta^ualis eméaztomirigének hátsó szakasza, 
mely hozzatapad a himnős mirigyhez. X-el jelzett az 

összetett alveolaFis mirigy lebenye és kivezetoje. a 

mirigyszövetben Fejlődő úo szaporodó rediak az előző 

képekhez hasonlóak“. 4üüX
6/G. abra: A Flanorbarius corneus emésztőmiri^yének és szorosan 

kapcsolódó hiornős mirigyének metszete. X-el welzett 

az emésztőmirigy lebenyei;
mirity tipikusan bojyos alvoolusa, melyben az alsó

-lal jelzett a hasnyal-

képnél hiiuivarsejtek szaporodásét is láthatjuk. 40СЖ 

A gyűjtés idején - kora tavasszal - az alveolus kisebb méretű
és meiotikus osztódással létre-se^tjei szaporodnak gyorsan 

hozzák a csigákban jól Fejlett, Farokkal rendelkező him ivar-
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sejtek. Tőbe képen jól latszik ez a xoly urnát. A hin* ivarsejt- 

csoportok fellazulnák, a közös nimnos mirigy kivezetem jutnak 

a raktározó szervekhez, vesxcula seminal.is, és itt v ...m be a 

petesejt érési időt. A jó* í’ejiett hinnes purosouosi táskában 

végbemenő ivarsejt találkozásnál jóformán teljesen ki van zár
va az azonos fajon belüli kérésztezenes.

6/H. ábra: iymnaea stábnál is himnős mir igének metszete közel 
a mirigy apiáális vesőhez• А-el jelzettek a hinnea 

mirigy lebenyei, 

telepek 4Q0X
6/1. ábra: Flanorbarius corneus himnős mir igenek metszete.

—> -lal jelzett és hosszmetszete lüOüX 

A Lymnaea ste^nalis és j. lanorbarius corneus himnós mi- 

ri^eool készült metszeteken tovubu tanulmány ózhattuk ns előb
biemhez hasonló szövettani szerkezetet, illetve a reüiuk elhe
lyezkedésűt.

-lal jelzettek a spermiumképző
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A 6/ii-val ^elzett ubra a Memos mirigy azon szakaszá
ból készült, amely a csigahéj felső kanyarulatéba is beér. A 

mirigylebenyek lazák, a köztiterekben nétJyra nőneа a rediuk. 

Több esetben jól elkülönülnek már a bennük fejlődő cercariuk.
A flanorbarius corneus himnös mirigyéből készült e^ik 

metszeten megtaláltuk a hiinnőa mirigy hosszúra nyúlt lebenye
it is, melyek a kozus mivezető felé vezetnek, iá területen ^az- 

dötí a vérellátás, mint a 6/1 ábra képén látott nyillái jelzett 

és hosszmetszete ie igazolja. A bemutatott na^n&t^yitusü kép 

3zerint az átalakuló paraziták a hirnnos kivezetőn át is ürül
hetnek.

A Xiphidiooercaria szerveinek tanulmányozása5.4.2

A szövettani értékelésnél az átalakuló parazita alakok
ban néhány szervrenuszert kivonok elemezni:

köztakaró: jőlismerten a laposférgek e^yrete^ü kőbős, 
illetve hengeres hámsejtje kutikulával fedett. A külső váz 

ezen kezdeti alakjut a kültakaró haltermékének tekintették.
A legújabb kutatások megállapították, ho^y a lapoofér- 

Ook testfelületét boritó köztakaró termelte kutikula nem ham- 

eredetu, hanem a test belsejét kitöltő parenchyiaaszövet termé
ke. Azért a laposférgek köztakaróját pseudodermis néven szok
tak jelölni. Hein /1961/ vizs^, lata szerint ez a ^ajutsa^os 

bőrképzés a képen látható módon me&y vé^be*
A harmadik eairalevéi kezdeti szövetének a oesenchy- 

matikus me a ödémának fokozatosan nyúlvány о sas váló /7 - ö /
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sejtjei, melyek itt tőbhmag értékűek, houszú nyulv any okkal át

törik a szubkutikularis izomrateget /2 - 6/ és ezek terméke a ku
tikula /1/. A fejlődés kezdetén meg van az epidermis egysorba 

reauezett hámsejtje, de az állat növekedésével elpusztul. A fe

lületet mesoderiualis eredetű védőréteg tölti ki, melyek gyakran 

tüskézettek /2/.

6/K. ubra: fasciola hepatica bőrének kialakulása Hein /1ЭЫ/ 

szerint /vázlatrajz/
Átalakuló parazitában mindég elkülönül a kutikuluris ré

teg. Á szövet keménysége miatt ez gyakran elszakad a belső állo
mánytól, amint ez jól latszik egyes képeken /6/А, 6/C, 6/ií/*
A szervezet kicsinysége miatt szövettani népén nehezen lathatók
a sertók, de a kitinrétegződés ezt valószínűvé teszi és a bélfér
gekkel érintkező hámsejtek „yulladusát kiválthatja.
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izomzat; a bőrhöz szorosan kupcsoludo izomzat az állat 

szuvetűinek fe0lödéscvel magyarázható. Csak epithelislis erede
tű, tehát ektodermubol származó izomzat tál számolhatunk, melyet 

vizsgált képek alapban bizonyit, hogy a ham és izom között nincs 

rés, a le^kczdetlevesebb bórizomtömló vesz részt a laposférgek 

mozeat^saban* A szövettani felvételeken tanulmányozva jól elkü
lönül a borizomtomlo a testüregtől, bz redia alakomnál mindenütt 

latható, különösen jól a 6/C ábrán* A magok több sorba rendezet
tek, ezek na^y ré^ze izomsejthez tartozó. A tíein /19Ь1/ ábrán be

mutatott 'j rétegű izomzat csak kifejlett példányomban feltételez
hető*

Táplálkozási rendszer: a mete Зуек kifejlett rajaiban meg
jelenik. a bélcső szív ókor origókkal, rövid elő-, illetve izmos ga
rattal és vakon végződő kettős bélszakasazal. Az magyarázható az 

egyedfejlődéssel, a testüreg kezdeti végén való alakulásával, át

alakuló fajokban legfejlettebb a cercarlakban, ahol a bélcsator- 

na a test elülső harmadában indul éa két oldalsó bélzsukkal kö
rülveszi a hasi szivét /Ito 1977/»

A cercaria bélcsatorna szövettanilag is jól elkülönülő 

rétegemre különül, a xelczivöhám felületnagyobbitó plazmanyul- 

vanyokmal rendelkezik /6/i/*
Az élő alamokban a 3porocystak, illetve rediak testüre

gében is láthatók üregrendszerek, de faluk теъ nem körülhatá
rolt.

átalakuló fajokban feltételezzük a kiválasztó sejtek, 

a Ionoséjtek /uohson et со. 1979/ ^ezdetlebes alakjait, melyek 

a testüreg mesenchimatikus sejtjei kozott helyezkednek el.
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kzaporitu aejtek tömörülését, Oonad kezdeményeket, mellek 

t^yei^én differenciáltak, /üoodchild et со. 1940/ ceak a eercáriam
ban lehet elkülöníteni, eladsorban a hasi szive alatti területen. 

Vé^le^es kialakulásuk és ivarsejt terhelésük csak a vé^le^es gaz

da, bélcsatornajauan me^y vé^be.

ő/L ábra: közvetett fejlődosu laposférgek bélcsatornajónak ke
resztmetszeti képe

Az anyagcsere szövetek működéséhez szabályzó sejteket i- 

deji és kémiai anyaik hátasat kell feltételezni, dói ismert ki
fejlett szivófércekben az idetprendszer kózpontosult kettős dúca, 
a fejben és a hasi oldalon hatra húzódó 2-6 ide^küte^e. átala

kuló fajokban ideije lemek megjelenéséről csak irodalmi adatokból 
értesültem /Heese 19 kp/..
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A csrcaria rajzusa, mozgása és viaeikedt.se3o

A métely lárváknál való rartőzőttsét, arányának viz utála
táról a különböző kutatók eltérő véleményen vannak* «illiams 

/I960/ sa er int a parazitizmus pontos százalék meghatározásának 

egyetlen módja a csigák felboncolasa, masok /Pearson 1999/ a viz- 

be kirajzó ceroariuk alapján állapítottak met a parazitizmust. 

Vizsgalati célra legmegfelelőbbek azok, melyek maguk jutnak a 

vízbe, ugyanis ha a puhatestűek leiboncolása útján nyerjük azo
kat, akkor könnyen tévedhetünk a meghatározásukban, mivel igen 

gyakran ezek fejletlen egyebek, fejletlen kiválasztó rendszer
rel és a felnőtt egyedtöl eltérő anatómiai felépítéssel /Ginye- 

cinszkaja 196b/. Pearson /1999/ a Gyraulua parvusban vizsgálta 

a fejlődési alakok csigákban való vándorlását és azt a megálla
pítást tette, ho^y a cercariák a csiga epiaermio ugyanazon ré
szén keresztül vándorolnak ki, a gyakori átvonulásukkal a csiga 

epidermises állandó sebet ejtenek és tartanak fenn. birrnik and 

binnik /1957/ a Paramphistomum aukari fejlődését vizsgálták bi- 

omphalaria pfeifferi-üen. niaérletük eredménye szerint az érett 

cercariák 59 nappal a miracidiumos fertőzés után kezdik elhagy
ni a csigákat, megállapítOttók* hogy a cereáriamnak mintegy tiz 

nap kellett a teljes kifejlődéshez az anya redia elhagyása ut~n.
A iertőzöttség tényét eredmény esen megállapíthatjuk, ha a külön- 

külön fiolákban tartott csigák vizét kézinagyitóval - de akár 

szabad szemmel is - rendszeres időközönként ellenőrizzük*
megfigyeléseim szerint kirajzás után a cercariák az edény

ben jól eloszlottak és testtel lefelé lebegnek a vízben* Az
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gchinoatomata és a kiphidiocereariuk, tobuségukben erőteljes 

úszók, farkuk erős csapkodásával haladnak /Kankin 1929/, álta
lában aktiv és nyugalmi periódusok váltjuk egymást. Vaírnak kiphi- 

diocercariak, melyek gyorsan és állandóan úsznám, gyakran labda- 

szerűvé húzódnak össze, hogy azután hirtelen kinyujtuzzanak.

Az Kchinostomata cercariaknul sok esetben a test folya
matosan ventrulis irányban ü alakúra görbül, ezáltal az orális 

szívó szembeull a test hutulsó végével, majd ismét kiegyeneae- 

uik. elegendő mennyiségű cerearia nyeréséhez a lárvákkal teli 

vizet centrifugálni lehet, bár bizonyos vizag. latok elveszesé
hez esetlen egy fertőződött puhateste is eie0o6gea* Termesze- 

tosen igen sóra szuszpenziót kaphatunk, ha a felhozott csigát 

kevés vizbe tesszük es mele^ helyre vagy lumpa alá helyezzük, 

hiszen mint mar szóltam róla, a cercariuk elsesorban a fény és 

meleg hatásúra szabadulnak ki* A cercáriak cai0a gazdáikból va
ló kiuraniluoa a sötétség és a világosság megvált oatatuöuval pe
riodicitást mutat. Wappal 3otét helységben, éjjel pedi0 erős 

elektromos lámpával felszerelt dobozban tartva a fertőzött puha
testet , a cerearia kiáramlása periodikusan megfordul /üiovanno- 

la 1926/# A cerearia rajzás normális féltőtelek mellett szabály- 

szerűséget mutatott 12 és 15 óra közötti csúcsértékkel. A fordí
tott fény és sötétségi körülmények között tartott csigák az első 

napi megfigyelésein alapján még a dél körüli csúcsértékét mutat
ták a cercariák rajzásában, a további napokban a cerearia kiván
dorlási periódusa megváltozott és ez a csúcsérték az éjszakai
árukra tolódott el. Ez a kísérlet is bizonyltja azokat a korábbi 
megfigyeléseket, hQ;_y a cerearia rajzásához megfelelő mennyiségű

fé:gro van szükség.
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A cercaria rajzos naponkénti iae0oazlotsa5.5.1

A különböző időszakban begyűjtött csigákból a cercari^n 

rajzása mas-mas napoleon indult meg. л változatos kó,>et mutatja 

az, ho0y olyan eset is előfordult, amikor egyáltalán nem rajzott 

cercaria, va^y csak a 7* napon, ugyanakkor а űyinnaea stognalis 

esetében több péda volt arra, hogy a rajzás már a begyűjtés nap
ján megindult. Ha azt vizsgáljuk, hogy hány napra volt szükség 

ahhoz, hogy a rajzás abszolút százalékát is megállapíthassuk, 

akkor a kép még változatosabb.
A coreáriák rajzásának naponkénti megoszlását a gyűjtés 

időpontjátcSl számitva a VIII 

tik.
IX. éa X. táblázatok szemlőlte-•»

mindhárom csiga rajzosa esetében tapasztalható, hogy e- 

gyetlen egy esetben sem rojzottak a cereáriák a begyűjtéstől szá
mított ö. nap után, tehát a rajzás abszolút százalékát mar ekkor 

meghatározhattam volna, nrmek ellenére csigákat laboratóriumi kö
rülmények kozott minden esetben 14 napig, egyes esetekben még to
vább is tartottam.

Az elvégzett kísérletek tapasztalatai szerint azt állapí
tottam meg, hogy a tavasztól-Őszig terjedő vizsgalati periódus 

nem teszi lehetővé a lényeges megallapitusokat, igy csak néhány 

észrevételre mutatok rá:
a./ a Viviparus contectus és a Planorbarius corneus fej

lődéséhez szükséges ökológiai tényezők, akárcsak a gyűjtés időpont
ja is megegyeztek, mégis a Planorbariue corneus esetében a rajzos 

minden vonatkozásban hamarabb indult reg mint a másik csiga ese
tében;
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VIjlJL* tubluzot: A cercnria rajzúa naponkénti me^oazl^ao
a liviparua eontectua cai^a esetében a 

gyűjtés időpontjának fi^e lembe vetelével

r a j z a a i gGyujtoa
idő
pontja
I960.

Csigák
azuiaa

elteltА паре к озазеа
lerázott

eaiga
1 12 1 3 t 4 í 9 Г 6 I 7 Í.8 ,J.,.g

fertőzött eui^űk azóna éa százaléka
űb db > db '/и < Ib a>db V* ab % db % db ы db к db %

\jj .21. 14

26 7,6Oü.UO. 1 9,6

1 3,4

2 8,0

3 13,2 

1 3,5 

1 2,9

4 11, b

1 3,8

2 6,6

2

06.22. 2 6,6 

2 8,и

30 3 16,0 

2 8,0 

3 9,1

6 33,3 

5 17,1 

1 2,9 

5 lo,3 

1 2,9 

5 14,3

8 26,6

6 24,0

13 39,4

7 38,8 

17 48,6 

17 50,0 

27 55,1 

15 44,1

14 40,0

07.06. 25

о/.Ъ. 33 4.12,1 1 3,0

07.26. 18

33 5 14,3

7 2u,6

8 16,3 

5 14,8 

4 11,4

06.17. 5 14,3

2 ’ 3,9

3 6,1 

0 17,6 

1 2,9

08.24. 34 1 2,92 5,9

из»07. 43 11 22,4 

3 8,63409*21.

350;.2ь. 4 11,4



IX. táblázat: A cerearia rajzás naponkénti megoszlása a 

iymnaea sta^ialis cai^a esetében a gyűjtés 

időpontjának figyelembevételével

rajzásig Összes 

fértuzott
csi^a 

db %

uyújtéa 

idő- *si&uk 

pontja szama 

1980

elteltA napok
2 I 5 I 4 I 5 I 6 [ 7

fertőzött oaij-.uk szama és százaléka
m1 8

db % db %db % db % db Sb ib % db % db ^ ib %

5905.29. 1 2,0 5 7,5

2 5,0

5 9,4 5 9,4

15 15,7 ÍL4 14,8 JL8 lb,9

2 2,5 2 2,5 8 5,8

1 2 5,2 1 2,5 7 17,9 

2 5,0

8 25,0 

51 55,7 

81 95,1

104 98,2

162 98,2 

165 95,1 

120 98,5 

58 78,5 

54 75,9

oü.15. 40

00.20. 52 1 5,1 1 5,1

2 2,1

5 5,4

5 5,1 

62 71,5 

2 1,2 

22 15,4 

15 8,0

7 5,7 

4 5,4

1 1,5

07.10. 95 1 1,1 

1 1,16 0,9

4 2,4

5 1,8

2 1,1 

0 4,9 

6 8,1

07•25• 87

10708.07. 158 94,6 

L57 85,0 

109 62,5 

Lu5 86,1 

48 64,8 

55 72,6

08.26. 165

08.50. 25 15,2 L2 6,9

2 1,6 - -

175 2 1,1

09.02. 122

09.12. 74

7509.26.

*

dupla fertőzést ebben az е<^у esetben talultam 4 csigánál
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X. táblázat: A corearia rajzás naponkénti itegouzlaaa 

a flanorbarius corneus cai&a esetében a 

t^ájtüs időpontjának fi^eleiubevetelével
t

rajzásig«уajtós 

idő-* 

pontba 

1980

elteltA napok összes

fertőzött
csi^a

rziЦП i1 I 2 4 5ősigok 

nzaüia fertőzött cui^a szúrna es százaléka
db % Lb db db db db db% %V,. % % %<•>

3 17,6

5 27*7
7 31,в
9 50,0
6 31,6

9 24*3
14 31,8

lo 31,2 

13 30,2
b 28,6 

7 21,8

05.21. 17 2 11,8

1 5,5
2 9,1

5,81

Об.ОЬ. 4 22,218
ü6 • 2 2 • 22 9,1 1 4,5

3 lu,0

1 5,3
2 5,4

5 11,4

4 12,5

1 2,3
1 3,6

1 3,1

2 9,12

63o 20,0

26,3
10,8

07.00.

u7•13.
07.2b.

19 5
37 3 8,1 

4 9,1

4

9,108.17. 1 2,244
608.24. 32 18,7

3 6,9
2 7,1 

1 3,1

3 6,9
5 17,9

9,4 2 4,709.07. 43 4
Oj.21. 28

32u>' • 2b • 5 15,0
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b./ а iyimaea sta^nalis esetében a bebújtáétól 3Zomit- 

va a le^na^obb rajzab időpontja az elad nap, a Viviparuo con- 

tectus-nál az 5. nap, mi^ a Planorbarius corneus-nul a 2.-5* 

napra tőbetoj
c./ a úymnaea ata^nalia-nál ólban eset ia előfordult, 

bob a rajzás шаг az elad napon caaimem 95 >^-oa volt, ez a nagy
mértékű rajzos a július-augusztusi folyamatos fertőzés eredmé
nyei

Üb vélem, hob az emlitett eltérések okait e^ré^zt a 

két betűhely ökológiai különbségében, másrészt a bübtdtt csi
gafajok eltérd szervezeti felópitéaében kell keresnünk.

5.6 A bájtott csikókban éldakddő cercariák elemzése

5.6.1 Üchinostomata cercariak

kchinoatomata cercaria e^azerü farokkal 
köztigazda: JLymnaea sta^nalis 

Az iichinostomata cercaria mint azt a 2.5« fejezetben 

említettem а 1сьпаьоЬЬ cercariák kézé tar tozik, minden más cer- 

cariutol mécsem a na^su^, hanem az különbözteti me0, hob & fej 
galléros és toviskoszorú található rajta /коtlán-nobulej 1972/.
A tövisek szama különböző. Az e^szerü farkú achinostomata cer
caria méreteit az alábbi táblázatban tüntetem fel:

5.6.1.1

4
3jOy
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XI* táblázat: üchinostomata cercaria "e^szeru farokkal" 

шагеtei:
0.547 /0.525 - 0.566/ 

0.142 /0.120 - 0.15b/ 

0.44ö /0.450 - 0.460/ 

0.044 /0.05b - 0.047/ 

0.015 /0.012 - 0.020/ 

0.045 /0.040 - 0.051/ 

0.056 /0.051 - 0.065/ 

0.u69 /0.066 - 0.074/ 

0.07Ö /0.076 - 0.0Ы/ 

; 0.71

Törzs hossza
szolesae0e 

Tarok hossza
szélessége tőben

hegyénél
gzáji szívó hossza

szélessége
hasi szívó hossza

szelessége
bzúj-haai szívó aranya
fraepharynx
Phary e hossza

szélessége 

oesophagus hossza

0.65
rövid

0.02b /0.024 - 0.051/ 

0.O25 /0.022 - 0.029/ 

0.0b7 /0.07b - 0.092/

Az áurak mellett szerepló rövidítések értelmézése /1 - 6/ 

b. - bél; f.k.cs. - farki kiválasztó csatorna} h.sz. - hasi szí

vó; k.h. - kiválasztó hólyag; k.r. - kiválasztó renuazer; 

oesophagus; ph. - pharynx; p.ph. - praepharynx; az .г. - szaporí

ts rendszer; sz.sz. - szoji szívó; tó. - tövis; t. - tor; u.h. - 

úszóh^rtya.

oe. —

A feji vegén óaazehuzódott és elernyedt állapotban is jól 
/7* ábra/ látható gallér van, melynek töviseit nem tudtam teljes 

bizonyossággal megkülönböztetni és megszámolni. A gallér a dorsa
lis felületen folyamatos, a ventralis oldalon széle befelé, a 

száji szívó felé fordul /Brown 1926/. ozüji szívója jól fejlett, 

a nagyobb - kissé szívhez hasonló alakú - hasi szívója a test
közepétől hátrább helyezkedik el. A praepharynx rövid, a pharynx 

hossza és szélessége csaknem egyforma méretű, az oesophagus jól
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fejlett, közvetlenül a hasi szívó előtt elágazik, két ága a 

test hátsó részéhez közel végződik. A kiválasztó rendszer két
oldalasam szimmetrikus. x.inukét oldalon egy keskeny vezeték in
dul a száji szívó késeiéből /Brown 1926: "azaji szívóhoz közeli 
lun^sejtből"/ a test hátsó része lelő, a ott visszahurmolödik 

és előre tart a pharynx szintjéig. Itt ismét hurkot képez, majd 

kiszélesedik, s újra hátra halad mint fő kiválasztó csatorna 

- ez a része szabálytalan alakú szemcséket tartalmaz - a test 

hatulső végéig a hasi szívóhoz közel, ahol a másik oldal főcsa
tornájával egyesül, őzek a csatornák egy szabálytalan koralakú 

kiválasztó hólyagba vezetnek, innen egy vezeték meby le mint 

farki kiválasztó csatorna. A farok apró tüskékkel borított.

jóchinoatomata eercaria "úszóhártyás farokkal" 

koztigazda: Viviporus contectus
у.6.1.2

a cercariának oelaó felépítését nagyon élénk es vál
tozatos mozgása miatt szinte kizárólag csak fixált állapotban le
hetett tanulmányozni.

Alakja, valamint mozisa jellemző az hehinostomata cer
car iákra. A farok enyhén róvidebb a testnél, karcsú, jellegzetes 

úszóhártya van a vé0én /8. ábra/. A gallér mé0 kifejezettebb az 

előzőnél. Tövisei rendezettségét és szómat nem tudtam megálla
pítani . óól fejlett szaji szivöja kisebb mint a hasi szívó, mely 

a test közepe mögött helyezkedik el. A r^via praepharynx után a 

pharynx hossza jelentősen nagyobb mint szelessége, kmesztócsa- 

tornája - hasonló más mehinostomata cercar iákéhoz - es a test
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hutse Túszéig terjedő vakbele granulumoktól mentes. • kiválasz- 

torendszere Kifejezett különösedet mutat, melyek közül lényeges, 
hó**/ a fő laterális csatornák nagymértékben kiszélesedtek. A ki
választó hólyagból e^y vezeték megy le a farokhoz, mely vezeték 

a farok hosszúnak negyedrészénél bxfurkaleüik és minőkét ág a 

farok lateralis részé жelé halad, méreteit a kővetkező táblá
zatban adom me^:

Ali* táblázat: iüchino stomata cercaria "úszóhártyás farokkal"
méretei:

G.4Ö6 /0*479 - 0.49b/ 

u.219 /0.209 - 0.226/ 

0.424 /u.419 - 0*459/ 
O.o4o /o.o45 - 0*050/ 
0*ül2 /0.009 - 0.О15/ 
o*o5o /u.o9o - о.obi/ 

0.062 /0.057 - 0.005/ 

0.075 /0.065 - ü.übl/ 

0.075 /0.О65 - о.оь2/ 
0.75: u.62 

rövid
О.о54 /0.о50 - 0.О56/ 
0.u25 /0.022 - 0.020/ 

0.092 /0.069 - 0.094/

Törzs hossza
szélessége 

ж árok hossza
szélessége tűben

hegyénél
bsaji szívó hossza

szelessége 

Hasi szívó hossza
szelesüké 

bzuj-haai szive aranya 

Praepharynx 

Pharynx hossza
szélessége 

Oesophagus nosuza

5*6.2 Xiphidiocercariak

A nahe /1909/ ^ital közzétett штиЬап - melyben a cerca- 

riuk rendszerezése elsősorban morfológiai bélyegeik alapján tör
tént - és Ginyecinazkaja /1968/ cercaria csoportosítása szerint 

is a Xiphidiocercáriak egy nagy átfogó csoportot alkotnak. Közös
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jellemzőjük, ho^y ieji vegükön tort viselnek, mely az oralis 

szivétől üoraalisan helyezkedik el.

A motelnek több caaluujunak, mint pl* a Pla^iorchiidae, 

mierophallidae, ueeitodendriidae cercariai viselik ezt a közös 

bélye0fct. mzek a széleukörben el terjest cercariak jelentek meb 

t^ujtési helyeim vizében is na^szómban és többféle formában*

A rendszerezésüktől eltekintve a jellemző те^еьуеао és 

eltérő jegyeik alapján 4 féle Xiphidiocercariot közlök, melye

ket rövid leÍrással, rajzzal, valamint fényképekkel szemléltetek.

Xiphidiocercoria "na^, méretű" 

küzti^azda: hymnaea sta0nalis

3.Ü.2.1

kzt a cercariat a szeptember 2-án gyújtott csigákból vizs
gáltam csak, mert más időben nem tapasztalta^ rajzásukat*

9/A. ábra: nagyméretű. Xiphidiocercaria jól latható szervekkel
125X
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bök tekintetben» kiváltképpen méreteiben mutat eiterest a többi 
Xiphidiocercariától, aho^y ez a XIII« táblázatban éa a 9/A - B. 
ubrun is szemlélhető.

XIII« táblázati "Nagyméretű" Xiphidiocercaria méretei:

0.556 /0.052b - Ü.Ü540/Torsa hossza
- 0.1b4/
- 0.427/
- и*049/
- 0.016/
- 0.О69/
- 0.074/
- 0.075/
- 0.071/ 

: 0.97

szélessége 

íarok hossza
0.176 /0.169 

0.420 /0.411 

0.045 /0.042 

0.014 /O.Olo 

0.064 /0.060 

0.067 /O.06I 

0.071 /о.обь 

o.obv /o.o67 

0.90

szelessége tóben
hegyénél

bzúji asivó hossza
szelessége 

Hasi szive hossza
szélessége 

bzug-hasi szive aranya 

rraepharynx 

Pharynx hossza
szélessége

rüvid
O.olb /0.017 

0.019 /0.016 

0.051 /0.044 

ü.o21 /0.019 

0.009 /o.oüb

: 0.020/ 

- 0.021/
- 0.054/
- 0.024/
- 0.009/

Oesophagus
Tőr /stylet/ hossza

szélessége

Alakja, mozissá nem mutatja mindenkor ezekre a cercari- 

ákra ^ellemzó jegeket. Via ben általában nyugodtan mozog. l*'arka 

meghaladja a 0,5 mm-t, moly könnyen megfigyelhető akkor is, ha 

az leválik a testről. A törzs hutulaó széle mint a legtöbb Xiphi- 

diocercariánál keretszerüen /hesse 1925/ táromkedik a faroktő fö
lé /9/A - ß. abra/.

A tor /stylet/ a törzs és a farok méretéhez képest rövid 

oa keskeny, egyszerű, kiugró vall nélküli, azivói közül a száji 
kevéssel nagyobb a hasinál, mindkettőre „ellemzo, hogy közel
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gombalakúak* Az eres, izmos phorynxot közepesen hosszú oesopha
gus követi, mely a türza közepe tájékán bifurkalódik éa mint 

bél-vakbél - branulumok nélkül - a hasi szívó két oldalan a test 

hatulsó részéig terjed. A kivulasztórenuszer a kiv<-d.asztóhólyag- 

gal együtt a hasi szívó alatt helyezkedik el, innen mintegy a 

farok közepe tájáig kiválasztó csatorna megy le.

3.6.2.2 Xiphidiocercaria "csórszerü tőrrel" 

köztigazda: iyunaea stagnalis

külső alakjában és belső felépítésében különbözik az 

elázó cercariutól. Méreteit a XIV. táblázatban tüntetem fel.

XIV. táblázat: Xiphidiocercaria "csórszerü tőrrel" méretei:

0.21b /0.210 - 0.226/ 

0.16b /0.164 - 0.173/ 

0.374 /0.369 - 0.377/ 

0.024 /0.022 - 0.023/ 

0*009 /о.006 - 0.009/ 

0*043 /0.042 - 0.04b/ 

0.030 /0.047 - 0.054/ 

0.O51 /0.049 - 0.054/ 

0.055 /0.050 - 0.05ö/ 

O.bb : 0.90 

rövid
0.016 /0.014 - 0.017/ 

O.Olb /0.015 - 0.022/ 

0.019 /0.016 - 0.021/ 

0*020 /0.019 - 0.022/

Törzs hossza
szelesae^e 

farok hossza
szélessége tóben

hegyénél
bzaji szive hossza

szélessége 

hasi szívó hossza
szelessége

bzaj-hasi szivo arunya .
fraepharynx
Pharynx hossza

szélessége 

Oesophagus hossza 

Tor /stylet/

Törzsének kinyújtott és összehúzott axlapota közötti eltérés
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csak niamértékü alakbeli változást mutat. A hasi szívó kevés

sel nagyobb mint a szóji szívó, mellnek hatulsó részén van a 

/10/Л - ß. ábra/ viszonylag nagy tor /stylet/. A tör hosszúnak 

2/>-ánál körben vallszerü kiu^rus van, ez a része csőrhöz ha
sonló /аеззе 1У22/* A praepharynx rövid. Az erős, izmos phu- 

rynxnul alig hosszabb az oesophagus, molyból kiemelkedik a bél

:

f

i i

<
i<

lü/A. ubra: A csűrazerü tőivel rendelkező' Xiphidiocercaria 10UX

kétlelé ubazó része, a mint vakbél karolja át a hasi szive nagy- 

részét. a bél az elutazásnál csaknem teljesen Tülekszik a hasi 
szívóra.

A kivulasztórenuszer két oldali vezetékei a hasi szívóhoz 

közel egyesülve két gyűjtő csatornát alkotnak, melyem a test
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hutulsó részén elterülő kiválasztó hólyagba vezetnek. A hosszú 

farok szabályosan beékelődik a test hátsó részébe.

Xiphidiocercaria 

nüztigazdaí Planorbarius cornous
у.6.2.3

Mozgása, alakja nem mutatja kifejezetten a Xiphidio- 

corcariákra jellemző bélyegeket. A farok és a test megkozeli- 

tóén e0</enlő hosszú, kereteit az alábbi táblázatban adom meg.

XV. táblázat: Xiphidiocercaria muretoi:

0.26b /0.2ó4 - 0.279/ 

0.167 /0.159 - 0.172/ 

0.260 /0.257 - 0.266/ 

0.042 /0.037 - 0.О47/ 
0.009 /0.007 - 0.012/ 

0.050 /0.044 - 0.056/ 

0.059 /0.056 - 0.О64/ 
0.067 /0.064 - 0.075/ 

0.066 /0.065 - 0.074/ 

0.74 : Ü.67
ruvid

0.016 /0.sl6 - 0.022/ 

O.ol5 /Ü.ol'3 — 0.016/ 

0.020 /0.017 - 0.022/ 

0,023 /0.021 - 0.024/

Törzs hossza
szélessége 

farok hossza
szélessége tőben

begyénél
bzaji szívó hossza

szélessége 

hasi szívó hossza
szélessc0e

bzáói-hasi szívó aranya 

Praepharynx 

Pharynx hossza
szélessége 

Oesophagus hossza 

Tőr /stylet/

О

bél fejlett száji szívója kevéssel kisebb mint a hasi 

szívója, mindkettő globularia alakhoz huaoiiló. hasi szívója 

kevéssel a test közepe mögött helyezkedik el. A rövid praepha- 

rynxot erős izmos pharynx, r^vid nyelőcső és a test hat
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vúbúiu elnyúló bél-vakbél követi, mely ^rmmlumokkal közepesen 

telitett /11/A - a. ábra/

szerű xiphidiocercaria a Planorbarius corneusból 
10UX

11/a. abra:

A kiválasztorendszer két fű csatornája a tout iuűtulsó részén 

összecsatlakozin és a mejubzelitoen ^ümbblyú kivalasztohóly ag- 

ba vezet, ahonnan kiválasztó csatorna indul a farok e^vhorma- 

dui^. A azaporitéremszert nem tudtam megfelelően vizsgálni.

5*b.2*4 Xiphiaiocercaria "hosszú farkú” 

kuztigaada: Vivpurus eontectus

ázt a cercariat nulonbozd időpontban gyűjtöttem, fent 

említett kozti0azduban találtam, méreteit az alábbi táblázat
ban adom meg.
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XVI. táblázat: A "hosszú farkú" Xipnidiocercaria mér©tói:

0.254 /о.220 - 0•26b/ 
0.152 /0.144 - 0.169/ 

0.4ÜU /о.2?a - 0.417/ 

0.02b /0.026 - O.U4V 

0.012 /o.olo - 0.012/ 
0.062 /0.О57 - o.o71/ 
и .об 2 /\j. o56 ** o. OYo/ 
o.u47 /0.042 - 0.О52/ 
u.u47 /0.О42 “ 0.052/ 

1.24

Törzs hossza
szelessége 

Aarot hossza
ssélessco,e toben

hegénél
ozu ji szívó hossza

szélessége 

nasi szívó hossza
szélessébe

ázuji-hasi szívó aranya 

frae pharynx 

Pharynx nossza
szélessége

: 1.21 

rövid
0.019 /o.olь - 0.О19/ 

0.021 /0.020 « 0.022/ 

0.012 /O.olo - 0.012/ 

0.026 /0.025 - 0.02b/
Oesophagus 

Тих* /stylet/

Aktív cercaria, állandó mozisban van, sokszor hosszanti 
tébolyé korul yőroa* Gyakran labdaazerüvé húzódik össze, ho^y

Két jellegzetes folttal rendelkező hosszú 

farkú Xiphidiocercaria. 125X
l^A - ábra:
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V.
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12/13* ábra: Kot jcllegaeteo folttal roMelkesso hooszú- 

farkú Xiphidioeercaria
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azután hír tálán kinyujtózaon* A toat alakja letiinuúbu tubusra 

emlokeztot* A karcsú farok a testnél ^oval hosszúbb* A t^r шо0- 

kozelituon hengeres, a szaji szívónak ali^ föle* az a szívó na^y 

óo szabályos 0ömbaLuku. A hasi szívó alulsó határvonala kb 0*12$ 

mm tuvolsujpa van a toot határvonalútól• А praepiiorymt ruviu, a 

pharynx. is.-.oa, meldet kulünuaon r^vid oesophagus követ* A rövid 

bel—vakbél a haoi szivuhos kozol található* A kiválaszt игешзаог 

két főcsatornája e&ymuotúl meglehetősen tuvol vezet a teat hátsó 

vo^ón lévű nagyméretű fcivulasztóhőlyo&ba, molyból csatorna nem 

indul le a farokhoz* A careeria mindkét oldalún a hasi szívóhoz 

laterálison mirigyekből olló "fürtűk" vannak, melyek sötétem 

piaiontoltak* uello0zetea és minden cuui^ viaszait carcariutul 
ne^-ulonbozteti a hasi szívó másutt szimmetrikusan elhelyezke
dő két fónyló-feher folt.
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OiibWSk\A*lAbtkb4.

juuQüViai coljukban mételyek áltál okosott lertwsús 

aagysu&ut, a lertőacs kévetke setéig olt, а ősiünkben él uoködŐ 

lurvualakok, elouoorbon cercáriák moiiolo^iai, cmatomiai és 

ökológiai vissmulutunok erecisiéiveit m alábbiakban í'oalaloo 

useset
1* á Harsány mellotti tavakban és a Tissa Tissalodany- 

hos kosol eső holtágban Viviparus eontectuo, %шоеа stamna- 

lia éo Plrnorbarius cornoue coi0«nat ^yujtüttsia 19bü* mújusa- 

tél októberéig.
» A oyüjtáe colja a oei^unban élőskéöő mételylárvaalakok» 

oleuoorban a cercoria rsnásscrssőnénsk» ©aerkeeetének és ouo- 

lógiú jának tanultnályoaáaa.
2. klőösür viao^ultt» a gyűjtési helysksn élő húrom esi- 

^afaj Sertés >Лtabuét • к vicogalato.* alapién megállapítottam а 

csigák Tertésöttüegének seásalékút éo éosaehasonlitottam őst 

muo, elsősorban on^ol és elén kutatók hasonló visogúlati eroá- 

mónyelvei. Az élssvisi esigak késül a iynnaoidae esői üba tar
tósukat, a csalódon belül is a iymimea оtannalist as egyik leg
jobb parazita kosti^osu^nak tekintik о kutatok, gat a úeuuüa- 

*itust mutatják saját eredményeim is, melyek olupjun aa 1069 

Lymnaea etagnális átlagoson bl#4 w-os, a 333 Viviporus contec- 

tus 37, ü A-oo éo а 322 i lanorbtü-iuo corneuo 2b, j t* fertőzést 

mutatott.
3. A lortusóo iuésaaki oloosláaura irányúié vizsgálat 

alapján megállapítottam, hogy a fertüséo esücoiuoje akkorra
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oeett, amikor a via őo lovo^b bbmérsuklüto, valamint a nap
fényem ozuma a r^ár foipokún a looua^usabo volt. л cor- 

cariuk rajzuea augusztus olojutbl szeptember ole,jóib kulai- 

nolt.
4* A fertőzött ős fértézéament еэ ónixuk házának öosze- 

hasonlítása пш mutatta e^y ér teleiden a különböző irodalmakban 

fűzűit attgullapitusokat, miszerint a fertőzöttek haza natJyobb 

méretet er ol 6а a házuk oaöaeou^unak-ezéleaséaének aranya io 

eltérő a iort^zéscieiitosektol. kutatásaimnál a bűz méretében 

mutatkozó eltérések csak a korai - nyur eleji - fertőzés eao- 

tében igazoljak mosok mo&ullupitueaitf hiszen a fertőzés óbban 

az időben azinto kizurolak a több éves, no&y házzal ronaolkezo 

csigákra jellemző. A későbbi ^yd^téo alkalmával azi^nilikono 

kuXünboó^ot netu tapasztaltam a két csi^a csoport ház méretében.
3* A caiman nettbe iortozóttaé^ének, vagyis a miraciui- 

ша feazdaepocifikuoöaßan/ж kutatása sarun azt tapasztaltam, ho<*y 

a oasdaapQciiikuoouto nagyfokú, do os шш zárja ki a nettbe fer
tőzőé lehetőségét, hiszen ilyennel ma&as io találkoztak.

0. bzovottanilüó vize^olva, a fertőzött esibuk béiesa- 

tornapának kezdeti szakassubun aporocyuták jelennek ioe^ a hum 

alatti mesenchimában. «gyomor ее középből eleden az esenet kö
rülvevő eméeztbmiriny lebenyei kozott ne^yon eioza^orotmak a 

rediuk, ée özükben a fejlődés különbőzé állomásait mutató eer- 

oáriák.
iitalokuló parazitán elszaporodhatnak a hirnnőo rnix’i^ék

ben io, azonban ennek ezorkuzotot kevésbé pusztítjuk mint az 

éné ez tokár i^y ét.
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á saévettani értékeibe m átalakuló paraziták aaerv- 

rouduzoreire iő eltörjed • A kuituaaru ш im izwareoaeaer e^- 

ac0e, valamint a letfenntar tue t biztouitó belead eajutSv^oe а 

szívofércekben •
7* a aarnumm 2uuo gyújtott eei^a vize^-XLuta eorán a eer- 

cúrion ceoportjuu belül 2 féle iachinoutomuta cercariut Oa 4 fű
lt» Xiphidioeercariut tudtam roazletoaen megfigyelni* Viaoü-1« 

tau a2©A ra.jZuüuti mozjoOot ©a vioelűeaúibt a vizben, kulsó 

morfológiai éa belső anatómiai jegyeiket usabea üzemmel, kóai- 

пц^/ituval, valamint fiuUroozkóppal» л minioazkópoa viza^lat- 

hoa asüxaéböa tárgylemez preparátum Lú&zitbeéhe* a szövettani 
iixrot9ohflüüéb«i alkalmazott fiataljai - featbai eljár unok azol- 

aultak alapul* i'ixuláohoz 25 W-oe etilalkoholt, a festéshez 

elsuaorban neutrulvorbs (te jinyer-tféle h&amatozylin eosia kü
lönböző koncentrációjú oldatát haaználtam*

A különbőzé ba azonoü fapok forma^azda^ou^t а luдуемой, 
óól látható rossen leírásúval, rapaoluauval, a Xiphiuiocercari- 

uk esetében fbiiyképekkol is bejutattak*
b* «wá^m clkbasiieuohez elaóaorban külföldi irouolmi 

közleményeket haaznaltam fel, kivel ilyen irányú hasai kuta
tóéról nem szereztem tuuomuot. kernelem, dolgozatom hozzujárul 
a további kutasokhoz, mdyoknek veuoö célba lehet az állati, 

esetleg hukuiti parazitua forte aback Q*sy rcuzének megelőzőoe ha
zunkban*
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iiöaa-.aotuBOt Яа^отт mi är»VeliCr uosséf i^as^ato 

urnám, how dú.4íoaatom mesiruaúiioz a osufcaeuea vizsgalatok 

elvéjsését as intézményben lebotové tette*
moeewjiettel tartósom dr Wuhans lotvun uilatorvoonom 

asért as Оше tier* earati segítségért, melyet saakssera iro
dalmi lorditueai ultal nyújtott.

nautón mondom moasonetet or,eréxyi busáié parasito- 

la^uanak, hoш, uruöulodéu Jfeimelténéa túl le miauén ia- 

nerotlen muráét* megoldásúban öe^itaóiioure volt.
üaluval tartozom drwtnnmer Aranka egyetemi docensnek, 

hOüj rnz&j ol^'OéilaltöUoa mellett ie mankómat minuve0i^ li^ye-* 

lommal miaőrte és somira ú eo^itaé^vol lemételeseen tuiuo- 

fiatott a téma mifejtéöében*
Valamennyi тш&а tér somnak és mindaaornnam amim segí

tettem munkám eluéssiteuében éssinte iiéssúnotomet fe4esom
mi.
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