
NATURENS VERDEN 1992/15

Har fisk et lymfekarsystem?
AF JE N S  PETER LOMHOLT OG JO H N  FLENG STEFFEN SEN  

Nyt lys over fiskenes kredslob

Generelt om lymfekar
F0r vi kan kaste os ud i titlens sp0rgsmâl, má vi 
omtale lymfekarsystemets bygning og funktion 
hos andre hvirveldyr, særligt pattedyr, hvor for- 
holdene er bedst kendte.

Blodets kredsl0b har som opgave at transpor- 
tere næringsstoffer, respirationsgasser (ilt og kul- 
dioxid) og stofskiftets affaldsprodukter til og fra 
de levende celler overalt i kroppen. H jertet er 
pum pen, som driver blodstr0mmen rundt. Arte- 
rier og vener udg0r det r0rsystem, der forbinder 
hjertet med de forskellige organer. Arterier og 
vener er sammenf0jet via fint forgrenede kapil- 
lærnet (hârkarnet). D et er her stofudvekslingen 
melleni blod og celler foregâr. Kapillærerne er 
meget smâ og tyndvæggede, men deres antal er 
enormt. D erfor er deres samlede overflade stor, 
og afstanden melleni blod og celler er kort.

Disse forhold er baggrunden for, at kapillæ
rerne kan opfylde deres funktion som udveks- 
lingskar. Men de indebærer ogsâ, at væske pâ 
grund af blodtrykket vil passere gennem de tynde 
vægge og sâledes forlade blodbanen. Den engel- 
ske fysiolog E .H . Starling fremsatte allerede om- 
kring ârhundredskiftet en teori om, hvordan det 
gâr til, at væsken trods alt forbliver i blodbanen. 
Hans teori regnes stadig for gyldig i store træk. 
Den bygger pâ, at kapillærvæggen er gennem- 
trængelig for vand, salte, sukker m .v., men udg0r 
en barriere for de proteiner, som findes opl0st i 
blodplasmaet. Disse plasmaproteiner vil derfor 
give ophav til et osmotisk tryk (se box 1), som vil 
trække væske fra vævene og ind i blodbanen.

Lymfekar hos fisk
Den anatomiske litteratur rummer mange beskri- 
velser af lymfekar hos fisk. Det drejer sig mest 
om de st0rre kar, men der findes ogsâ beskrivel- 
ser af sâkaldte lymfekapillærer i huden. Detalje- 
rede studier af finstrukturen af de mindste lymfe
kar ved hjælp af elektronmikroskopi har derimod 
ikke været gennemf0rt pâ fisk. Det er sâdanne 
studier, der har klarlagt bygningen af de mindste 
lymfekar hos pattedyr med de omtalte ventil- 
strukturer, og dermed bidraget væsentligt til for- 
stâelsen af deres funktion (se box 2).

I de seneste ár har den tyske anatom Walter 
Vogel fra universitetet i Tübingen unders0gt lym- 
fekarsystemet hos en række forskellige fisk med 
overraskende resultater. Metoden gâr ud pâ at 
spr0jte acrylplast ind i karrene. Nâr den er st0rk- 
net, ætses vævene bort, og en afst0bning af karsy- 
stemet bliver tilbage. Fig. 3 viser en sâdan afst0b- 
ning fotograferet ved hjælp af et sâkaldt scanning 
elektronmikroskop; det er særlig velegnet til at 
afbilde smâ rumlige strukturer, fordi dybde- 
skarpheden er uendelig i modsætning til alminde- 
lige fotografier. Fra arterien udspringer grupper 
af smâ, snoede kar, som forener sig til et st0rre 
kar, der l0ber langs arterien. De smâ, snoede kar 
betegnes inter-arterielle anastomoser (=  forbin- 
delser mellem arterier). De kar, som de giver op
hav til, betegnes sekundære arterier, hvorfor de 
almindelige arterier kaldes primære arterier.

Glasmallen
Vort engagement i denne sag startede med, at vi
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T.V.: De 2 rum A og B indeholder begge oplosningsmiddel (f.eks. vand), som kan trænge gennem den porose mem- 
bran, M. I m .  Rum A tilfores nu et antal molekyler som er sà store at de ikke kan passere membranen (f.eks. prote- 
iner). Dette vil medfore en sákaldt osmotisk vandbevægelse fra B til A. T.h. Væsken stiger derfor i A indtil forskellen 
i væskehojde netop modvirker den osmotiske vandbevægelse. Det tryk, som svarer til forskellen i væskehojde kaldes 
det osmotiske tryk.

fik den idé at fors0ge, om vi kunne se disse nyop- 
dagede karstrukturer pâ en levende fisk. Selvom 
de anatomiske kendsgerninger for sâ vidt er klare 
nok, er det jo altid morsomt at se tingene i le
vende live. Til det formâl benyttede vi glasmallen

Kryptopterus bicirrhis, en almindelig akvariefisk 
(Fig. 4). Dens indvolde er koncentreret i den for- 
reste del af kroppen. Halen er næsten helt gen- 
nemsigtig, stærkt sammentrykt fra side til side og 
kun 1-2 mm tyk. Langs bugsiden l0ber en stor,

BO X  2
Man má forestille sig felgende: I den forreste del af 
et kapillær, nærmest arteriesystemet, er blodtryk- 
ket ret hejt og vil dominere over den osmotiske ef- 
fekt af plasmaproteinerne, sâledes at der sker en 
netto transport af væske ud gennem kapillærvæg- 
gen til rummet melleni cellerne i vævet. I den sidste 
del af kapillæret, nærmest venesystemet, er blod- 
trykket lavere, og her vil den osmotiske effekt do
minere over effekt en af blodtrykket, sâledes at der 
sker en netto transport af væske den modsatte vej, 
altsâ fra vævet tilbage til blodbanen.

D et er en forudsætning for den her skitserede 
mekanisme, at proteinerne forbliver i blodbanen, 
og at proteinkoncentrationen er lav i vævsvæsken 
melleni cellerne. Ellers bliver der ikke nogen os
motisk effekt, som kan trække væske tilbage i blod
banen.

Nu nærmer vi os lymfekarrene og deres opgave. 
Ingen kapillærvægge er fuldstændig tætte for pro- 
teiner, og særligt i leveren er de faktisk meget utæt- 
te. Lymfekarrene har som funktion at serge for, at 
plasmaproteiner, som har forladt blodbanen, samt

overskydende vævsvæske drænes fra vævene og re- 
turneres til blodbanen. Funktionen af lymfeknuder 
m .v., som findes i forbindelse med lymfekarrene, 
ses der helt bort fra i denne forbindelse.

Lymfekarsystemets opbygning kan sammenlig- 
nes med et træ. D e fíneste forgreninger starter 
blindt i vævene og er forsynet med âbninger, som  
ligner ventiler og tilsyneladende tillader væske at 
træde ind men ikke ud (Fig. 1). Endvidere er de 
forankret i vævet gennem tynde fîbriller. Nâr væ
vet strækkes, vil de derfor udvides, og vævsvæske 
trænger ind gennem ventílem e. Nâr vævet presses 
sammen, kan væsken ikke slippe ud igen, men dri
ves i stedet fremad mod de storre forgreninger. 
Disse er forsynet med klapper, som ligner klap- 
perne i venesystemet (Fig. 2). D e bevirker, at væ
sken (lymfen) kun kan lobe fremad i systemet, 
hvad enten lymfekarrene udsættes for tryk som  
folge af kroppens bevægelser eller de aktivt træk- 
ker sig sammen. Til sidst forener lymfekarrene sig 
til et eller nogle fâ store kar, som udtommes i vene
system et. Vævsvæsken eller lymfen er hermed re- 
turneret til blodkredslobet.
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Fig. 1. Skem atisk fremstilling a f  en a f  de mindste (terminale) forgreninger a f  lym fekar hos et pattedyr.

uparret gatfinne heit tilbage til halefinnen. Fi
sken anbringes i en smule vand i en fiad glasskâl 
og iagttages under mikroskop. De kan ligge stille 
i lange perioder uden at være spændt fast pâ no- 
gen mâde. Selv efter langvarige observationer er 
de i fin form, nâr de returneres til akvariet.

E t udsnit af glasmallens karsystem er vist i ske
matisk form i fig. 5. Fra den store arterie (5) un
der rygs0jlen udspringer arterier (9), som forsy- 
ner kapillærer i kroppens muskulatur og hud 
(ikke vist pâ figuren). De forsyner ogsâ de karak- 
teristiske krukkeformede, elektriske sanseorga- 
ner og den inderste del af gatfinnen med kapillæ
rer. Blodet fra disse kapillærer returnerer via ve
ner (14) til halevenen (6). Disse primære kapillæ
rer udspringer fra de primære arteriers mindste 
forgreninger. Midt pâ de store arteriestammer
(9) udspringer grupper af smâ, snoede kar (8), 
som er de f0r omtalte inter-arterielle anastomo
ser. De forener sig hurtigt til sekundære arterier
(10), som l0ber langs de primære arterier og vi- 
dere ud langs finnestrâlerne i gatfinnen. H er gi
ver de ophav til lange, lige, sekundære kapillærer 
(13) i finnebræmmen. De sekundære kapillærer

Fig. 2. Skema a f  et stykke a f et st0rre lym fekar fra et patte- 
dyr. Nâr trykgradienten gâr fra periferien m od den centrale 
del kan lymfen passere klapperne. Hvis trykgradienten ven
der, lukker klapperne, sâ lymfen ikke kan l0be m od  periferi
en.



18/NATURENS VERDEN 1992

Fig. 4. Glasmalle ifu ld  figur. Foto: Holger Knudsen, M arinbiologisk Laboratorium.

samier sig til sekundære vener (15) langs finne- 
strâlerne og m under ud i en stor sekundær vene 
(16) i basis af gatfinnen eller fortsætter til en an
den sekundær vene (7) under rygs0jlen. Disse 
store sekundære vener munder ud i det primære 
venesystem bâde i forenden af fisken nær hjertet 
og i halen, hvor det kan ske gennem et halehjer- 
te. Sâdanne halehjerter er kendt fra en række fi- 
skearter, og vi har i visse tilfælde kunnet obser- 
vere dets aktivitet hos de levende glasmaller.

Fig. 6-9 er fotografier af forskellige dele af 
kredsl0bet hos levende glasmaller. Betegnel- 
serne er de samme som pâ den skematiske fig. 5.

Ud over sædvanlige, primære kapillærnet har 
glasmallen altsâ et system af sekundære kapillæ
rer i finnebræmmen. Walter Vogels anatomiske 
studier har vist, at der hos andre fisk pâ én gang

Fig. 3. Scanning elektronm ikroskopisk optagelse a f  prim œr 
arterie m ed interarterielle anastomoser (pile) som  udmunder 
i sekundær arterie. Regnbueprred (O ncorhynchus mykiss). 
Foto: W. O. P. Vogel.
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Kapillærer fra det sekundære system 13

17 Kanten af gatfinnen

Fig. 5. Blodcirkulationssystemet i to segmenter i den ventrale del a f  halen. Udsnittets placering pâ  fisken er vist p â  skit- 
sen.

8 Inter-arterielle anastomoser

Primærvene 14

Kapillærer fra det primære system 11

Elektriske sanseorganer 12

10 Sekundær arterie 
16 Sekundær vene

15 Sekundær vene

4 Finnestrâler

1 Ryghvirvel

5 Halearterie
6 Halevene
7 Sekundær vene
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2 Hæmalbue og ventrale torntappe

Knogle, der stotter finnestrâle 3 9 Primær arterie

kan forekomme sâvel primære som sekundære 
kapillærer i huden over hele kroppen.

Iagttagelserne pà glasmallen har vist, at de in
ter-arterielle anastomoser faktisk stâr âbne i den 
levende fisk, og at der er en betragtelig blodstrpm 
igennem dem. Nâr blod str0mmer hastigt gen
nem et kar, vil der være en tendens til, at blodle- 
gemerne koncentreres midt i str0mmen, mens 
der langs karvæggen vil være plasma og kun fâ 
celler. Den fysiske baggrund for fænomenet vil vi 
springe over her, men hæfte os ved konsekven- 
sen, nemlig at et lille kar, som udspringer fra et

stort kar, overvejende vil modtage det blod, som 
l0ber langs væggen i det store kar. Blodet i den 
lille forgrening vil altsâ blive fattigt pâ blodlege- 
mer. D et er netop hvad vi ser i de inter-arterielle 
anastomoser. Nu og da passerer enkelte blodle- 
gemer igennem, sâledes at det blod, som l0ber vi- 
dere i det sekundære karsystem, fâr et meget lavt 
indhold af blodlegemer.

D er kan ikke herske tvivl om, at de st0rre kar i 
det sekundære karsystem er identiske med, hvad 
der hidtil har været beskrevet som lymfekar. Men 
f0lger vi disse sekundære karstammer, nâr vi i in-
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Fig. 7. To fotografier fra videooptagelser, som. viser to stadier a fe t r0dt blodlege- 
mes passage gennem en inter-arteriel anastomose. Tegningen er baseret pâ  video- 
optagelsen. Blodstr0m m ens retning er vist m ed pile.

Fig. 6. En primeer arterie om givet a f grupp er a f  inter - 
arterielle anastomoser, sam t 2 sekundære arterier.
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Fig. 8. Gatfinnemembranen er udelukkende forsynet 
m ed kar a f  sekundær oprindelse. ( M älestok 0,25 mm).

■¡.mm.

Fig. 9. Elektriske sanseorganer i basis a f  gatfinnen 
om givet a f  prim ære blodkapillœrer. Neden fo r  disse 
ses de f0rste sekundære kapillærer i finnemembranen.

Fig. 10. Burnes figur fra  1927. A: D el a f  arterie, om- 
klam ret a f  mindre forgrenede, snoede kar (sorte) -  a f  
B urne kaldt »fine vessels«. B: Tvœrsnit aflignende ar
terie m ed mange mindre kar, der gennem bryder det 
st0rre kars vœg.
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tet tilfælde til mindre og mindre forgreninger, 
som til sidst ender blindt i vævene, sâledes som 
det skulle forventes, hvis der var tale om lymfe
kar. Som sagerne stár i 0jeblikket, er der altsä in
tet der tyder pâ, at fiskene har egentlige lymfe
kar. I stedet har de et sekundært kredsl0b med en 
ganske anden organisation.

Accepteres dette, rejser der sig naturligvis en 
række sp0rgsmâl, som vi pâ nuværende tidspunkt 
er langt fra at have tænkt igennem, for slet ikke at 
tale om at give svar pâ.

For det f0rste sp0rgsmâl vedr0rende evoluti- 
onen: E r de h0jere hvirveldyrs lymfekarsystem 
udviklet fra det sekundære kredsl0b hos fiskene? 
Man kunne tænke sig et bortfald af den arterielle 
del af det sekundære system, mens kapillærerne 
og den ven0se del bevaredes og udviklede sig til 
lymfekar.

Hvad er funktionen af det sekundære system?
For det andet sp0rgsmäl vedr0rende den funkti
oneile betydning af det sekundære kredsl0b. I 
indledningen omtalte vi betydningen af pattedy- 
renes lymfekar i forbindelse med reguleringen af 
væskebalancen melleni blod og væv. Forstâelsen 
af disse forhold hos pattedyr kan ikke uden vi- 
dere overf0res til ogsâ at gælde for fisk, efter at 
det har vist sig, at karsystemets opbygning er en 
ganske anden.

Da de sekundære kar kun indeholder meget fâ 
r0de blodlegemer, kan de ikke have betydning 
for ilttransporten, men de kan stadigvæk trans
p o r te r  næringsstoffer og affaldsprodukter. Det 
er i denne sammenhæng interessant, at fisk har et 
h0jt iltoptag.over huden, men at det meste af den 
optagne ilt ogsâ forbruges af huden selv. Huden 
fâr altsâ sin iltforsyning direkte fra vandet og ikke 
via blod, som er blevet iltet i gællerne. Man kan 
derfor godt forestille sig, at huden forsynes med 
næringsstoffer af det sekundære kredsl0b samti- 
dig med at den respiratoriske gasudveksling sker 
direkte med vandet.

Disse og andre relevante sp0rgsmál betinger 
naturligvis málinger og eksperimenter. H er er vi

kun ved den spæde begyndelse. Indtil videre har 
det været muligt at mâle volumen af henholdsvis 
det primære og det sekundære karsystem hos 
regnbue0rreder ved hjælp af radioaktivt mærket 
plasmaprotein og r0de blodlegemer. Det sekun
dære system viser sig at have et rumfang, som er 
1-2 gange rumfanget af det primære system. De 
samme analyser giver mulighed for at beregne, 
hvor hurtigt blodet str0mmer mellem det pri
mære og det sekundære kredsl0b.

Lad os afslutte med et lille tilbageblik. I 1927 
offentliggjorde den engelske anatom Burne et 
indgäende studie af fiskenes lymfekar. Han fandt 
kar, som l0b parallelt med arterier, og fra hvilke 
der gik grupper af smâ snoede kar, som ligefrem 
omklamrede disse. Nâr vi nu ser Burne’s figur 
(Fig. 10), er der ingen tvivl om, at det han sâ var 
inter-arterielle anastomoser og sekundære arte
rier. D et lyser ud af Burnes afhandling, at han 
har været klar over, at han stod over for noget 
usædvanligt. Pâ trods af alle anstrengelser kunne 
han imidlertid ikke pâvise, at de smâ snoede kar 
stod i áben forbindelse med arterierne. Han 
mâtte derfor, næsten modstræbende, konkludere 
at der sâ nok var tale om lymfekar i traditional 
forstand. Nâr vi nu læser Burnes arbejde, fore- 
kommer det, at vi her stâr over for noget, der i 
h0j grad má have indbudt til at blive fulgt op, til 
at blive stúderet yderligere. I stedet forblev hans 
arbejde stort set upâagtet, indtil W. Vogel gjorde 
opmærksom pâ det for nogle âr siden. Vi stâr her 
over for et eksempel pâ, at den herskende opfat- 
telse af tingenes sammenhæng har været sâ stærk, 
at observationer, der ikke rigtigpasser ind i bille- 
det, simpelthen er blevet negligeret.
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