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MüLLER jÁNOS-nak alapvet munkájában a nemi szervek

fejldésérl (ir. 75. sz.) a czímlapon a következ jelige áll : »Es

ist niclit genug, schön und beredt die Erfahrung zu preisen,

sondern die Erfahrung selbst und die unermüdlicbe Beobach-

tung ist nöthig.« Tizenkilencz évvel (1830.) a sejtek felfedezése

eltt tette papírra Möller János a kiválasztó és nemi szervek-

rl tett hosszas kutatásai eredményeként az idézett monda-

tot, oly idben, a midn a legelemibb kezelési módokkal, nagy-

részt szabad szemmel végezték a vizsgálatokat, a mikor olló,

kés és csipesz, borszesz és kézi nagyító elengedknek látszottak

a szervek minden viszonyainak kiderítésére. Ma, 45 évvel a

sejtek felfedezése után, a midn egy egész serege a keményít,

fest és metsz módszereknek áll rendelkezésünkre : a gerinczes

állatok testében alig találunk rendszert, mely a nagyhír

berlini boncznok fentebbi állításának alaposságát jobban

igazolná, mint a nemi és kiválasztó szervekét, a melyeket azóta

sok jeles búvár (1. irodalmat) tett viszgálata tárgyává. Pedig

mindezek daczára tenni való maradt még elég, — át nem lát-

ható a végpont, a mikor Müller János jeligéjérl mondhatni

fogják : hogy tapasztalat és folytonos észlelés által a kiválasztó

és nemi szervek lényegérl több felderíteni való nem lesz.

Tekintetbe véve a szóban lev készülékeknek fontos élet-

tani szerepét a gerinczes állatok szervezetében, valamint azt,

hogy azok a legsiebben szerzett testrészekhez tartoznak, jelen-

létük szükségeltetvén azonnal, a mint az organismusnak némi

bonyodalma az anyagcserét és szaporodást a legegyszerbb

állapotaiból kiemelte : ama nézetre jutottam, hogy összehasou-
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lító fejldéstani tanulmányok megejtésére kevés rendszer

nyújthat kiválóbb elnyöket, mint a kiválasztó és nemi készü-

lékeknek fejldéstani átdolgozása. Azért akadémiai szék-

foglalómúl e thémának egy részét választottam, a mit, hogy

eredménnyel tehessek, összehasonlításul szükségesnek találtam

az egyszerbb viszonyokat feltüntet amnion-nélküli gerinczese-

ket, nevezetesen a halakat is a vizsgálatok körébe vonni. A. m.

f. akadémia pártfogása segélyben részesített a vizsgálatok költsé-

geinekfedezésére, miért e helyen elismer köszönetemet nyil-

vánítom.

A tárgy nagy terjedelme szükségessé tette azt, hogy a

nyert eredményeket két szakaszra osszam : magasabb és alsóbb-

rangú gerinczeseken szerzett észleletekre. Jelen alkalommal

azon vizsgálatok eredményei feküsznek elttünk, a melyek a

magasabb rangúaknak (amniota) kiválasztó és ivarszerveire

vonatkoznak ; egy késbbi alkalomra tartom magamnak fenn

az amuion-nélküliekrl szerzett tapasztalataim közlését.

Vizsgálati eljárás. Amnionos állatok közül vizsgálat alá vettem

mind a három osztály ébrényeiböl némely képviselt ; így a reptiliákból

a nálunk honos gyíkot (lacerta agilis) és kígyót (tropidonotus uatrix),

madarak közül a tyxikot és kacsát ; emlsök közül a juhot, borjút, disz-

nót, macskát, tengeri malaczot és leginkább a házinyulat ; végül az

embert. — A madarak és az emlösébrények beszerzése körüli eljárások

eléggé ismeretesek ; azonban nem lesz felesleges nemit a reptiliapetékrc

vonatkozólag megemlíteni, a melyek fejldésével tudomásom szerint ez

ideig nálunk nem foglalkoztak, holott az összehasonlító látkör kibvíté-

sére hálásabb vizsgálati anyagot, mint az amnionosak ezen legalsóbb

csoportját, nem találunk. Eddigi elhanyagolásuk okait fáradságos

beszerzésükben és els fejldési szakaik megvizsgálásának nehézségeiben

kereshetjük.

A gyíkfélékbl legkömiyebben juthatni nálunk a közönséges barna

gyíkhoz (lacerta agilis), mely terhes állapotában gyors mozdulataiból

veszítvén, május hó végén és júniusban nehézség nélkül beszerezhet.

Bens termékenyítés után az ébrények benn az anyaállat méhé-

ben (Müller-féle csövének distális ') tágult részében) fejldnek ki bizo-

nyos fokig, körülbelül oly mekkoraságig, a midn fejlettségre egy 4— f)

napos tyúkébrénynek felelnek meg ; azután a lágyas moszburokkal

') Ezen kifejezéseket : proximál és distál, valamint viediál, nem

lehet velsen magyarosítani, azért megtartottuk. Proximál a fejhez köze-

lebb, distál attól távolabb pontot jelent. Mediái a középvonalhoz köze-

lebb esö részre vonatkozik.
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körülvett babiiagyságú petéket a/ állat lerakja, iniutáii a fogságban lehe-

tleg sokáig visszatartotta. Nagyobb számú fogoly állatok között mindig

találni különféle fejldési szakokat, a. legfíatalabbaktól a legidsebbekig,

i'igy, hogy sorozatos fejldési átmenetek észlelhetésének mi sem áll

litjában. — Idsebb ébrények nyerésére az állatokat üvegedényekben

hoiiiokon, vagy helyesebben rácsozattal befedett virágeserepekbeu, ned-

ves moh között lehet eltartani, a midn azonban az edényeket közvetlen

napfénynek kitenni nem szabad, különben az állatok az edényben kifejlett

nagy melegtl elvesznek. Egy-egy edénybe csak egy állat teend, mert

ha többen vannak együtt, a lerakott petéket a többiek azonnal felfal-

ják, míg az anyaállat, ha egymaga van a cserépben, megelégszik az

elsszülöttei. A lerakott peték száma 6— 10 ; teljes kifejldésük 6—

8

hetet vesz igénybe. Kiszáradásuk meggátlására nedves homokba kell

elásni, és meleg helyen (26— 28^C-ra melegített költkemenczében)

tartani (1. alább).

A sikló petéi sokkal nagyobbak, mint a barna gyíkéi, körülbelül

mandolanagyságúak ; mészkérgük is keményebb. Júniusban 30—40-et

rak az anyaállat egyszerre moh vagy kövek alá, gomolyokban össze-

tapadva. Minthogy ennél is már beim az anyaállatban fejldnek ki egy

jelentékeny fokig az ébrények, jobb az anyaállatot fogságba ejteni és

a petéket belle kimetszeni. — További fejldés nyerésére a lerakott

petéket kis üvegedényekben, nedves homokban ástam el és 2 6—28"C-ra

szabályzott költkemenczébe tettem. A pete beszáradásáuak megaka-
dályozására az alattuk fekv homokot idnkint — mindennap egyszer

— meg kell nedvesíteni. — Az ébrények kivétele a féllágy mészkéreg

felmetszése után finom olló- és csipesszel könynyen sikerül, azonban a

felcsavarodásuk miatt ajánlatos azokat a keményít folyadékba való

fektetés eltt kiegyenesíteni. E czélból a hasi egyesít hártyát finom

ollóval egész hosszában felmetsszük és a folyadékban tartott ébrényt két

csipesszel kiegyenesítve, a két végén parafalemezre letüzzük.

Keményítésre különféle folyadékot használtam, de fiatalabb

(•brényeknél jó eredményeket csak a Kleinenberg-féle folyadéktól,

nagyobb ébrényeknél a Müller-félétl kaptam. Hogy az elbbi folyadék

jó eredményeket szolgáltasson, arra nézve a behatás ideje dönt : 2—

3

)iapos tyúkébrénynél, 2—8 mm. hosszú gyíkébrénynél vagy megfelel
nagyságú egyéb ébrényeknél elégnek talátam '/g— 1 órát. A sejtkörvo-

nalak élessége még nyert, ha elbb az ébrényt körülbelül 10— 15 perczig

híg felosmiumsav-oldatba tettem; csak annyi ideig és oly híg folyadékba

(O'IO— O'lö^'/o), hogy épen "világosszürke legyen a test felszíne; akkor
azután az ébrény áttehetö a Kleinenberg-féle folyadékba. — Festésre

a boraxkarmint vagy a Kuppfer-féle neutrál-kármint, nelia a haema-
toxylint használtam, beolvasztó anyagul a paraffint, elzárásra a kanada-
Italzsamot. A paraffin hígítására a Bütschli által ajánlott chloroform
szolgált, a kauadabalzsamhoz pedig a G-aui.- és Ai.xMANx-féle eljárás sze-

rint .xylolt tettünk, a mi azon elnnyel járt, hogy a metszetekbl az
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elzárás eltt nem kellett a paraffint terpentinszesszel kioldani, hanem a

tárgyüvegre soiTCndben fektetett metszetekre azonnal reábocsátható a

xylolos kanadabalzsam. Neliány óra múlva a paraffin a metszetekbl

eltnik, vagy legfeljebb a kepét nem zavaró egyes paraffintük marad-

nak vissza. — Hogy a mikrotómmal félszelt és a tárgyüvegre sorrend-

ben rakott metszetek helyükbl ki ne mozduljanak, a hosszadalmas

sellakbevonás helyett, a nápolyi zoológiai állomáson divó eljárás sze-

rint Erds JÁnos intézeti demonstrátor úr elnyösebbnek találta a

kanadabalzsamot azonnal a fedüvegre reábocsátani, azt megfordítani

és gyorsan a metszetekre fektetni. Ha azon óvatossággal járunk el,

hogy megelzleg a metszeteket finom ecsettel gyengén lenyomtuk, a

fönnebbi eljárás alkalmazására a sorozatrend meg nem bomlik.

Eredményt egyedül az ébrények sorozatos metszeteinek áttanul-

mányozásától lehetett várni, a milyenek készítése mikrotóm nélkül

nem képzelhet. A nagyszámú metszetek készítésénél elismeréssel kell

megemlékeznem dr. O.nodi Adolf els tanársegéd és feunevezett Erds
János urak ügyességérl, a kik ezen sok idt igényl müvelettel foglal-

koztak ; továbbá dr. Tiianuovi'er Lajos tnr. barátom, Kiss István intézeti

gyakornok, Fi-ksch Nándor és Homicskó Athanáz orvosnövendék urak

szívességérl, a kik a természet után készítették a rajzokat, nagyrészt

a Hts-féle embryograph segélyével. ^) Pontosságuki-ól és sikerült vol-

tukról nem akarok jobb dicsérettel megemlékezni, mintha azokat

összehasonlítani ajánlom az idevágó irodalomban elforduló legjobb

táblákkal ; az összehasonlítás a mieinknek bizonyára nem fog hátrá-

nyára lenni. Nagyobbszámú rajzok csatolását azért tai'tottam szüksé-

gesnek, mert a fenforgó bonyolódott viszonyok megértetése ilyenek

nélkül szerfelett nehéz ; egy pontos rajz sokszor többet bizonyít, mint

bármely hosszadalmas leirás.

Áttekintés az eddigi ismeretekrl.

A kiválasztó készülék, a mely korábban kezd fejldni,

mint az ivarszervek, egyéb rendszerektl abban különbözik,

bogy már az ébrényi vagy álczakorban többé vagy kevésbbé

visszafejldik, helyet adva egy tökéletesebb kiválasztó rend-

szernek. Ez nemcsak az amnionos gerinczeseknél van így, a

hol a bennük mköd vesét megelzte ébrénykorukban az

ösvese vagy ú. n. Wolff-féle test, hanem a legtöbb amuion-

nélküli gerinczesben is megtaláljuk e viszonyt, a melyekben a

mi volt svesénknek megfelel szerv maradó kiválasztó szervül

') Az elsö értekezéshez tartozó három tábla rajzait mind Kiss Iis i
-

vÁN úr készítette. A második értekezés tábláinál a magyarázatban meg-

említettem, melyik rajz kitííl való.
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szolgál, de ezt megelzte egy még egyszerbb kiválasztó szerv

:

az ú. u. elvese vagy fejvese (Head-Kiduey Balfoür, Vorniere

Fürbringer). Ez utóbbinak durványa a magasabbrangú gerin-

czesekben is megvan, azért leghelyesebben cselekszünk, ha

R. Lancaster példájára a legkorábban megjelen kiválasztó

készüléket elvesének (pronephros) , a másodikat s v e -

s é n e k (mesonephrosj , a legkésbben fellépt utó vesének
(metanephrosj nevezzük. Az ébrényben mköd el- és svesét

elemi veséknek (protonephra Haeckel ; nephridiuni

KoLLMANN, ir. 56. sz.) is lehet mondani.

Halak- és hüllknél (ichthyopsida) csak el- és svese

van, és ezek egymás után fejldnek ki, úgy, hogy az elbbinek

elsorvadása után az svese szerepel a felntt állatban kiválasztó

szervül s egyszersmind a hím ivarváladék kivezet útjául szol-

gál.— Amnionos gerinczesekben ezekhez még az utó-v. maradó

vese is csatlakozik, az elvese pedig csak durványosan fejldik

ki ; ellenben az svese már az ébrényben elsorvadt, és csak

egyes részei mennek át a hím ivarmirigybe (mellékherébe). —
A visszafejld svese egyes maradványai élettanilag nem

mköd függelékek képében maradnak vissza mind a hím, mind

a ni ivarkészülékeu (Giraldés-féle szerv, Morgagui-féle rivóka,

mellékpetefészek).

Az ébrényi vesével összefüggésben fejldnek ki az ivar-

mirigyek és az ivarváladékokat elvezet csvek, valamint az

elemi vese kivezet csvébl indul meg a maradó vesék fejl-

dése : oly fontos átalakulások, melyek a figyelmet korán e

szervre irányították. Minthogy ezenkívül az svese akkor, a

midn teljesen kifejldött, az ébrény hasában ersen kiemel-

ked páros testet képez : ez volt az oka annak, hogy az ébrényi

húgy- é3 ivarkészülékek között legelször nem a korábban fel-

lép, de kisebb elvese, hanem a jóval nagyobb és azonnal

szembe ötl svese lett ismeretes.

"WoLFF Fr. G. fedezte fel 1759-ben az svesét a tyúk-

ébrényben (ir. Í25.sz.,§. 229., Tab. II. Fig. 15. 16. 17.), ámbár

úgy látszik, hogy azon testek, a melyeket Kuhlemann 1754-beu

egy fiatal báránynál mint veséket leírt (Observ. quaedam circa

negotium generationis etc, Lipsiae 1754., Tab. 11. Fig. 8.),

szinte az svesék voltak. Wolff az általa felfedezett testet az

M. TUD. AKAD. III. OSZT. KÜLÖX KIADVÁNYA. 1884. I. 2
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állat maradó veséjének tartotta. Csak késbb (1825.) nevezte azt

el Rathke (ir. 80. sz.) Wolíf-féle testnek. Wolff után emlsök-

nél (nstény disznó-ébrényeknél) Wrisberg (Comment. medici,

physiologici, anatomici etc. Götting. 1800. p. 285) és Rosen-

MüLLER (ir. 91. sz.), majd Dzondi (Suppl. ad anat. et physiol.

comparat. Lips. 1806.), azután Okén (ir. 77. sz., 74. 1. ; disznó-,

kutya- és kecske-ébrényekben) írták le, azután pedig Megkel
A. (ir. 72. sz.) emlékszik meg róluk ; de mindannyian nem ismer-

ték még e test valódi lényegét, a mennyiben Wrisberg azt a

mellékherének és csveit véredényeknek, mások maradó vesék-

nek, Okén az ondóelvezet edényeknek és méhszarvaknak tar-

tották. Reptiliáknál elször Emmert és Hochstetter (Unter-

suchungen über die Entwicklung der Eidecbse u. ihre Eier.

B,eil's u. Autenrieth' s Arcbiv f. Physiol. Bd. X. 1811. S.

84) írták le, mint a leend maradó veséket. Embernél elször

Megkel J. Fr. (Beitr. zur vergl. Anat. Bd. I. H. I. S. 71. 72.),

azután Müller János (ir. 75. sz.) látták. Jacobson 1824-ben

(ir. 51. sz.) elemi v. ösveséknek (Primordialnieren) nevezte

azokat el és az allantoisban található húgysavat bellük szár-

mazottnak mondotta. Jelentékenyen bvítette az ismereteket

róluk Rathke 1825-ben (ir. 80. sz.), a ki elnevezte madarak-

nál Wolff-féle, emlsöknél Oken-féle testnek és 5 napos tyúk-

ébrényben már a Wolff-féle csatorna és svesecsövek fejldé-

sét is leírja ; továbbá kimutatta azt, hogy ezek nem a vesék,

hanem az utóbbiak késbb fejldnek, a mi közben a Wolff-

féle testek a nben elsorvadnak, a férfiban pedig a mellékherévé

tesznek. A Wolff-féle test R. szerint a vesének egy alsóbb faj-

tája, olyan viszonyban van a vesékhez, mint p. o. a kopoltyúk a

tüdkhöz ; a 6-ik nap fejldnek bellük a maradó vesék. —
Azután Müller János (ir. 75. sz.) azt is bizonyította, hogy az

svesében edénygomolyok vannak, és hogy csövei húgyot válasz-

tanak el, mely a kloákába vagy az allantoisba jut ; de leírása

annyiban áll Rathke- é mögött, a mennyiben azt mondja, hogy

a Wolff-féle testek a hímekben is egészen eltnnek és a mellék-

here újonnan képzdik. Még Remak (ir. 83. sz., 63. 1.) is téves

nézeteket közölt e test fejldésérl, azt állítván, hogy a vér-

edényekbl képzdik, a midn kétségtelenül annak edénydús

volta által engedte magát félrevezetni. Csak Bornhaüpt jeles
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értekezése (ir. 11. sz.) óta ismerjük jobban a Wolff-féle testet,

a ki a csövek fejldését tyúkébrényekben pontosan megfigyelte,

de az egész test szerkezetét elég bven ki nem merítette, úgy
bogy KöLLiKER nemrég (ir. 59. sz., 944. 1.) úgy nyiliatkozott,

bogy az svesék még mindig nincsenek elég pontosan megvizs-

gálva. Ujabban fleg Waldeyer (ir. 119. sz.), Gasser (ir.

37—44. sz.), SiEMERLiNG (Ír. 108. sz.), Sedgwick (ir. 99—101.

sz.), Balfoür (ir. 2—6. sz.) és Renson (ir. 86—87. sz.) foglal-

koztak e tárgygyal madarak- és emlsöknél, Braun (ir. 14— 15.

sz.) reptiliáknál, Fürbringer (ir. 35. sz.) ampbibiumoknál,

Semper (ir. 103—106. sz.) és Balfour (ir. 2—3. sz.) pedig

porczos balaknái ; de e szerzk nagy része nem annyira a Wolff-

féle test bels szerkezetét, mint inkább a belle származó kép-

leteket, nevezetesen viszonyukat az ivarkészülékbez tette fel-

adata tárgyává, — azért még mindig maradtak pótolni való

hézagok. Nevezetesen hiányzott e szervnek összehasonlító átvizs-

gálása, a mi miatt egyes szerzk az egyik vagy másik osztály-

ról levont következtetésekben hibás útra tértek.

Mieltt az elemi vesék fejldésének a fejtegete'sébe bocsátkoznám,

haszjios lesz a háromfelé veserendszer viszonyait összehasonlítólag

(tekintettel az amnion-nélküli gerinczesekre) áttekinteni, a mi által a

használatba jött újabb müelnevezéseket megismerjük, valamint átpillan-

tást nyerünk an-ól, miben hiányosak az eddigi ismeretek.

I. El- V. fejvese (pronephros). Ezt a testet Müller Vilmos

(Jena'sche Zeitschrift. Bd. VII. 1873., u. Bd. IX. 1875.) fedezte fel

a Marsipobranchiusoknál (myxine glutinosa, bdellostoma e's petromyzon-

nál), azért némelyek (Semper) »Müller-féle testnek vagy gomolynak«

nevezik. Ez a kiválasztó készülékek közül a legkorábban fejldik ki és

jelen van, a porczos halak kivételével ^), minden geriuczesben (újabban

emlsöknél is kimutatta Renson, ir. 86. sz.), azonban mint ébrényi kivá-

líisztó készülék csak az ampbibiumoknál és bizonyos halaknál (körszá-

júak, csontos halak, ganoidák) mködik. Még az ébrényélet idején

') Vájjon ezeknél a fejld Wolff-féle csatorna proximál gombja

durványos fejvese-e, mint azt Bai-fock (ir. 5. sz.) hiszi, még kétséges. Igaz

ugyan, hogy az ösvesecsatorna mells vége késbb a czápáknál is közle-

kedésbe lép a zsigerüréggel, de ez csak utólag történik, nem íigy, mint a

hüllk veséjének hashártyái betüremléseinél ; — azért a két különféle

közlekedés nem tartható egymással homológnak (PíUinRiNGEtí, ir. 55. sz.,

94. 1.). — Amphioxus-nak nincsen sem elveséje, sem egyéb kiválasztó ké-

szüléke (RoLPii, Morpholog. Jahrhuch. Bd. II. 1876. S. 87.), — lehet,

hogy ennél a hasüreg szerepel olyannak a helyéhe.
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visszafejldik, ügy, hogy jelenleg a myxine és bdellostoina kivételével

nem ismerünk gerinczest, a hol a maradó állapotba átmenne (a kifejlett

csontos halaknak eddig ú. n. fejveséje, Balfour észleletei szerint nyirk-

szerü szövetbl állónak bizonyult be). Ha teljesen kifejlett, akkor a

zsigerüreg (coeloma, mellhashártya-üreg) legfels részében a hashártya

mögött (amphibiumoknál mindjárt a kopoltyúk mellett), a tüdk mögött

fekv hámcsövek gomolyából áll, melyek változó számú szabad nyila-

sokkal (triton alpestris, salamandra maculata és siredon pisciformis-nál

kett ; rana temporaria és bombinator igneus-nál három ; coecilia

1 ostrata-nál négygyei ; — ezen nyilasok salamandra maculata és triton

alpestris-nél körülbelül két, rana temporaria-nál három izomszelvéjiy

hosszára terjednek ki, Fükbringer ir. 35. sz.), ú. n. liashártyúi tölcsérek-

kel (nephrostomata, Peritoneakommunicationen Fürbringer' s) a zsiger-

üregnek egy betokolt részébe (marsipobranchiusoknál a szívburok-üregbe)

nyílnak ; a bels oldalukon a zsigerüregbe becsügg, a fali hashártyá-

tól bevont szabad edénygomollyal (Glomerulus der Voniiei'e Bidder's;

felf. MüLLEK János) határosak. Hüllknél és halaknál e testet a zsiger-

üreg többi részétl egy sövény választja el tökéletlenül. A fejvese hám-

csöveinek másik vége átmegy a kivezet csatornába, mely a zsigerüreg

háti falán, a szelvények (scsigolyák) küls oldalán lefelé vonul és a

bél (kloaka) hátulsó falába nyílik. Minthogy ezen kivezet csatorna

lesz késbb az svese (mesonephros v. Wolff-féle test) kivezet csa-

tornája is, azt rendesen Wolff-féle csatornának (ductus Wolffii) neve-

zik, mely elnevezés most, midn az elvesét ismerjük és tudjuk azt,

hogy ez az amnionos ébrényekben is jelen van, helytelen ; azért Füb-

BRiNGEB (ir. 35. sz.) nyomáu helyesebben elvese-csatomának (Vomieren-

gang ; Pronephrosgang ; Ausführungsgang des Müli-ek' schen Körpers)

fogjuk nevezni.

A fejvese csövei a gomolyokkal együtt még az ébrényben elsor-

vadnak és helyettük a Wolff-féle test (mesonephros) fejldik ki. Kive-

zet csatornája azonban megmarad és egyesülésbe lép a Wolff-fele

test kivezet csöveivel, azért ez idtl kezdve Wolff-féle csatomáiuik

vagy svesecsatornának (mesonephros-csatorna, a Wolff-féle test

hosszanti csatoniája) nevezik. — A fejvese teszi az ébrénynek legels

húgykiválasztó ^) készülékét, a melyet fleg álczák útján fejld

1) Skmpeii (ir. 105, sz., 439. és 441, I.) a járatos nézet ellenében

tagadja azt, hogy az elövese húgykészítö szerv volna, azért azt egyszeren

Müller Fíímos-féle gomolynak (MüUer' scher Kniiul) nevezi és a porczos

halak mellékveséjének tartja. FitifiuNGEu (ir. 35. sz., 85. 1.) eléggé alaposan

bebizonyította Siímpek nézetének a tarthatatlanságát, támaszkodván arra,

hogy a fejvese is úgy, mint a vese, kanyargós húgycsatornákból és Mal-

pighi-féle testekbl áll. — Hogy a zsigerüregbe szabadon becsüggö gomo-

lyok a Wolff-féle test gomolyaival valóban homológok és hasonló mkí)-

dések : azt hasonló szerkezetük és szomszédságuk az elövese-csövek

tölcséreihez, valamint e helynek elzárása a zsigerüreg többi részétl
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gorinczeseknél (liiillök, körszájiíak) találunk jól kifejldve ; amnionosak-

nál csak dnrváiiyosan mutatkozik, flc e'pen ezen durványos állapot bizo-

nyítja azt, liogy ezen szerv egy ösi szerzeménynek a marade'ka.

A fejvese jelenlétének idején amnionos gerinczesekben ivannirigy

még nem létezik, az ébrény ez idben egészen nem nélküli.

II. .4 Wolff-féle test vagy svese (mesonephros, Umiere). Még
mieltt az elvese hámcsövei és gomolyai elsorvadnának, tehát még
azok mködésének az idején, megkezddik az svese fejldése. Ez is

kan3argós hámcsövekbl, Malpighi-féle gomolyokból és az elvezet

csatornából áll ; azon külömbséggel, hogy gomolyai nem csüggeuek

szabadon és hámcsövei (amnionos gerinczesekben) nem nyílnak be a zsi-

gerüregbe. Ha teljes kifejldését elérte (tyúkébrénynél a 6—8. napon;

—nyiUébrényben a 14— 15 napon körülbelül o mm. hosszú és 1'3 mm.
vastag ; — embernél a legnagyobb a 4— 5. hétben), akkor a bélfodor

jobb- és bal oldalán a hasüregbe jól bedomborodó körtealakú testekbl

áll (III. tábla, 41. ábra, cW)., fels keskenyebb és alsó szélesebb vég-

résszel ; az elbbi a zsigerüregben felterjed emlsöknél a máj mögé,

madaraknál, a hol rekesz nincs (ill. csak diirváuyosan van jelen), egész

a szív és tüd mögé ; az alsó vége leér az ébrény medenczéjéig. Eml-
söknél (III. tábla, 4 1 . ábra) a fels végétl a rekesz alsó felszínéhez egy

ívalakú red húzódik {Iph), a mit az svese rekesz-szálagának (Zwerch-

fellband der Urniere Kölliker' s) neveznek ; alsó részétl szinte egy-egy

kiálló köteg (pl IF3) megy le a medencze oldalsó, majd a húgyhólyag

(allantois) hátulsó falához, mely a mirigy kivezet csövét (és késbb az

ivar- vagy Müller-féle csövet) is tartalmazza. Ezt a redt Waldeyer

lir. 119. sz.) nyomán húgyivarléczneh (plica urogenitalis) nevezik ; belle

lesz késbb hímekben az ondóelvezet edény, nstényekben a kürt és a

méh egy része. A mirigy alsó végétl, ill. a feljebben fekv ivarmirigy-

tl, lejebb összefüggésben az svesétöl ellép húgyivarléczczel, még
egy red indul el (gH), de ez nem befelé tart, mint a húgyivarlécz,

hanem kifelé a hasfalak alsó oldalsó részén a lágyéktájékhoz. Ezt

KöLLiKER (ir. 59. sz.. 959. 1.) az ös^^ese lágyékszálagánal- (Leisteiiband

der Umiere) nevezi ; belle lesz késbb hímekben (III. tábla, 44. ábra

gH) a Hunter-féle vezérfonal (gubemaculum llunteri), nstényekben

(III. tábla, 42. és 43. ábrák, gH és. Irot) a görgeteg méhszálag. Végül

megemlítend még, hogy a Wolíf-féle test alsó végétl elinduló húgy-

ivarlécz folytatásában felfelé, a mirigynek az oldalsó hasfalak felé

tekint és velk érintkez felszínén, egy kiemelked lécz voiml végig

(III. tábla, 4 1 . ábra pl W,^, mely chrómsavas folyadékokkal kezelt

ébrényekben fehéres színe által tnik szembe és a mirigy legfels végé-

nél kezddik, ill. itt összefügg az elbb említett rekesz-szálaggal. Ez

az ú. n. kürtredS v. Icürtlécz (Tubenfalte Braun' s), mely nevet onnan

bizonyítják, a mi által a váladékuk közvetlenül a lejvese csöveibe juthat.

Hogy a szabad gomoly csakugyan az elöveséhez tartozik, azt az is mutatja,

hogy a fejvese csöveinek az elsorvadásával a gomoly iS elcsenevészik.
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kapta, mert benne fekszik a leend kürt, a mit ez idben e helyen

Müllo-féle csatornának neveznek.

Amnionos gerinczesekben a fejldésnek induló ösvese folytonossági

összefüggésben van a fej vesével, azért késbb a fejvesének sorvadásban

lev szabad gomolyait az ösvese proximális végén találjuk. Ellenben

hüllknél az el- és ösvese között több szelvényre terjed távlat van

(pl. salamandra maculata-nál hat), a melyeknek megfelellcg csak dur-

ványos ösvesecsövek fejlödnek ki (Fürbrixger, ir. 35. sz.).

Bels szerkezetüket tekintve, az ösvesék jól kifejlett Malpighi-

féle testekbl állanak, nagyi'észt a mirigy mediális oldalán sorakozva

(38. 39. és 40. ábrák yvi), és ezektl elinduló haránt fekvés kanyar-

gós hámcsövekbl (tW) : ü. n. svesecsövehhöl (Urnierenkaualchen, Quer-

kanalchen des WolfF schen Körpers). Reptiliáknál eleinte körülbelül

a testszelvények számának megfelel csövek vannak jelen, és minthogy

ezek hólyagszerü állapotból fejldtek ki (I. tábla, 6. 8. 9. ábrák vs,

t ÍF3), a hólyagokat szelvényhólyagoknak (Segmentalblascheu Braun' s),

a bellük lett csöveket pedig nzdvénycsövehnek (Segmentalkaniilchen) is

szokás nevezni. Minthogy azonban késbb a csövek száma jóval nagyobb,

mint a megfelel fekvés szelvényeké ^) : helyesebben cselekszünk, ha

megmaradunk a régiebb kelet ösvesecsövek (Urnierenkanalchen) neve

mellett. — A szelvényhólyagokból fejld hasi fekvés, ú. n. elsrend

(primar) svesecsövekhez, késbb a mirigy középs és distális részében ^)

másod- és harmadrendüek csatlakoznak (III. tábla, 39. ábra), a midn
a késbb fejldk vagy a Wolff-féle csatornába, vagy egy másik

svesecsbe nyílnak (IIL tábla, 34. 35. ábrák). így a csatornák mind-

annyian szkebb csövek (39. ábra, tW^, tW^, tW^ lítján az ösvese

küls oldalán levonuló WolfF-féle csatornába (dW) szájadzanak, és

váladékuk ezen csatornán át a bél legalsó részébe (a kloakába), vagy

magasabb rangú gerinczeseknél az allantoisba (leend húgyhólyagba)

jut (III. tábla, 31. ábra dW).

A fejvese kivezet csatornája lesz a Wolff-féle testnek kivezet

csöve is. A régebbi mnyelv szerint ezt a csövet egyszeren Wolff-féle

^) Csak Coecilia-féléknél felel meg az ösvesecsövek száma az izom-

szelvényeknek (Spenoel : Arbeiten aus dem zool.-zoot. Institut zu Würz-

burg. Bd. III.). KöLLiKER (ir. 59. sz., 940. 1.) 10 napos nyúlnál 2—3
ösvesecsövet talált egy-egy testszelvényben. Spengel (i. m, 42. 1.) szerint

salamandra maculata, triton eristatus és taeniatus-nál három, siredon

pisciformis-nál négy ösvesecsö jat egy izomszelvényre. Ff kbih.ngkü (ir. 35.

sz.) salamandi'a maculata-nál úgy találta, hogy hátrafelé az ösvese-

csövek száma gyarapszik (a 6-ik szelvényben van 1— 2, a 7-ikben 2— 3,

a 12 V. 13-ban 4—5).

•) Salamandra maculata-nál Förbringer (i. m) meghatározta,

hogy a fejvese mögötti 6— 10-ik izomszelvénynek megfelelöleg csak els-

rend, onnan kezdve a 16-ikig másod- és harmadrend ösvesecsövek is

feküsznek.
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csatornának v. vezetéknek (ductus Woi.kkii
; pi'oturetcr Haeckki.) hittak.

Minthogy azonban az ösvesecsövek benyilása után a fejvese csatornájába,

ez utóbbinak a miíköde'se'hez egy lij csatlakozott, a mely idötöl kezdve a

csatorna a fejvese elsorvadásáig egyszerre mind az el- mind az

(isvese kivezet csatornájául szolgál: pontosabb megjelölés és az amnion-

nólküliekkel való összehasonlítás miatt jobb a Gegknhaur által aján-

lott (Grundzügc der vergl. Anatomie. Leipzig, 1870. S. 864.) esSdlef}es

svesecsntorna (primai*er Urnierengang) nevet használatba venni. ^) E
névvel többet akarunk kifejezni, mint a Wolff-féle csatorna elnevezés-

sel, mert amnion-nélküliekben magában tartalmazza i'észben az ivarcsö

(Müller-féle csatorna) elemeit is, a mennyiben az utóbbi belle tagoló-

dik le (1. a Müller-féle csö fejldését).

E szerint három lényeges alkotó rész járult az ösvesék képezé-

séhez : edénygomolyok, mirigycsövek és kivezet csatorna ; ezekhez járul

a kitölt csekély mennyiség kötszövet és tág edények (III. tábla, 39.

ábra), fleg viszerek, valamint a mirigy felszínét a nagy zsigerüregben

') Némelj'ek (Bvi.foir, Skdgwick) az elsdleges ösvesecsatornát

szelvénycsatornának (segmental duct, Segmentalgang) és az ösvesecsöveket

szelvényszerveknek (Segmentalorgane) nevezik, tekintettel a gerincztelenek

hasonnev szerveire. Azonban e név csak akkor volna következetesen

használható, ha a gerinczeseknek ösvesecsovei homológok volnának a

gerincztelenek szelvényszerveivel. Minthogy azonban ez utóbbiak mind-

egyike külön nyílik kifelé az ektodermán, míg a gerinczesek ösvesecsovei

összeségükben az ösvese kivezet csatornája útján egy közös nyilas által

az entodermával függenek össze ; továbbá minthogy az ösvesecsövek a

gerinczesek legtöbbjében nagyobb számmal jelennek meg, mint a testszel-

vények : mindezek oly lényeges eltérések, hogy legalább is kétséges,

vájjon a gerinczesek ösvesecsovei a férgek szelvényszerveivel homológ

képletek-e ? Egy szelvényszerv fogalmához ugyanis az kívántatik, hogy

egy mesoderma-származású mirigyes képlet egyesülésbe jöjjön egy ekto-

dermális kivezet csatornával ; azonban a gerinczesek Ösveséjében mind

a két rész (ösvesecsövek és ösvesecsatorna) mesoderma-származású. Tehát

az annelidák szelvényszervei és a gerinczesek ösvesecsovei között legfel-

jebb nem teljes (incomplet) homologiát lehet felállítani (FüRnRixGEi;, i,

m). Nehogy tehát ama kétes homologiára gondoljunk, Pürbringkr aján-

latára (i. m, 104. 1.) legjobb a > szelvényvezeték « nevet mellzni. Ellenben

helyesen lehet az svesecsatoniát hasonlatba helyezni a férgeknek hurok-

csatarnáival (Schleifenkanalchen), mint azt Gegenbaur (Grundzüge d.

vergl. Anat., 1870. S. 864) már 1870-ben megemlítette. Ezen kiválasztó

készülék nem szelvényes két hosszanti csbl áll, melyek hátul a kloákába

nyílnak és lefutásukban több nyílás (Wimperti-ichter) útján a hasüreggel

közlekednek. Ezen készülék sokban hasonlít a gei'inczesek fejveséjéhez és

ennek kivezet csatornájához, csak a szabad gomolyok hiányoznak ;
—

azért az utóbbiakat a fejveséhez csak másodlagosan csatlakozott képle-

teknek kell tartani.
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borító hashártyahám. Ez utóbbi a mii'igy mediális es kiilsö oldalán

magasabb hengersejtekböl áll, a mi az ivarkószülék ftylöde'séhez van

viszonyban ; egyebütt laphám (endothe'l) borítja. így lényegét v('vo az

ösvesék szerkezete nagyjából hasonlít a maradó vesékéhez.

Amnion-nclkíílieknél az ösvese az ébrényéleten túl is megmarad és

lesz az állat maradó veséje. Itt tehát egy utóvese (metauephros) nem
fejldik ki, a mi a kiválasztó készüléknek egyszerbb állapotára vall.

Ezen állatoknál a vesecsövek mindegyikének egyik (oldalsó) vége az

ú. n. húgyvczéi-be, vagy helyesebben mondva mesonephros-csatornába

(Leydig-fele csatornába) nyílik, a másik vége pedig sok fajtánál szabad

nyilassal a zsigerüregbe ; a nyilasokat hasháriyai tölcséreknek (Perito-

nealtrichter, Wimpertrichter, Segmentaltrichter Semper' s), vagy vese-

szájacsoknak (Stomata Meyer s, Nephrostomata Spexgel' s) nevezik.

A szájacsok egyenesen futó csövekbe (Stiele der Nephrostomen, Trich-

terstiele Spengel's, Peritonealcanal des Urnierencanalcheu's Fürbrin-

ger' s) vezetnek, ezek azután edénygomolyokkal függe nek össze, majd

következik a kanyargós csö, mely a mesonephi-os-csatornába nyílik.

Amnion-nélküliek ébrénytiben az ösvesecsövek a hashártyahámnak

üi'eges bettíremléseiböl fejlödnek, ^) úgy mint az amnionosakban a

fejvesének a csövei.

A betüremlések csakhamar meghosszabbodnak, az ösveseesator-

nához feküsznek és falaik szétfoszlása után abba nyíhiak ; közepükön egy

vak töml (Bildungsblase Semper' s) keletkezik, melybl a Malpighi-féle

test lesz ; végül ersen kanyarodnak. így keletkeztek a hashártyai

betüremlésekbl az ösvesecsövek. — Némely fajtánál (hüllk) az ösve-

secsövek összefüggésüket a veseszájacsok útján a zsigerüi-eggel késbb

is megtai-tják, másoknál egy kisebb (czápák) vagy nagyobb részükön

(ráják) a hashártyai nyílások elzáródnak.

Az ösvesék oldalsó felszínén késbb egy hosszirányban lefutó új

csatorna (V. tábla, 69. ábra, clM) fejldik : az ivarcsatoma v.

Müller-féle csö (Müller' scher o. Geschlechtsgang, ductus Mülleri).

Ez eredetileg mind a kétnem ivarváladék kivezetésével lehetett meg-

bízva ; a hím ivarváladék elvezetését azonban késbb az svesecsatorna

vette át, és az ivarcsö a ni ivarszei'vekhez lépett bensbb viszonyba

(III. tábla, 42. 43, ábrák, dM, tvh). Gtegenbaür (i. mü) összehasonlító

fejldéstani alapokon már régebben kimondotta azt, hogy az ivarcs

phylogenetice az elsdleges svesecsatornából vált le, a mit késbb

Semper (i. mü) porczos halaknál, Fürbringer (i. mü) hüllknél tényleg

bebizonyítottak, madaraknál pedig B.m.four és Sedgwick (ir. 6\ sz.)

emlékeznek meg ilyesmirl. így az elsdleges svesecsatorna az ivarcsö

') Skmpek (ir. 105. sz.) 15 mm. hosszú acauthias-ébréuyen üreges

betüremlést állít, és így találta Fürbringkr is egy 10 mm. hosszú scylliu-

mon. Bvi.Foi R, régebbi nézetének elhagyásával, fiatalabb példányokon (ir.

3. sz., 622, 1.) tömör hámbimbókból mondja a szelvénycsöveket származni.
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leválása után kevesebb lett, azért ez idötöl kezdve másodlagos ösvese-

csatornának (secuiidárer Urnierengaiig Gegenbaur's, a hüllknél Spk\-

OKL szerint Leydig-féle csatornának) nevezend. Ez az, a mit közön-

ségesen Wolff-Jéle csatornának (ductus Wolffii, protureter Haeckel)

mondunk.

Az ösvese fejlettségének tetpontját valamivel megelzve kezde-

nek az ivarmirigyek mutatkozni. Ekkor ugyanis (tyúkébrénynél az 5. nap

elején), a Wolff-fele testnek a bélfodor felé tekint mediális oldalán egy

proximal-distál felé terjed kiemelkedés lép fel (III. tábla, 38. 39. 40.

ábrák gls), szorosan egymás mellé helyezett ébréuyi sejtekbl állva,

összefüggésben az svese kötszövetével, de viszony nélkül a húgycsö-

vekhez. Felszínét a zsigerüregnek csakhamar erösebbé lett henger-

hámja borítja, melyben már az ivarmirigy dombjának fellépte eltt,

egyesek gömbölyded alakot öltve megnagyobbodtak és képezik az ü. n.

ivarsejteket (Geschlechtszellen, nstényeknél ú. n. öspeték, Primordial-

eier Waldeyer' s). Az ivarkiemelkedés nem terjed el az svesének az

egész hosszára, csak mhitegy a középs kétharmadát foglalja el ; hosz-

szúkás léczalakú, miért helyesebben i.varlécznek (Geschlechtsleiste),

mintsem ivardombuak (Geschlechtshügel, Genitalhügel) nevezend. Az

ivarlécz eleinte széles alappal nyugszik az ösvesén, melynek állomá-

nyától egyes tágabb véredények (nagyrészt viszevek) választják el

(III. tábla, 39. ábra). Késbb az összeköt hely nem szélesedik arány-

ban az ivarmirigy megnagyobbodásával, miért nemsokára a két miri-

gyet egy szkebb rész egyesíti (III. tábla, 44. ábra mo ; 43. ábra pov

helyén), a mibl azután az ivarmirigyek hashártyafodrai (mesorchium

s. mesoarium ; utóbb ligamentum epididymidis és denevérszárny) lesz-

nek. A legtöbb szerz azon nézetben van, hogy ezen fodrot használják

fel az svesecsövek arra, hogy az ivarmirigy állományába beburjá-

nozzanak, és hímeknél az ondókivezet edényeket meg herereczét,

nstényeknél a mellékpetefészek kötegeibl kinyúló sejtkötegeket ké-

pezzenek.

Az ivarmirigyet boritó zsigerüi-egi hám szolgáltatja a petéket

az által, hogy a hámnak egyes nagyobb sejtjei a mirigy kötszövetébe

bennek (speték). — Emlsök és madarak hímjeinél az ivarmirigyet

borító ivarsejtek nem jutnak a mirigy belsejébe, hanem már korán

elcsenevésznek : a kanyargós ondócsövek sejtjei önállólag lépnek fel az

ivarmirigy szövetében, összefüggés nélkül mind az ivarhámmal, mind az

svesecsövek hámjával.— Keptiliáknál azonban, Braüs állítása szerint

a herecsatornák az svese szomszéd gomolyainak hámja részérl nnek
be az ivarmirigybe. — Mieltt az ivarmirigyben a herecsövek nyomai,

vagy nstényeknél a benöv speték határozottan felismerhetk volná-

nak, a két ivart egymástól megkülönböztetni nem lehet, azaz az ivar-

mii'igy közömbös nemi állapotban van. Azonban ez csak látszat, mert

az speték benövése az ivarmirigybe a legkorábbi idkre felterjedvén,

az ivarok diflPei'encziálása igen korai idi*e visszavezetend (Waldeyer).
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a) Amidoii-aélkilli (jerinczesekbeii, a hol utóvesc (mctanephros)

nem fejldik ki, az ösvese átmegy a maradó állapotba e's lesz az állat

húgykiválasztó szerve ; egyes fajtáknál a hím ivarváladekot kiválasztó

szervvé, azaz a melle'kherévé is. ^) Ez által az ösvesének proximál része

ellentétbe jö a distális résszel, ez utóbbi megtartván eredeti feladatát,

míg az elbbi új élettani mködést végez. A proximális keskenyebb

rész teszi az ösvesének ú. n. ivari (Genitaltheil, Leydig'sche Driise), a

distális tömegesebb rész aimak a liwjyszervi (Drüsentheil, Beckenniere

Spbngel's) darabját. Az ivari rész, az ösvesecsöveket illetleg abban

külömbözik a húgyszervi résztl, hogy lényegesen csak elsrend

ösvesecsövekbl áll, míg a vastagabb distális részben ezekhez másod-

és harmadrendüek is csatlakoznak. A külömbség a korral mindinkább

szembetnbb lesz : a mells i'ész keskeny marad, kevés vesecsövet

tartalmaz és ezeknek hashártyanyilásai elsorvadnak; a hátulsó rész

megvastagszik és benne sok Malpighi-féle test meg vesecs fejldnek ki.

Az ösvesének viszonyba lépése a hím ivarmirigygyei az amnion-

nélküliekben akkép történik, hogy a proximális svesecsöveknek egy

bizonyos száma szabad végeiktl, azaz a Malpighi-féle gomolyoktól

kihidulva, a herefodron át ben az ivarmirigybe, ennek alapi részén a

legtöbb fajtánál egy hosszanti csatornává (Langskanal des Hodens),

vagy szk csrendszevi'é (Hodennetz Si-kxgki.'s ; hererecze) egyesülve.

Czápáknál ez így marad, a here tüszöivel való összefüggés csak id-

szakonként áll be, a herereczétl ama tüszkhöz növ hámcsövek

xítján ; más idben a heretüszk nincsenek nyílt közlekedésben a mel-

lékhere csöveivel. Hüllknél az összefüggés folytonos ; a hererecze

csövei összefüggésüket a kanyargós herecsövekkel mindig megtartják,

így az svesecsatorna mint húgyvezér és ondóelvezetö edény mködik,

miért ez idtl Leydig-féle csafornának nevezik.

Sok amnion-nélküli gerinczes ébrényeiben a vese (mesonephros)

húgyszervi részének a legdistálisabb csövei összefüggésüket az svese-

csatornával feladják, és e helyett ott közöttük egy új hosszanti kivezet

cs fejldik, mely külön nyílik az svesecsatorna alsó végébe (Harnlei-

ter des hinteren Urnierenabschnittes She.vgkl's), vagy a kloakába (far-

kos hüllk hímjeinél Sciineider szerint). Némely búvár (Semper, Bal-

FouR, Skdgwick) ezt az újonnan fejld csövet az amnionosak húgyvezé-

rével és az ösvesének megfelel darabját az amnionosak utóveséjével

(metanephros-ával) hasonlították össze.

Hímeknél az ivarváladék elvezetésére a mesonephi-os-csatonia (Ley-

dig-féle csatorna) szolgálván, a tulajdonképi ivarcs v. Müller-féle cs

') Tisztán húgykiválasztó szerv : a körszájúaknái, csontos halak-

nál, ganoidáknál és a czápák közi laemargus-nál ; valószínleg a kétlég-

zöknél (dipnoi) is. — Proximális része a him ivarkészülékhez viszonyba

lép (mellékhei-évé lesz), distális része pedig vesekép szerepel : a legtöbb

czápaféléknél (selachii) és a hüllknél.
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felesleges lett, aze'rt csak dui-ványosan fejldik ki (czápafeleknél) ; vagy

ha kifejldött (hüllknél), nagy re'sze elcsenevészik, maradványai üreg-

nélküli hámesövek képében tartván magukat fenn (ví. n. Rathke-féle csa-

turna Haeckel szerint). Legjobban a proximális rész, azaz a kürt-

tölcsér tartja magát fenn a zsigerüreg fels részén (czápáknál a

májon függ).

b) Áttérve most az svese átalakulásait illetleg a reánk nézve

fontosabb amnionos gerinczeseh-e, ezeknél magasabb diflPerencziálás

abban jelentkezik, hogy az elcsenevészö svese helyett egy új kiválasztó

készülék : a maradó vese {indanephros) fejldik ki. Korán, azaz midn
az ösvesének fejldése épen megindul (tyúkébrényuél a 4. nap végén),

az elsdleges svesecsatomának legalsó, azaz a kloakába szájadzó nyilasa

eltti részébl (III. tábla, 31. ábra, c? ÍF háti végén), annak a háti

oldalából egy kesztyií-jjalak kitüremlés n fel, proximál irányt tartva

az svesecsatonia mögötti kötszövetben. Ezen vesecsnek (Kupffer-

féle csnek) fels vége egyszer (emlsök), vagy útjában többször (mada-

rak) kitágul, így a vesemedenczét szolgáltatva ; belle a környez

kötszövetbe (ébrényi veselielyzékbe) bennek a vesecsövek (III. tábla,

38. ábra re«), a melyek végeihez utóbb az edénygomolyok csatlakoznak.

Az új vesének kifejldésével az svese feleslegessé válván, ennek csövei a

distális részében (az amnion-nélküliek húgyszervi részének megfelel da-

rabban), jelentéktelen csökevényekké (paradidymis, paroophoron Wal-
deyer's) sorvadnak, ellenben a keskenyebb proximális résznek, vagy ú. n.

ivari résznek csövei hímekben a fennebb már említett mellékherecsöve-

ket, itt mellékherét (epididymis ; III. tábla, 44. ábra cWi), nstényeknél

a mellékpetefészket (parovariuni, helyesebben epoophoron Waldkyer's
;

III. tábla, 42. 43. ábrák, ^oü) szolgáltatják. Ezek csöveinek a fejldése

itt is úgy történik, mint az amnion-nélküli gerinczesekben, azaz : az

ivarmirigyek fodrába (mesorchium, mesoarium) benöv hámcsövek a

Malpighi-féle testek hámburokjából indulnak ki, mire az edénygomoly

elsorvad. A herébe benöv hámcsövek a herereczévé egyesülnek és az

ezekbl kinöv egyenes herecsövek utólag lépnek közlekedésbe a heré-

ben már jelenlev kanyargós herecsövekkel.

Az ivarcsö v. MüUer-féle cs az amnionos gerinczesekben is

kifejldik mind a két nemnél. Hasüri nyilasa az ösvesének proximális

részén van oldalvást, innen kezdve a WolíF-féle csatorna küls oldalán

fut le, közeli szomszédságban a zsigerüreget e helyen borító magas
hengerhámmal (III. tábla, 37. ábra, dM)

-^
azután a WolíF-féle test

alsó végén a húgyivarléczbe lép be (III. tábla, 4 1 . ábra, plW^ és itt a

Wolíf-féle csatornával keresztezdve, annak a mediális oldalára fek-

szik ; a raedenczében az ú. n. Thiersch-féle warhöte<ihe (Geschlechts-

strang) lép. Ez a két ivarlécznek egyesült alsó, a húgyhólyag és végbél

között fekv részébl áll. Az ivarkötegben fekv két WolíF-féle és két

Müller-féle csatorna azután az allantois alsó, keskenyebb részébe : az

ú. n, húgyivar-öbölbe (sinus urogeuitalis J. Müller) nyílik.
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A MüUer-féle csö nstényekben az ivarváladékot elvezet csvé:

a kürtté, méhvé és hüvelylyé lesz (III. tábla, 42. és 43. ábrák tuh^ td).

Hímekben azonban ama szerepet a WolfF-féle csatorna vévén át, a

Müller-féle cs feleslegessé válik, azért többé vagy kcvésbbé elsorvad.

Reptiliákban a belle származott hámkötegek jobban fentartják magu-

kat (Bral'n, ir. 15. sz.), mint a madarakban és az emlsökben, azonban

maradványaik ez utóbbiaknál sem hiányoznak, nevezetesen a proximá-

lis és distális részben, ott az ú. n. nyélnélküli v. Morgagni-féle rivókát,

itt a dülmirigyöblöt v. ú. n. hím méhet (uterus masculinus) képezve.

Nstényekben ellenkezleg a Wolff-féle csatornák sorvadnak el és

csak nyomaik tartják magukat feini a mellékpetefészek csöveit egyesít

hosszanti hámcsben. Ha ez a denevérszáruyban a kürt alatt, a méh
oldalsó faláig vagy ennek liosszában továbbra leterjed : akkor Gartner-

féle csnek (ir. 36. sz.) nevezik. ')

Ha most záradékul az egész húgyivai'-rendszer fejldését átte-

kintjük, úgy a kiválasztó készülék tekintetében legalsóbb rangúaknak

azon gei'inczeseket fogjuk tartani, a hol csak elövese fejldik ki

(myxine glutinosa, bdellostoma, egyes csontos halak) ; középhelyet fog-

lahiak el azok, a hol az svese is kifejldik (többi amnion-nelküliek), és

a legtökéletesebbnek tartjuk azokat, a hol az utóvese is létrej (amnio-

nosak). Ugyanezen sorozatrendben fejldtek ki ezen rendszerek a gerin-

czesek tökéletesbedésével, és ugyanezt a sorrendet tartották meg fellé-

pési idejüket illetleg a magasabb osztályokban is. Ezzel összhangzat-

ban az elcsenevészés leghamarabban következik be az ébrényben a

legkorábban fellépett fejvesén. Ebbl azonban még nem következik az,

hogy a fejvese ott is, a hol mköd szerepe van, mindig magas fejlett-

ségi fokot ér el. Porczos halaknál a fejveséuek csak durványai (v. talán

azok se) jönnek létre, míg a magasabban szervezett hüllkben a fejvesc

is jól kifejldik. Ez arra mutat, hogy élettani mködése amott felesle-

gessé vált, itt tökéletesebb lett ; de ez az alaki viszonyokon mitsem

változtat.

Az ivarmirigyeket illetleg van egy nem nélküli (mii'igynélküli),

közömbös, és van egy nemileg differencziált állapot. Hím-ns (hernia-

phroditás) állapot, mint azt némelyek állítják (Wai.dyeb), nnics,

mei't ennek felvételére az, hogy a kétfelé ivarváladékot kivezet csövek

egyidejleg vannak jelen, nem elég indok.

Miután így az ismereteket, úgy amint jelenleg a húgy- tfs ivar-

készlékekröl állanak, röviden áttekintettük : egyszersmind bepillantást

nyertünk arról, hogy a vizsgálatok mily irányban voltak megindíthatok.

') Már MAM'ii.ni látta és leírta egy Spon jAKAB-hoz irt levélben

1681-ben (Opera omnia. Lugd. Batav. 1687. Diss. epist. ver. argumenti).
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Az amiiionos gerinczeseket vévén els sorban vizsgálat alá, elször is

az elemi vese'kkel, azaz a fejvesével e's a Wolff-féle testtel lesz dolgunk,

a mikhez csatlakozik az ösvese állományában fekv svesecsatorna.

A második közleményben vizsgálat alá fogjuk venni az ivarcsövet

(Müller-féle csövet), a harmadikban az ivax"mii*igyek fejldését. —
Mindezeket megelzleg els sorban az elemi vesék kivezet csatorná-

jának képzdési viszonyaival kell a leii-ást megkezdenünk, a mellyel a

kiválasztó készülék fejldése megindul.





I.

AZ ELEMI VESÉK
(PRO- ET MESONEPHROS S. CORPUS WOLFÍI).

L. T. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS.





A kiválasztó készülék els ébrényhelyzéke.

Bakii Károly (Entwicklungsg., II. k., 151. 1.) óta isme-

retes már, hogy a liúgy- és ivarkészülék els ébrényhelyzéke ^)

az ú. n. középlemezekhen (Mittelplatten Remak' s, Gekrösplat-

teu V. Baer's, iutermediat cell-mass Balfoür, masse interm^e-.

diaire Rexson) van. Ezt késbb Remak (ir. 83. sz.) és Born-

nAüPT (ir. 11. sz.) is elfogadták, Walueyer (ir. 119. sz.) pedig

külön választotta a középlemezeken a húgykészit szervek

ébrényhelyzékét az ivarmirigyekétöl, az elbbieket annak a

mediális. ez utóbbiakat a küls, vagyis a zsigerüreggel határos

részébl származtatván.

Madár- és emlösébrényekben középlemezek jelen vannak

már akkor, a midn az ébrény si szervei a csírlevelekbl

kibontakoztak, azaz a mikor az els 4— 6 szelvénypárok

(öscsigolya-párok) a középs csírlevél származékaiban elállot-

tak. Tyúkébrényéknél ez a költés második napjának els felére,

házinyulaknál a 7—8-ik napra esik. Ez idben az ébrény tör-

zsi részén (I. tábla, 11. 12. 14. ábrák), az oldallemezek (Ips,

Ipi) és a testszelvények (ptv) között az összefüggést a keske-

nyebb középlemezek (fug) közvetítik. Oldalvást a középlemezek

az oldallemezekkel (Ips, Ipi) szakadatlanul összefüggenek, ellen-

ben mediálféle az egyes szelvényeket v. ú. n. scsigolyákat

(ptv) egymástól elválasztó réseknek megfelelleg a középle-

niezek szabadon végzdnek, és itt az egyes testszelvények küls

oldalaival függenek csak össze.

Az oldallemezek mediális végén a sejtek közvetlenül

((sszefüggenek a középlemezek oldalsó végével és itt a zsiger-

>) Az > Anla^e "< (ebauche embryonnaire) magyarosításái*a jobb sza-

vat nem találtam, mint » ébrényhelyzék*.

M. TIJIJ. AKAD III. OSZT. KÜl.Ö.V KIAlíVÁNVA. 1884. I. ."J
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Üreg (coeloma v. mellhashártya-rés) bemetsz egész a közép-

lemezek oldalsó határáig (I. tábla, 11. 12. ábrák c). így van

ez az egyes testszelvények közötti helyeknek megfelelleg; ellen-

ben maguknak a szelvényeknek a tájékában a zsigerrés beljebb

terjed, bemetszvén finom hasadék alakjában a középlemezek

állományába (az I. tábla 12. ábráján ennek nyoma világos

hasadék képében mutatkozik), st mint újabb vizsgálatok kide-

rítették (1. alább), magukba a szelvényekbe is, a hol a szelvény-

üregbe átmegy. Oly metszeteken, melyek két csigolya közé

esnek, nem látni a zsigerrés folytatását be a középlemezbe.

Elször porczos halaknál, a hol e viszonyok tisztábban láthatók,

írta le a zsigerrés benyomulását a testszelvényekbe Bai.koitr (Jounial

of. Anat. and Physiolog. Vol. X. p. 355.), azutíln 1875-ben madaraknál

(tyúknál e's Iádnál, mely utóbbinál jobban látszik) Gasseu (ir. 37. sz.),

Kawalevskv (ir. 60. sz.) és Sediíwick (ir. 101. sz.) tesznek említést a

zsigerrésnek a testszelvényekbe való finom hasadékszerü benyomulásá-

ról. Ennek ellenében FüiiRRívfiER (ir. 35. sz., 64. 1. jegyzet) azt

mondja, hogy a középlemezek tájékán a sejteket két rétegbe látta

ugyan sorakozva, megfelelleg a fels és alsó oldallemezek folytatásai-

nak, de bemetsz hasadékot nem észlelt. Rexsox (ii*. SG. sz.) némely

emlsnél (nyúlnál e's patkánynál) is látta a réseket (caual de communi-

cation) és azt állítja, hogy 6 szelvényes tyúknál jelennek meg, a küls

végükön egy tágulat van és hogy késbb a gomolyok körüli üregekké

lesznek, tehát fontos szerepük van. Gasser (ir. 40. sz.) a réseket növc'si

külömbségekbl mondja származottnak és nem tulajdonít nekik különös

jelentséget ; szerinte a középlemez-réstl gyakran igen finom folytatá-

sok indulnak el, elbb kifelé, azután befelé, a mit G. a keményíte's

által okozott mterméknek mond, vagy talán viszonyuk van az svese-

csatorna leválásához.

A középlemezekbe bemetsz zsigerrés folytatásának

szerepe van a proximális szelvényhólyagoknak, illetleg svese-

csöveknek az üregéhez, a mi azonban az amnionos gerinczesek

magasabb rangú osztályaiban csak elmosódva mutatkozik és

úgy ismerhet meg, ha elbb a rc/)<t7iaA:náí világosabban mutat-

kozó viszonyokat kísérjük figyelemmel. Erre nézve igen fiatal

reptilia példányokat kell vizsgálat alá venni és ebbl magya-

rázható, hogy Braun az nagy értekezésében a reptiliákról

(ir. 15. sz.) nem ismerte fel helyesen a szelvényhólyagok képz-

dési módját, állítván, hogy 5 mm. hosszú gyíkébrényeknél

(lacerta agilis) a szelvényhólyagok a zsigerüreg mediális végén
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lev hashártya-hámnak kötegalakú tömör beburjánozásából

fejlödnek. — Késbb BALFOUR-nak egy tanítványa : Weldon
(ir. 123. sz.), a ki 5 mm-nél fiatalabb példányokat is megvizsgált,

helyesen említi meg azt, hogy egyes szelvényhólyagok 5 mm-
nél rövidebb gyíkébrényeknél az svesecsatorna megjelenését

megelzleg kifejldnek már, azonban szerinte a szelvényhólya-

gok egyszeren a középlemezek sejtjeÍHek gömbalakban való

sorakozásából keletkeznek.

1*5—2—2'5 mm. hosszú gyikéhrényeken (lacerta agilis),

a hol 8—14 testszelvény pár van jelen, a szelvényhólyagok

keletkezését illetleg a következ eredményekre jutottam : A
törzsi rész közepén és innen distálfelé középlemezek még nin-

csenek és a zsigerrés bemetsz egész a testszelvények (scsigo-

lyák) oldalsó széléig ; más példányokon (I. tábla, 2. ábra) a

zsigerüreg mediális zugán a fels- és alsó oldallemezek (Zps,

Ifi) kezdenek egymással összenni, a mi egymás ellenében

ntt sejtkötegek {Ing) útján áll be. A törzs proximális végén, az

5—6— 7-ik testszelvényeknek megfelelleg (I. tábla, 4. 5. ábrák)

a szelvényekkel határos oldallemezrészek {Ips^ Ipi) egymással

ellenkez irányban kidomborodnak, tehát fel- és lefelé, és e

kidomborodott részeknek oldalsó végei egymással érintkezésbe

jvén, hólyagalakban összennek (vs), így a zsigerréseknek leg-

mediálisabb zugát a többi oldalsó részétl letagolván. Ily úton

fejldnek ki az 5—7-ik szelvények oldalain az els szelvény-

hólyagok (I. tábla, 6. 7. ábrák vs), a melyeknek ürege e

szerint egy darabját teszi a nagy zsigerrésnek és falaik nem

egyebek, mint az oldallemezeknek a testszelvényekkel határos,

legme.diálisabb részei. Az épen lefüzdött szelvényhólyagok

50— 60,M, késbb 80

—

90,m átmérjek, 25

—

28f^ vastagságú

falaik sugarasan elrendezett szép hengersejtekbl állanak,

melyeknek magvai a körzet felé csoportosultak (I. tábla 6.

ábra vs) ; a sejtek élénk szaporodásban vannak, mint azt mag-

vaik karyokynetikus tüneteibl következtetni lehet. Ha ama
3—4 pár szelvényhólyag kifejldött, akkor a küls oldalukon,

közöttük és az oldallemezek áthajlási helye között, az utóbbi-

akról levált keskeny sejtréteget találni (I. tábla, 6. ábra), mely

helyzetére és jelentségére nézve nemsokára megfelel a maga-

sabb aninionosak középlemezének, mert sejtjei oszlás által meg-

3*
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szaporodván, az öscsigolyamagvakból kintt tömeggel együtt

szolgáltatják az ösvesében a szelvényhólyagok, ill. az svese-

csatornák körüli kötszövetet (a Wolff-féle blastémát, 1. alább).

Ügy észleltem, hogy a szelvényhólyagok üregei fejldé-

sük legels idején nemcsak a zsigeriireggel állanak nyílt közle-

kedésben, mint a melybl letagolódtak, hanem, a testszelvények

(scsigolyák) üregeivel *is Ebben mi különöset sem láthatunk,

ha meggondoljuk, hogy a zsigerüreg nyujtványai eleinte beter-

jednek a testszelvények üregébe (1. fennebb). Szerencsésen

vezetett haránt- és hosszmetszeteken a fentemiitett összefüggés

tisztán mutatkozik. Az I. tábla 1. sz. ábrája egy 1'5 mm. hosszú

gyíkébrény (lacerta agilis) törzsének baloldali harántmetszetét

mutatja, és ezen jól felismerhet, hogy a testszelvény (j)tv) ürege

nyiltan közlekedik a leend szelvényhólyag (vs) üregével ; a

határ a kett között csak egy gyenge befüzdésben jelentkezik;

a szelvényhólyag a maga részérl oldalvást a fels oldallemez-

nek (Ips) az alsóba (Ipi) való áthajlási helyével függ össze. Els
pillanatra, felületes vizsgálatnál azt hinné az ember, hogy az

egész hólyag a velcs és oldallemezek között megfelel a test-

szelvénynek, melyet a metszet kissé ferdén talált. Hogy azon-

ban a föntebbbi állítás a helyes, az részint több haránt-

metszetnek átvizsgálásából kiderül, de még határozottabban

bebizonyodik megfelel fejlettség gyíkébrények hosszmetszetein

a kérdéses tájékból. Ilyet mutat az I. tábla 3. sz. ábrája egy 2"7

mm. hosszú gyíkébrénybl. Ezen a proximális 5 testszelvényen

nincsenek szelvényhólyagok, azonban az 5-ik szelvény {pfv^}

már hosszabb, mint az eltte valók, és induló félben van rajta

(mint az a szomszéd metszetekbl kiderült) a szelvényhólyag

keletkezése. A 6-ik (ptr^) és 8-ik (^ívs) szelvények egy-egy

hosszúkás szelvényhólyaggal (vsi, vSq) függenek össze, a me-

lyeknek üregeivel nyiltan közlekednek. A 7-ik testszelvényen

nincs szelvényhólyag,— a9-diken (ptvcf) a szelvényhólyag {vs^)

épen fejldben van.— Ez a készítmény egyszersmind arról is

meggyz, hogy a szelvényhólyagok száma eleinte nem pontosan

azonos a testszelvényekével, mint azt Bkaün (ir. l. sz.) állí-

tása nyomán általánosan idézik, hanem az elbbiek kevesebb

számmal vannak jelen, a mennyiben egy szelvényhólyag megfe-

lel egy vagy két testszelvénynek Errl, valamint a szelvéuyhólya-
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gokuak hosszúkás alakjáról harántmetszetek, a minket Braun

vizsgált, nem adnak felvilágosítást; különben is oly ids ébrénye-

ken (5 mm. és több), mint a minket Braun idéz, séma szóban

lev viszonyok, sem a szelvényhólyagoknak fentemlített fejl-

désmódja nem mutatkoznak már. Ezek iránt fiatalabb példá-

nyokat (1'5— 2*5 mm.) kell vizsgálat alá venni, és itt is a képle-

tek finomsága miatt csak helyes kezelés (Kleinenberg-féle folya-

dék, paraffinbeágyazás) és szerencsés metszetek vezetnek ered-

ményre. A nagyszámú metszetekbl türelemmel kell kikeresni

azon ritka példányokat, melyek a proximális 3—4 pár szelvény-

hólyagnak sajátszer viszonyait feltüntetik ; innen van az, hogy

ezeknek fejldésmódja eddig elkerülte a búvárok figyelmét.

Az eladottak nyomán reptUiáknál a proximális szelvény-

hólyagok függetlenül az ösvesecsatornátol és azt megelzleg

fejlödnek ki. Minthogy a többi amuionosaknál az eddigi nézetek

értelmében elbb fejldik ki az svesecsatorna, és utóbb lép-

nek fel az svesehólyagok ill. svesecsövek : emez eltérnek lát-

szó viszony magyarázatát adni a homologia megalapítására

fontos.

A felvetett kérdéssel azonnal tisztába jövünk, ha a

magasabb rangú amniouosaknak (madarak és emlsök) ú. n.

középlemezeit helyesen értelmezzük. Tudva azt, hogy ezeknél

a zsigerüreg, habár nem oly tisztán láthatólag, mint a reptili-

áknál, de mégis határozottan jelenlev keskeny rés alakjában

az egyes testszelvények tájékának megfelelleg a középleme-

zekbe is bemetsz (1. fennebb) : — a középlemezek fels és alsó

sejtrétegeiben (T. tábla, 12. ábra, hig) nem láthatunk egyebet,

mint a reptiliák leend szelvényhólyagainak fels és alsó falai-

val homológ sejtrétegeket. Ezek alakúinak át az elvese csator-

náivá (1. alább), melyek e szerint homológok a reptiliák proxi-

mális szelvénghólyagaival, csakhogy madarak- és emlsöknél a

szelvényhólyagok (elvese-csatornák) ürege nem mutatkozik oly

szembetn módon. Ha így a magasabb rangú amuionosaknál a

6—8 szelvényes idszakban a 4—8-dik szelvény átellenében

fekv középlemezeket nem tartjuk másnak, mint a reptiliák

proximális 3—4 szelvényhólyagaival homológ ébrényhelyzé-

keknek, a melyeknek üregei az amnionos gerinczesek mind a

három osztályában nem egyebek, mint a zsigerüreg mediális
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letagolt, azonban azzal szkebb nyilasok útján összefüggésben

maradt részei: akkor a magasabb rangú amnionosak mells 3—

4

szelvényhólyagainak, illetleg svesecsöveinek a jelentségéi-öl

is tisztában vagyunk. Ezen proximális csövek (II. tábla, 21.

ábra, ts) ugyanis, nem úgy fejldnek, mint az svese nagy töme-

gét képez distális svesecsövek, a melyeknek üregei összefüggés

nélkül a zsigerréssel másodlagosan keletkeznek az svesék

ébrényhelyzékében (1. késbb): hanem kezdettl fogva nem

egyebek, mint a zsigerüreg letagolt részei és így mind keletke-

zésük módját, mind a fekvésüket és késbbi átalakulásaikat

illetleg megfelelnek az amnion-nélküli gerinczesek fejvese-

csöveinek, ügy mint ezek, egy-egy szájacs (nephrostoma) útján

(II. tábla 21. ábra, n) a zsigerüreggel közlekednek, és ha az

svesecsatorna illet, a fejvese-csatorna (d WJ kifejldött, akkor

másik végük abba nyílik. Késbb a "Wolff-féle test kifejldé-

sével a fejvese csövei elsorvadnak (lásd alább).

Nem valamennyi szelvényhólyag keletkezik gyíknál a

zsigerüregbl lefzdés útján, mert a 8—9-dik szelvénytl

kezdve distálfelé a többi úgy fejldik, a hogy azt késbb a

tyúkébrényrl le fogjuk írni, azaz itt a szelvényhólyagok a

középlemezekhöl kidifferencziálódnak. A középlemezek pedig

a 18-ik szelvénytl distálfelé úgy keletkeznek, a hogy azt fen-

tebb leírtuk, azaz az oldallemezek mediális részének össze-

növése által, mint azt az I. tábla 2. ábrája ugyanazon ébrény

distális végén mutatja, a melytl az 1. sz. ál)ra való. A zsigerüreg

hámjának olyan henövéseit, a minket Braun a reptiliúknái

(ir. l. sz.), FüRBRiNGER a hüllknél (ir. 36. sz.) leírtak, gyikéhré-

nyéken nem találtam, és tyúkébrényeken is más értelmezést

adok az állítólagos hashártyáhám beburjánozásának. Ezen

viszonyok tárgyalását késbbre fentartva, egyelre csak azt

akarom hangsúlyozni, hogy a 8—9-dik szelvénytl kezdve hátra-

felé 3—4 mm.-ternél hosszabb gyíkoknál is vannak középleme-

zek, úgy mint a madaraknál, és ezek közönséges gömbölyded

(indifferens) ébrényi sejtekbl állanak, hasonlókból, mint a szel-

vények belseje és az oldallemezek szomszédos részei ; csak a

zsigerüregnek a középlemezzel érintkez helyén (6. ábrán c

felett) lépnek fel korán alacsony hengeres sejtek (ivarhám).

Késbb a középlemezek mediális részének háti oldalából
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levált sejtekbl keletkezik az ösvese kivezet csatornája (1. alább),

a szelvéuyliólyagokból az svesecsövek, a zsigerüreggel határos

hengersejtekböl pedig a ni ivarmirigyek és kivezet utak hám-

uemü alkotó részei, egyszóval a középlemezek teszik a hilgy-

es ivarkészülék hámféle alkotó részeinek az éhrényhelyzekét.

Minthogy pedig a középlemezek mesodermális szál-mazású

elemekbl állanak, a bellük keletkezett hámokat illetleg

itt azt a kivételt találjuk, hogy ilyeneket nemcsak az ekto- és

entoderma, hanem a mesoderma is szolgáltat. His (Erste Anlage

des Wirbelthierleibes. 1868. S. 43. 49. és Unsere Körperform.

Leipz. 1874. S. 114.) és Walüeyer (ir. 110. sz., 112. 1.) e kivétel

megmagyarázására felvették azt, hogy a középlemezekben a

tengelyköteg (Axenstrang) útján bejutott hámelemek vannak

;

ez azonban nem egyéb, mint be nem bizonyítható szellemes

hypothézis.

Más fordulatot vesz a dolog, ha Waldeyer újabb nézeté-

vel (Archiblast u. Parablast. Archiv f. mikr. Anatomie. 1883.

Bd. XXII.) megegyezésben az archi- és parablastos szövetek-

rl, ezeknek histogenetikus értékét illetleg nem teszünk

lényeges külömbséget az eredeti három csíiIevél között, ezek

bármelyikét képesnek tartva arra, hogy bellük animális szöve-

tek (hám-, izom-, idegszövet) keletkezzenek, míg a vegetatív

szövetek (kötszövetcsoport) ébrényhelyzéke úgy, a mint

Müller V. mondja, az ébrényudvarokból jut be az ébrénybe

a benöv edényekkel együtt. — Én azonban az ilyen dogmás

elkülönítésnek nem vagyok a híve, mert úgy tapasztaltam, hogy

az archiblastos érték szelvények belsejébl sejtek nnek a

középlemezek felé (I. tábla 13. ábra, nftv) és itt a középle-

mezek eredeti sejtjeivel egyesülvén, azokkal együttesen az sve-

sének ébrényhelyzékét (UW),£íZÚ.\\. Wolff-féle blastémát, mint

azt Sedgwick (ir. 101. sz.) ajánlatára nevezni fogjuk, képezik.

Az így felszaporodó Wolff-féle blastémából (I. tábla, 16. ábra,

hl W) lesz e testnek mind a köt- mind a hámszövete, a mit leg-

jobban bizonyít a késbben e szövetbl kiváló háti (másod- és

harmadrend) svesecsöveknek a fejldésmódja (1. alább).

Két és három napos tyúkébrények törzsének haráutmet-

szetein (13. ábra) jól látni, hogy a testszelvényeket megtölt

gömbölyded sejtek (nptv), melyek ide bizonyára nem jutottak
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benöv edényekkel, hanem a testszelvények oszlopos sejtjeinek

centrál irányban tartó szaporodásából keletkeztek helyben (a

mit a magoszlás tüneteibl 2—3 mm. gyíkébrényeken igen jól

látni) : a szelvények sugaras elrendezés oldalsó falát, ezeknek

fellazulása után áttörik és a középlemezek megvastagodásához

járulnak (blW), az a közben kifejldött fejvese kivezet csator-

nája (d W) alatt. Ha ez megtörtént (I. tábla, 14. ábra), akkor

a testszelvények oldalsó fala (nptv) és a középlemezek mediális

határán (fug), jól sikerült finom metszeteken igen finom füg-

gélyes világos réseket látni (re alatt) ; e rések választják el ez

idben a Wolff-féle blastémát (Z*^ IV^ a testszelvényektl. A rés-

tl oldalvást fekv középlemezek (tug) tömöttebben sorakozott

sejtekbl állanak, mint az scsigolyamagvak (nptv). Sedgwick

is megemlékezik ama résekrl (ir. 101. sz. 6. ábra). Ezen állapo-

ton túl a Wolff-féle blastéma sejtjei önmagukból szaporodnak,

és a fentemlltett hasadék is eltnik (I. tábla. 16. ábra) ; mire a

Wolíf-féle blastéma (blWJ az scsigolyamagvakkal (ptv) egy

közös tömeget képez.

A hámok és kötszövetek dogmaszer elkülönítése az

egyes csírlevelek szerint az újabb vizsgálatok által nem nyert

megersítést. Tudvalev, hogy az ektodermából származhat-

nak egészen kötszövet kinézés sejtek (fogzomáucz-szervben,

kedeszmirigyben, reczegben, központi idegrendszerben), és így

mi sem szól az ellen, hogy a középs csírlevélbl a húgy- és

ivarszervek hámszer (epitheloid) sejtjei ne keletkezhetnének.

Nézetünk szerint a zsigerüreget borító endothél csak késbbi

alakját illetleg külömbözik a zsigerüreg bels zugában fekv

hengeres sejtektl (ivarhámtól), és ez semmiféle ellentétben

sincs a húgykészülék hámjával, sem a Wolft-féle blastémá-

val, — mindannyian a mesodermából származtak. Csírlevelek

szerint a kifejlett hámok és kötszövetsejtek jellegeit megálla-

pítani mai nap nem lehet, ez csak a kész szövetek szerint

történhetik. Azért mi elvi külömbséget nem teszünk a küls- és

aUó csirlevelekböl származó hámszövetek és a mesodermából

ered húgy- és ivarkészüléki hám között. A Wolft-féle blas-

téma teszi azon közömbös ébrényi sejthalmazt, a melybl az

svesecsövek hámjai kidiöferencziálóduak ; de azért ezen ké-

sbben fejld hámcsövek szövettanilag miben sem külömböznek
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az oldallemezek letagolásáhól keletkezett elvesének szelvény-

hólyagaitól illet, szelvénycsöveitöl, csakhogy az utóbbiak idre

vonatkozólag korábban keletkeztek és eleitl fogva üresek vol-

tak, az utóbbiak ürege pedig utólag lépett fel. A fdologbau

azonban megegyeznek, hogy t. i. mind a kettnek elemei a

mesodermából származtak.

Az elemi vesék kivezet csatornája (Wolff-féle csatorna).

Kevés ébrényi szerv fejldésérl tettek oly sok vizsgála-

tot, annyira eltér eredménynyel, mint az ösvesecsatorndról

(protureter Hakckel). Sokan vizsgálták meg e csövet azért, mert

belle származván a kiválasztó készülék húgyszervi részének

a hámja, honnan való származása alkalmasnak látszott egy-

szersmind a húgyszervek hámja eredésének a felderítésére. Az

eltér nézetek a cs els fejldésének nehéz megfigyelésében

lelik magyarázatukat.

14— 18 szelvénynyel bíró ébrény törzse közepének haránt

átmetszetén az svesecsatorna már jól fölismerhet, ami tyúk-

ébrénynél a költés második napja közepén, tehát a 30—40-ik

óra körül szokott bekövetkezni (I. tábla, 13. ábra, dW), gyík-

ébréuyuél (lacerta agilis) akkor, ha körülbelül 2—3 mm.

hosszú lett (I. tábla, 4. ábra, dW)\— akkor sugaras elrendezés

alacsony köbös sejtekbl áll. Mells vége nem éri el a legmells

szelvényeket ; rendesen a 4-diknél kezddik és hátulsó vége a

kiváló (kidiíferenczialódó) szelvényekkel lépést tartvan distális

irányban tova, míg végre 34 szelvénynyel bíró tyúkébrényen a

bélcsatorna háti falával nyilt összeköttetésbe lép. Fekszik a

középlemezek (13. 14. khrék^hlW) felett, illetleg azok állomá-

nyának háti részében, a fels oldallemez {Ips) mediális végének

a szomszédságában, nem meszsze az izomlemezek (14. ábra, M)

fels oldalsó csúcsától; átmérje 2 napos tyúknál 30—32/<

vastag, fala 9

—

IOm. Mells vége eleinte kihegyesedve végz-

dik, de nemsokára a fejvese szájacsainak útján a zsigerüreggel

nyílt közlekedésbe lép (II. tábla, 21. ábra, n), majd ezen szája-

csoknak gyorsan bekövetkez elcseuevészése után mellül ismét

vakon végzdik (1. alább). — Ezen csatorna szolgál a fejvese és

a AVolff-féle test kiválasztó csöveinek a vezetékéül és hímekben
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az ondóéivezet edéuynyé lesz (III. tábla, 44. ábra, dWi,d W2),

ustényekben nagyrészt elsorvad vagy mint Gartner-féle cs

tartja magát fenn (V. tábla, 96—98,, 102—105. ábrák dWJ.

Amnion-nélküli c/erinczeseknél az ösvesecsatoi na fejldésevei a

második értekezésemben fogok foglalkozni, itt az amnionosakkal való

összehasonlítás szempontjából csak annyit kell elrebocsátani, hogy a

legtöbb ichthyopsidánál a szóban lev csatorna az eddigi észleletek

alapján a fels oldallemez (fali hashártya) mediális részének rerló'alak-

baiU kiemelkedése által keletkezik. A lefüzdés körülbelül 2 mm. hosszi'i

triton (alpestris) és 2*5 mm. hosszii füvi béka (rana temp.) álczáin áll

be és a lefüzdött csatorna körülbelül 5 mm. hosszú álczákon nyílik

be szabadon a kloakába (FüRHRiNGKn, ir. 35. sz.). Hasonló fejldési

niódot írt le Rosknuerg (Entwicklung der Teleostierniere. Dorpat,

1867.) a csontos halaknál. Porczos halaknál pedig B.vi.fouk (Journal

of Anatomy and Physiology. Vol. X. XI.) és Sempek (ir. 105. sz.) észle-

letei szerit az ösvesecsatorna eleinte tömör és csak késbb lesz üre-

ges ; els nyoma a 3-dik kopoltyúrés jelentkezésének idején mutatkozik

a bélcsatorna mells záródási helye mögötti tájékban, a hol az egymással

egyesül két oldallemeztöl egy gombalak tömör sejthalmaz emelkedik

ki az ektoderma felé, melybl kiindulva egy tömör sejtpálcza uö distál

irányban ; a tömör pálcza belseje sejtjeinek sorakozása által mellüh'öl

hátrafelé üreget kap és mellül nyílt közlekedésbe lép a zsigerüreggel,

késbb hátúi a kloakával is. így keletkezett a hüllk és halak ösvese-

csatornája.

Amnionosakndl az ösvesecsatorna nem a hüllk és cson-

tos halakhoz, hanem a porczos halakéhoz hasonló módon fejl-

dik; ami azt mutatja, hogy bizonyos szervek a rendszerben

alantabb fokon álló osztályokban jóval magasabb fejlettségi

fokot érhetnek el, mint a magasabb osztályokban. Külömbeu

elismert tény az, hogy a porczos halak sok szervük tekinteté-

ben igen magas fejlettségi fokon állanak, sokkal tökéletesebb

minségben, mint a hüllk. — Lássuk elbb a reptiliákat.

Reptiliákaál az ösvesecsatorna fejldésérl Wei.dox (ir. í23. sz.)

és megelzleg Bkaun (ir. 15. sz.)" tettek észleleteket. Braux szei-int az

ösvesecsatorna 5 mm. hosszú gyíknál (lacerta agilis) a testszelvény

és oldallemezek határán az oldallemez sejtjeivel összefüggésben képz-

dik, és benne csakhamar egy üreg lép fel, mely mellül mindig vakon

végzdik ; itt a csatorna a zsigerüreggel sohasem közleke<lik. Braun

tehát a viszonyokat egészen úgy írja le, mint értekezésének idején a

nézetek a madarak svesecsatornájáról állottak és tévedésének oka az

lehetett, hogy az ösvesecsatorna els fejldési szakát, mely 5 mm.-nél

jóval fiatalabb ébrénytkben következik be, nem tanulmányozta. Abban is

tévedett Braun, hogy valameimyi szelvényhólyag keletkezését az ösvese-
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csatorna kifejldése utáni idre tette e's a szelve'nyhólyagokat a zsiger-

üreg hámjának a köze'plemezekbe tömören benöv sejtkötcgjeiböl szár-

maztatta.

Wei.dox (ir. 133. sz.) szerint elbb keletkezik a szelvényhólya-

goknak egy bizonyos száma e's ezeknek körzeti részébl, valamint az

ket elválasztó tömör közeplemezekbl fzdik le az svesecsatorna,

eleinte tömör, majd üregessé való sejtpáleza alakjában. A középlemez

körülbelül két sejtvastagságú és abba a zsigerüregbl kiinduló számos

rés metsz be. Tíz szelvénynyel bíró gyíkban a középlemez különválik

a szelvényektl, megduzzad és harántmetszeten kerekded alakot ölt.

1 1 szelvényes ébrényben a 4-dik szelvény mögötti tájékban a közép-

lemezeknek a szelvények átellenében fekv részeiben egy kerek üreg

keletkezik, és falaik egysoi'ozatix rétegbe rendezkedve a szelvény-

hólyagokká lesznek. 1 1 szelvényes állatban 5 pár szelvényhólyag van

jelen; az 5— 10-dik szelvények küls oldalán, egyrészt ezeknek, más-

részt a zsigerüregnek a hámjával érintkezésben, egymástól a közép-

lemezeknek szelvényközti tömör részei által elválasztva. 12 szelvényes

ébrényben mutatkoznak az svesecsatorna els nyomai, leválva a szcl-

vényhólyagokai elvála-iztó hözéplemez-részletehbl és a szelvényhólyagoknak

iildíthó falúból tömör sejtpáleza képében, az 5—8-dik szelvények tájéká-

ban. 13 szelvényes ébrényben a tömör svesecsatorna a szelvények

közötti tájékokban kezd a középlemezekrl leválni, de a szelvényekkel

átellenben a szelvényhólyagokkal még ersen összefügg. 14 szelvényes

ébrényben már 8 szelvényhólyag vau jelen, átellenben az 5— 12-ik szel-

vénynyel ; a szelvényközti tájékokban az svesecsatornában egy üreg

tnik el, mire a csatorna levált a középlemezektl, a szelvényhólyagok

falával azonban tömör gomb képében még összefügg. 15 szelvényes

ébi'ényben az üreg az svesecsatornának a szelvényhólyagokkal össze-

függ részébe is betei-jedett és nyílt közlekedésbe lépett a szelvény-

hólyagok üregével.

Ha Weldon észleletei egészeu pontosak volnának, akkor

reptiliáknál az svesecsatorna fejldését illetleg, minden egyéb

gerinczestl azon eltér viszony fordulna el, hogy az svese-

csatorna fejldése eltt keletkeznék a szelvényhólyagok bizonyos

száma (10— 11 pár), és hogy a szelvényeknek megfelel tájé-

kokban az svesecsatorna a szelvényhólyagok falainak sejtjei-

bl válnék le. így a reptiliák svesecsatornája sok tekintetben

eltér fejldés volna, mint a többi amnionosaké, annál is inkább,

mert Braun állításai szerint mells vége oly csövek útján,

melyek a többi amuionosak fejveséjéhez volnának hasonlíthatók,

a zsigerüreggel sohasem lép közlekedésbe és szabad gomolyok

sem fejldnek ott.
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Tapasztalataim szerint Weluon abbau tévedett, hogy az

ersen kifejld szelvényhólyagok által eltakart svesecsatorua

els fellépése elkerülte a figyelmét. Az ösvesedatorna repfi-

Uáknál is úgy, mint a porczos halaknál és a madaraknál (lásd

alább), a fels oJdalhmezneh a szelvényekkel határos mediális

kérgébl válik le, amely utóbbiból késbb a szelvényhólyag fels

fala lesz, — ez pedig megfelel a magasabb amnionosak közép-

lemeze fels rétegének. 8— 9 szelvénynyel bíró gyíkébrényben

az 5—8-dik szelvény tájékában a fels oldallemez mediális

zugának kérgébl két egész három sejtbl álló tömör pálcza

válik le (t. i. harántmetszeten látni ennyit). Ugyanekkor, tehát

majdnem egyidben az svesecsatorua els ébrényhelyzékének

a fellépésével, fejldnek ki az oldallemezeknek a szelvényekkel

összefügg mediális részeibl a proximális 3—4 szelvényhólya-

gok (a 4— 8-ik szelvénynyel szemközt), úgy mint az els alka-

lomkor leírtuk(35. l.),a zsigerüregtl bekövetkez lefzdés által.

A helyi viszonyokhoz mért igen ers 3^—4 pár proximális szel-

vényhólyag oldalsó fala azután az svesecsatorua tömör ébrény-

helyzékével összefügg (I. tábla, 6. és 7. ábrák d W, vs); de ez csak

látszat, mert tényleg az svesecsatorna leválása a (még nyílt)

szelvényhólyagtól ekkor már bekövetkezett, a mi különösen az

els (proximális) szelvényhólyagoknál mutatkozik határozottan,

a hol a "Wolff-féle csatorna csakhamar üreges lesz, és igen tág

(I. tábla, 4. ábra, d W), míg a distális szelvényhólyagoknál, vala-

mivel idsebb gyíkébrényeken is keskenyebb és még tömör az

svesecsatorna (6. 7. ábrák, d \VJ. Ennek a tömör ébrényhelyzéke

ez idben azért látszik a szelvényhólyagokkal összefüggésben,

mert az utóbbiaknak oldalsó fala szorosan az ektodei'máig ter-

jed és az ott fekv tömör svesecsatornát ersen összenyomja

(I. tábla 6. ábra, d W). Pontos megfigyelésnél mindig lehet a

tömör svesecsatorna és a szelvényhólyag oldalsó fala között

határvonalat látni. Erre nézve jól készített harántmetszetek

szükségesek, — ferde metszeteken a kétrendbeli ébrényi szerv

sejtjei egymást részben fedik ; azért látszik közöttük a határ

elmosódottnak, és ez vezette félre WELDON-t.

A szelvényhólyagok között az svesecsatorna vastagabb,

mint a szelvényhólyagoknál, azaz amott több, itt kevesebb sejt-

bl áll. Azért egész hosszát tekintve, az svesecsatorua
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rózsafüzéralakú csomósodásokat mutat. E csomósodásokuak

megfelelöleg korábban rendezkednek a sejtek sugaras irány-

ban, mintsem a szelvényhólyagoknál, azaz a szelvények közötti

tereknek megfelelöleg kapja az ösvesecsatorna az üregét. Átmé-

rje egy 3*5—4 mm. hosszú gyikébrénybeu a szélesebb helye-

ken 18—24|M, a keskenyebb helyeken 12

—

15|M.

Mindezekbl azt következtetem, hogy az svesecsatorna

fejldése lényegileg a reptiliáknál is olyan, mint a többi amni-

onosaknál. Miután ugyanis a fentebiekbl tudjuk, hogy a maga-

sabb amnionosaknak középlemezei nem egyebek, mint a fels- és

alsó oldallemezek mediális részei, mint azt a bemetsz zsiger-

üreg is mutatja, és látni fogjuk azt is, hogy a magasabb rangú

amniouosaknál is ebbl válik le az svesecsatorna tömör sejt-

pálcza képében ; a reptiliák szelvényhólyagai és középlemezei

pedig szintén az oldallemezeknek mediális, a szelvényekkel

határos részébl lesznek, s azoknak háti részébl válik le itt

is az svesecsatorna: mindezek arra mutatnak, hogy nincs

lényeges külömbség az svesecsatorna els fejldését illetleg a

reptiliák és a többi amnionosak között.

A legtöbb vizsgálat az amnionosak svesecsatornájának

fejldésérl madárébrényekre (leginkább a tyúkra) vonatkozik,

a melyekre ezúttal áttérünk. Emlsébrényeket (nyulakat) csak

Hensen, Rensox (nyúl és patkány) és SpEE-nek (tengeri mala-

czon) volt alkalmuk megvizsgálni. Rexson állítása szerint ezek-

nél a fejldés módja a madarakétól nem tér el, ellenben Hensen

és Spee máskép írják le a dolgokat (1. alább).

A legpontosabb vizsgálatok a madarakról GASSER-tl(ir.

40. sz.) erednek, akinek észleleteivel megegyeznek az enyéimek

is. A megelz szerzk hibás leírásai a vizsgálat nehézségének

róhatók fel ; csak a tökéletesbedett keményít és beágyazó eljá-

rások által nyilt alkalom az itt felmerül finom viszonyok pon-

tos megfigyelésére. Lássuk elbb, mi nézetben voltak ez ideig a

nevezetesebb szerzk az svesecsatorna fejldésérl a maga-

sabb amniouosaknál.

Mindenekeltt említést erdemei ama ne'zet, a melynek ertelmo-

Ijen az ó'svesecsaforna nem a mesoderniából, hanem a valódi háinhn-

lek egyikébl származik. Minthogy pedig az e'peu fellep svesecsatorna

mindig az ektoderma szomszédságában mutatkozik a középlemez felett

:
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csak az ektotlermából való kötegalakú lefüzödesre lehetett gondolni. His-

töl (ir. 40. 8z., 156. 1. — Haute u. Höhlen des Körpers. Basel, 18,65.

S. 7.) és HExsEN-töl (Bemerkungen über die Lymphe. Virchow's Archiv.

Bd XXXVII. 1866. S. 81. Anm.— és Embryologische Mittheilungen.

Archiv f. mikr. Aiiat. 1867. Bd. II. S. 502.) származnak e nézetek, de

ezek közül az elbbi állítását már visszavette (ir. 49. sz., 119. 167. 1.),

Hkvskn azonban a nyúlra vonatkozólag állításánál megmaradt (Archiv

f. Anatomie u. Entwicklungsg. 1875, S. 370.), azonban a mellékelt

ábrák (Fig. 50— 52.) nem eléggé bizonyítanak a leirás mellett. A
mióta DansY (Der Primitivstreif des Hühnchens. Lahr, 1867. S. 57)

és RosKNBEUG (Teleostíemíere, S. 60.) az ösvesecsatornának az ektoder-

mából való eredését alaposan megczáfolták, ama nézet elhagyatott,

csak Spee Ferdinánd gi*f (ir. //'. sz.) nyilatkozott újra mellette a

tengeri nialaczot illetleg.

Spee gr. fiatal tengeri malaczébrények sorozatos harántmetszetein

vizsgálta meg az ösvesecsatorna fejldését, a melyeket chrom-osmium-

eczetsav-keverékkel kezelt ; a nyert készítményekrl pontos rajzokat

közöl. Leírása szerint 3—4*5 mm. hosszú (kb 16'/2 napos) ébrénye-

ken lehet az ösvesecsatorna els fejldését látni, a melyek distális

részében a középlemezek felett (a melyeket Hexsex nyomán haUir-

kötef/nck »Grenzstrang« nevez) az ektoderma gyorsabb sejtoszlás útján

kissé megvastagszik és ezen megvastagodott résznek (ú. n. Urnieren-

anschwellung) hasi oldali sejtjeit egy finom hasadék a visszamarad*')

ektodermális sejtektl leválasztja ; a sejtköteg a distális részen az

ektodermával még összefügg, középs darabja (epitheliale Uniieren-

anlage Spees's) szabad, proximális végrésze pedig vastagabb, és oly

közel fekszik mind az ektodermához, mind a határköteghez (Fig. 6),

hogy elválasztó határt sem az egyik, sem a másik ellenében nem látni.

— Spee gr. azon nézetének ad kifejezést, hogy hasonlók lehetnek a

viszonyok egyéb gerinczeseknél, nevezetesen a madaraknál is.

Ámbár egy csatolt jegyzetben (93. 1.) His is megemlíti, hogy

Spee készítményeit látta : meg kell vallanom, hogy mind a leirás, mind

a rajzok nem gyztek meg eléggé amaz állítás mellett. Ugyanis tekin-

tetbe véve azt, hogy alább közlend vizsgálataim szerint a legtöbb

szerzvel megegyezésben azt találtam, hogy reptiliáknál és madaraknál

határozottan a mesodermából származik az ösvesecsatorna ébrényhely-

zéke, és ugyanezt mondják a legtöbben az emlsökrl is: feltn volna,

ha a tengeri malacznál a húgyivarszervek legels ébrényhelyzéke a

többi gerinczesekétl eltér viszonyokat tüntetne fel. De emez elmélke-

déstl eltekintve, Spee vizsgálataihoz más szó is fér. Rajzának némelyike

(Fig. 3 u. 5) sokban hasonlítanak az én I. tábla 12. sz. rajzomhoz a

tyúkról, csakhogy nálam az üres tér az ösvesecsatorna (d W) és az

ektoderma (ek/) között müleges elemeldés által nagyobb lett. Pedig

nálam a proximálisabb metszetek (11. 10. ábrák) eléggé meggyzk
arra nézve, hogy az ösvesecsatorna ((tW) a középlemezzel (lm/) össze-
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függ, illetleg abból emelkedik ki. Ennek ellene'ben azt felvenni, hogy az

ektodermából levált tömör osvesecsatorna itt utólagosan összeköttetésbe

lépett a középlemezekkel : képtelenség, s ez ellen az is szól, hogy a leg-

distálisabb metszeteken is (a 12. ábrán túl) mindig szabadon láttam

az ösvesecsatorna ébrényhelyzékét, — nem pedig az ektodermától

leválóban, mint annak Shkf, szerint törtéimie kellene. Külömben meg-

jegyzem, hogy állításomnak megersítésére nemcsak a lerajzolt ébrény

s/olgált, úgy találtam azt más fiatal tyúkébrényeken is, és másokra

hivatkozva, tekintettel GASsKR-nek pontos észleleteire, a ki igen sok

madárébrényt vizsgált meg sorozatos metszeteken : nem hihet, hogy

figyelmét, ha Spee állításai madárébrényekre is illenének, ez elkerülte

volna. Ha a kezelési eljárások különféle hatására gondolok, tekintettel

a Spee gr. által használt omniumsav-keverék zsugorító képességét

finom ébrényi szövetekre, mint azt már Köm.IKER is megjegyzi (ir. 59. sz.,

102.1.): úgy nem épen valószíntlen, hogy einiek tulajdonítandók az eltér

eredmények. Ha felveszem, hogy a 12. ábrában dW közel marad az

ektodermánál, akkor beleillik az ektodermának felette fekv homorula-

tába, s miután az ektoderma itt vékonyabb, azon látszat keletkezik,

mintha abból levált volna, a mit megersít a közbelev keskeny hasa-

dék. Azonban a proximálisabb metszetek, a hol a tömör ösvesecsatorna

még összefüggésben van a középlemezzel, megóvnak az ilyen tévedéstl,

és Spee grfnak 6. ábrája, a hol a vastaggá lett ösvesecsatorna össze-

függésben van a közti-köteggel (középlemezzel), nem egyezik meg az

ektodermából való leválási elmélettel. Kívánatos lett volna, ha Spee grf

összehasonlítás szempontjából vizsgálatait saját eljárása és más keze-

lések szerint a madarakra is kiterjeszti ; akkor talán a tengeri

malaczon nyert képeket, a hol a vizsgálat a tárgy finomsága miatt

még nehezebb, mint a madaraknál, és tévedésnek inkább ki lehet az

ember téve, máskép értelmezi. Hasonló fontos elvi kérdés eldöntésénél

különféle keményít folyadékokat kell megkísérelni. Én a chrómsavban

sem bízom feltétlenül, ellenben a Kleinenberg-féle folyadék kell óva-

tossággal (rövid ideig, 1. a bevezetést) használva, tapasztalataim szerint,

— a melyek nagyszámú madár- és reptilia-ébrényekre vonatkoznak,—
elég biztosítékot nyújt, hogy következtetéseim helyesek.

A legtöbb szerz jelenleg a mesodermábl vezeti le az

ösvesecsatorna eJsö ébrényhelyzékét ; de hogy ebbl mikép és

hol keletkezik az ösvesecsatorna, az nem deríttetett fel egy-

szerre. Legkorábban a középlemez felett lehet azt látni, mint-

hogy azonban e hely közel van mind a szelvényekhez, mind az

oldallemezhez, valamint a zsigerüreg mediális zugának hámjá-

hoz : egyikre és másikra is gondoltak. Az scsigolya-lemezekbl

vezették le — fönnebbi állításának elhagyásával — His (ünters.

über die erste Anlage d. Wirbelthierleibes. Leipzig, 1868.



48 AZ ELEMI VESÉK CSATORNÁJA.

119. lap) és KowALEVsKY (ir. 60.sz.)\ az oldallemezekbl

Remak (ir. 83. sz., 24. 1.), régebben Kölliker (Entwicklungsg.

I. Aufl., S. 198.), és némi módosítással Walueykr is (ir. 119.

sz., 111. 1.). A zsigerüreg hámjából lefüzdni vélte, régebbi néze-

tének elhagyásával, tanítványa Romiti (ir. 90. sz., 202. 1.) vizs-

gálatai nyomán Waldeyer (Hiusch ii. Yirciiow' s Jahres-

berichte v. 1873. S. 101.), Dansky és Kostenitsch (ir. 22. sz.),

és [Rensox (ir. 86. sz. 21. 1.). Végül a középlemezekbl való

leválást állították Dürsy (Der Primitivstreif des Hühnchens.

Lahr, 1867.), Bornhaupt (ir. 11. sz.), Foster és Balfour (Ent-

wgg. üb. V. Kleinenberg, 71. 1.), Fürbringer (ir. 3. sz., 65. 1.),

Gasser (ir. 40. sz.) és Smiegelow (ir. 110. sz.). Elegend lesz

ezen nézetek közül csak a nevezetesebbekkel megismerkedni, mi-

után a többieké amazoknak lényegtelen módosításaiból állanak.

Miután His a fónnebb említett nézetét elhagyta, azt állította

(id. mü, 119. 1.), hogy az ösvesecsatoma sejtjei az öscsigolyamagvak

küls részébl való kivándorlás által jutnak a középlemezek és az

ektoderma közé, a mi mellett az szól (a mit azonban rajzai nem eléggé

bizonyítanak), hogy eleinte az öscsigolyamagvakkal széles sejtkötegek

útján összefüggenek. Azt állítja His, hogy a sejtköteg eleinte laza

Hzerkezetü és a mennyiben a szelvényekbl (öscsigolyákból) válik le,

szelvényes alkatú ; a szelvényes darabok csak másodlagosan olvadnak

egybe egy tömör sejtpálczává.

Szelvényes eredést állít újabban Smiegei-ow (ir. IJO. sz.) is, csak-

hogy e szerz az újabb nézeteknek megfelelöleg az ösvesecsatornát a

a középlemezekböl származtatja.—A szelvényes keletkezés ellen nyilat-

kozott FüKHiuNGKK (ir. 35. sz., 65. 1.), és mi is azon nézetben vag)-unk,

hogy ilyesmi nincs jelen. Magj'arázliató az efféle nézet abból, hog}- az

ösvesecsatoma els keletkezésénél a szelvények közötti helyeknek

megfelelöleg vastagabb, mint a testszelvények színtáján, úgy, hogy

12— 16 szelvényes tyúkébrények sorozatos harántmetszetein helyen-

ként igen vékony az ösvesecsatoma és e miatt elkerülheti a figyelmet,

míg a szelvények közötti helyeknek megfelelöleg azonnal szembetnik.

Waldkyek régebben (ir. IW. sz.) az ösvesecsatoma üreges fellé-

pésének magyarázatára egy felülrl lefelé bemetsz barázdaképzdést

vett fel, melynek létrejöttéhez mind a szelvények, mind az oldalleme-

zek hozzájárulnának. Ugyanis a középlemezek fölé mind a szelvények-

nek, mind a fels oldallemezeknek szomszédos részei (Urwirbelecke u.

Seitenplattenwölbung Wai.deykr's, ir. 119. sz., 113. 1.) két nyújtvány-

ban az ektoderaia felé kiemelkednének, a mediális dudor fels része a

küls dudorhoz fekszik és így a középlemez fdett egy az ektoderma

felé kiálló dombocska (Urogenitalhügelchen Wai.kkvers) keletkezik,
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melynek ürege az ösvesecsatorna üregévé, szélei pedig sugaras rendez-

kedés által annak a hámjává lesznek. Az 50— 72-ik órától kezdve az

ivartájék fregio germinativa) egy aránylag kicsiny dombalakban

emelkedik ki a zsigerüreg felé, a mit W. wardninhnak (Geschlechtswall

o. Mittehvall) nevez ; ebben fekszik a Wolff-féle csatorna az ivarhám

szomszédságában.

Hogy az ösvesecsatorna a fels oldallemez legbelsbb hámbori-

tékának ránczalakú iireyes kiiíiremlésébol keletkezik, arra Romiti gon-

dolt elször a tyúknál (ir. 90. sz., 202. 1. — Lezioni di Embriogenia.

Sienna, 1881. p. 127.) és ezt egyidöben Wai.deykr is elfogadta (1.

fömiebb). — Romiti valószinüleg a zsigerüregböl betüremked fejvese-

csövek [\. alább) által veze'ttetett felre. Ha e nézet alapos volna, akkor

az amnionos gerinczesek svesecsatornája úgy fejldnék, mint a hüllk

és csontos halak fejvesecsatornája (1. femiebb) és a kett közötti

homologia teljes volna ; azonban a dolog nem így áll, a mint azt már
régebben Semper (ir. 705. sz., 403. 1.) és Balfour (ir. 2. sz., 81. 1.)

kimutatták.

A EoMiTi-féle nézethez közel hasonlót állítottak Kowalevszky

(ir. 60. sz.), azután (Owsjaxmkoff vezetése alatt) Danskv és Koste-

NiTscii (ir. 22. sz., 21. 1,), a kik az ösvesecsatorna üregét a középleme-

zekbe és szelvényekbe bemetsz hasadékból (Mittelplattenspalte Kowa-
i.evskv's) vezették le, azt állítván, hogy (38 órás tyúkébrényben) a

középlemez vízszintes részének fels sejtsorozata ránczalakban az

ektoderma felé kiemelkedik és a kiemelked red azután a középle-

mezröl lefüzdik (42 órás tyúkébrényben); így az ösvesecsatorna ürege

a zsigerüregnek (ill. a középlemez-résnek) egy letagolt része volna.

Alkalmam volt a KowALEVSKY-féle eredeti orosz értekezést

kézhez kapni és az ábrákból (IV-ik tábla, 3. és 8.) meggyzdést
szereztem, hogy itt ers észlelési hiba foroghat fenn, mert oly magas

ránczalakií kitüremlés, mint ott közöltetik, csak müleges redképzö-

dés útján állhat be. A tévedés megfejtését nyeri a hiányos kezelési

módban (1—2 "/©-os chrómsav, borszesz s ebbl azonnal viasz-olajba

való beágyazás), tudva azt, hogy mtermékek elkerülésére hasonló

vizsgálatoknál mily óvatosan kell eljárni. — A kitüremlési elmélet ellen

leghathatósabb ellenvetés az, hogy az ösvesecsatorna még akkor is

tömör sejtkötegbl áll, a mikor a középlemezröl épen levált (1. alább)

;

lia kitüremlés volna jelen, azonnal üregesnek kellene lennie. — Minden

egyéb újabb szerz, s már azeltt Gasser (ir. 40. sz.) is, a kitüremlés

ellen nyilatkoztak.

B'jRNHAUpr (ir. //. sz.) a középlemezek felett szabadon fekv
svesecsatornát ír és rajzol le, tehát annak legels keletkezési módját

nem észlelte. Ugyanaz áll DuRsy-ról (Der Primitivstreif. Taf. EJ. Fig.

7 y), a ki az svesecsatornát csak csalakú állapotában bitta. Nyúlnál

Etsi.i (ir. 1^.9. sz., 21. 1.) az ösvesecsatorna föllépését a 7. nap végére v.

M. TLD. AKAI). III. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 4
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a 8-ikiiak az elejére teszi, a midöii ürege alig van; átmérje a 10-ik

napon 0'03—0'05 mm.

A többi szerzk, ú. m. Fürbringer (ir. 35. sz., 65. 1.), Gtasser

(ir. 40. sz.) és Smiegklow (ir. 110. sz.) szerint az svesecsatorna a hözéy-

lemezek sejtjeibl válik le, a mivel saját észleleteim is megegyeznek.

A legpontosabbak GASsKR-nek idevonatkozó észleletei (ir. iO

sz.). három szakaszt külömböztet meg : a) 8 szelvényes t3HÍkébrény-

ben az svesecsatorna az 5— 8-ik szelvények tájékában a középleme-

zeken az ektodei-ma felé kiálló megvastagodásból áll; i) 14 szelvényes

ébrényben (2. nap második fele) : az svesecsatorna egy szabadon

fekv tömör sejtköteg a középlemez felett, az 5-tl az utolsó szelvényig:

c) 14-nél több szelvénynyel biró ébrényben: fel- és lefelé üreget kap, és

tömör csúcsa a farkvégig n. A 11 -ik szelvényen túl az svesecsatorna

sehol sem függött össze a középlemezekkel, e szerint képzdésére a

sejteket csak az 5— 8dik szelvények tájékában fekv középlemezekböl

nyerte. Az üreg els nyomai 14 szelvénj^es ébrénj^ben lépnek föl, 16

szelvényesnél már jól látható. Fels vége kerekded, az alsó lapos,

kifelé húzódik a fels oldallemez felé. 18 szelvényes ébrényben már a

proximális részen is üreges lett.

Saját észleleteim szerint az svesecsatorna els nyomai

tyúkébrényékben a második nap közepe táján jelennek meg,

— oly idben, a midn 8—9 szelvénypár van jelen. Ekkor az

5-ik szelvénypár tájékában a középlemezeknek a fels oldal-

lemezzel határos sejtjei gyorsabb oszlás által felszaporodva,

haránt átmetszeten (I, tábla, 10. 11. 12. ábrák) az ektoderma

féle kiálló 34^—^38// magas dombocskává {d WJ, tehát rövid

tömör sejthalmazzá sorakoznak, melynek gömbölyded ébrényi

sejtjei miben sem külömböznek a középlemezeknek (lug) többi,

vagy a távolabb fekv szelvénymagvakuak (ptv) közömbös sejt-

jeitl. A kiemelked sejtdombot semmiféle összefüggésben sem

találtam a zsigerüregnek (c) szomszédos hámboritékával, sem

a középlemezek résével. Ha ezen svesecsatornai domb az 5-ik

szelvénytl a 7—8-ikig kiterjedett, ami hamar (néhány óra)

alatt bekövetkezik : akkor azt egy alatta fellep finom hasadék

a középlemeztl elválasztja (ennek nyomai a 10. és 11. ábrá-

kon már kezdenek eltnni). Harántmetszeteken a hasadék

elbb a küls, azután a bels oldalakon mutatkozik, és nem

egészen pontos kezelésnél jobban szétválva és mélyebben beter-

jedve, ez adhatott okot a zsigerüregböl felterjedö kitüremlés

felvételére (1. fennebb). A hasadék hátulról indul meg, azaz a

7— 8-ik szelvénynél, úgy hogy itt a lapos és tömör sejtpálcza
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már levállott (I. tábla, 12. ábra, d TF), míg mells vége egy rövid

ideig az 5— 6-ik szelvények tájékában a középlemez háti részé-

vel egy kiemelked sejtgomb útján összefügg (1. tábla, 10.

ábra). A kiemelked gombnak {d W) megfelelleg az ektodermá-

ban {ekt) egy vájulat van s e helyen az ektoderma jóval véko-

nyabb, mint egyebütt. A középlemezrl leváló sejtköteg eleinte

nem szabályos kerekded, hanem harántmetszeten mellül (rögzí-

tett részén) inkább ferde háromoldalú (11. ábra, dW))\ hátul

(szabad részén) oldalvást helyezdik és itt lapos orsóalakú
;

mindenütt tömör (10— 12. ábrák, cZTÍ^ és egész hosszában göm-

bölyded ébrényi sejtekbl áll. Mells gombja (10. ábra) 45jM

magas és 32|M széles ; hátulsó szabad vége (12. ábra) 10,m magas

és 64|M széles.

Ha az svesecsatornának ezen fejldési módját össze-

hasonlítjuk az amnion-nélküli gerinczesekével, úgy azt nem a

hüllk- és csontos halakéval, hanem a czápafélékéhez találjuk

hasonlónak. Az a gombszerü kiemelkedés a proximális végén,

melyet Balfoür (ir. 3. sz) a czápáknál megemlít, a madárnál

is megvan (I. tábla. 10. ábra, dW), és nem lehet amazoknál a

fejvesével homológ, következtetve abból, hogy madárná alma

gombon kívül külön fejvese is van (1. alább).

Ezen idtl kezdve az svesecsatorna ébrényhelyzékének

a hátulsó szabad vége, lépést tartva a már meglevkhöz csatla-

kozó új szelvények fellépésével, mindig ezen szelvények szín-

táján található, és minthogy a 8-ik szelvényen túl a középleme-

zekkel sohasem függött össze, felvehet, hogy hátulsó szabad

vége distális irányban tovan. Proximális vége a 4-ik szelvé-

nyen túl mellfelébb sohasem terjedett, és egyáltalán a közép-

lemezekkel csak az 5—8-dik (v. 4—7-ik) szelvények tájékán

fügf/ötf össze rövid ideig, illetleg e helyen vált le a közép-

lemezekrl tömör, késbb csvé alakuló sejtpálcza képében.

Minthogy a végleges leválás a középlemezekrl már 14 szel-

vénynyel bíró ébrényben (második nap végén) bekövetkezett,

az svesecsatorna hátulsó (distális) vége pedig az ébrény testé-

nek megnyúlásával az utolsó szelvények tájékában található

:

ez nem magyarázható másképen, mint hogy az svesecsatorna

növése közben az ehhez szükséges elemeket önnönmagábl me-

ríti, azaz hogy sejtjei oszlás által szaporodnak és ezáltal

4*
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nyúlik meg a csatorna. Ezen megnyúlást nem azáltal gondo-

lom létrejöttnek, hogy a csatorna legdistálisabb végén történik

csak sejtszaporulat, hanem interstitiális módon az svese-

csatorna egész hosszában szaporodván oszlás által az elemek,

ennek eredményéül a csnek meg kell nyúlnia. ') Miután tud-

valevleg a csigolyák száma nagyjából megfelel a szelvényeké-

nek, a Woljff-féle test kifejldése idején pedig az svesecsatorna

mells vége hátrább fekszik, mint a 4-ik csigolya : mells végé-

nek ezen helyzetváltozása vagy hátrahúzódásból, vagy proximális

darabjának elsorvadásából magyarázható csak. E hátrahúzódás

a szelvényeknek proximál irányban való utólagos felszaporodása

miatt is bekövetkezhetnék, és tényleg mindenki megegyezik

abban, hogy a legkorábban képzdött proximál testszelvények

eltt utóbb még egy vagy két új szelvény keletkezik (Gasser

ir. 40. sz. ; Kollmann ir. 56. sz.) ; de ezen néhány szelvény nem

elegend arra, hogy fellépése az svesecsatorna proximál végé-

nek nagy helyzetváltozását megfejtse. Eleinte az svesecsatorna

proximál vége a 4-dik szelvénynél van, tehát a nyak középen

fekszik ; egész a 3-dik napig az 5-dik szelvénynél marad, s ez

idtl kezdve vonul hátra. Minthogy azonban a 3-ik naptól

kezdve proximális irányban új szelvények a már meglévkhöz

nem csatlakoznak : az ösvesecsaforncínak a mellkasi szelvények

fájékába való hátra ronuldsa egi/edill a nijaki részének az elsor-

vadásából magyarázható, a mi mellett ama megszakasztott és

elcsenevész darabok is bizonyítanak, a melyeket késbb a pro-

ximális végén találunk (1. alább).

Az svesecsatorna ébrényhelyzéke csak rövid ideig marad

') FüRBRiMCKi) (ir. 35. sz., 50. 1.) az svesecsatorna meghosszabbodá-

sát nem hátrafelé növésbl, hanem mellirl hátrafelé bekövetkez elkü-

lönítésbl (differencziálásból) magyarázza, mely folyamat nemcsak az

svesecsatornán, hanem az ébrény distális végén á többi szerveken is

bekövetkezve, az ébrény hossznövését eredményezi. Az svesecsatorna azon

mértékben nyúlik meg. a mint a nem differencziált sejtek hátrafelé

egymásután kifejlett köteggé alakulnak át. — Fí'rurixgku leirása csak

akkor volna érthet, ha az svesecsatorna hátul oly közömbös ébrénj'i

sejthalmazzal volna összefüggésben, melybl a differencziáláshoz szüksé-

ges sejteket meríthetné. Minthogy azonban az svesecsatorna hátul a

kloakába nyilasának ideje eltt szabadon végzdik, F. nézetére az alap-

feltétel hiányzik.
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tömör. 14— 15 szelvényes tyúkébréuybeu csvé kezd átalakulni,

de uem egész hosszábau egyszerre, hauem mellül korábban,

mint hátul. Az üreg az 5—6-ik szelvények tájákában lép föl, és

16 — 18 szelvéuyuyel bíró állatban már egész hosszában jól

hitható (I. tábla, 13. ábra, dWJ., csak mellül és hátul végzdik a

cs egy ideig még tömören. Az üreg egyszeren a pálcza sejtjei-

nek koraiakban rendezkedése, azután sugaras iránybani meg-

hosszabbodása által keletkezik. Ily módon bekövetkezett az eddig

közömbös gömbölyded sejteknek alacsony köbös hámokká való

átalakulása, és így itt egy eleitl fogva jól megfigyelhet példát

látunk arra: mint alakulnak át mesodermális eredésíi közömbös

éhréniji sejtek hámsejtekké. De azért helytelen volna azon

kifejezéssel élni, hogy az svesecsatorna és így a kiválasztó

készülék hámsejtjei kötszöveti sejtekbl keletkeztek, azon

okból, mert a mesoderma kötszövetet is szolgáltat. Az svese-

csatorna és az ivarkészülék hámja a legjobban bizonyítják azt,

hogy a mesoderma oly közömbös ébrényhelyzék, a melybl

hámok épen úgy keletkezhetnek, mint a fels vagy alsó csír-

levélbl. Ezen hámokká való difterencziálás az svesecsator-

nánál korábban következik be, az svesecsöveknél késbben,

de mind a két esetben határozottan mesoderma-elemekböí szár-

nmznak a húgy- és ivarkészülék hámjai.

Az svesecsatorna kezdetleges felületes fekvését az

ektoderma alatt rövid ideig tartja meg. Igen korán, már a

14—16 szelvényes idszakban, egy edény jelenik meg annak a

küls oldalán és azután a csatorna fölé helyezkedik (I. tábla,

13. 14. ábrák, ve). Benne a föviszeret (v. cardinalis), a leend

svesének elvezet edényét ismerjük meg. Ezen idtl kezdve

a fviszér megtartja helyét az svesecsatorna szomszédságá-

ban, és még az svesének kifejldése után is a Wolft-féle

csatorna hátulsó küls oldalán találjuk azt, elválasztva attól

némi kötszövet által (I. tábla, 16. ábra, ve ; II. tábla, 24. ábra,

i-c; 26. ábra, vc\ III. tábla,.34—39. ábrák, ve).— Már 16 szel-

vénynyel bíró ébrényben az svesecsatorna feladja eredeti

fekvését az ektoderma szomszédságában, és a középlemezek

állományába betemetkezik, így a zsigerüreg mediális zugának

a szomszédságába kerülve (I. tábla, 16. ábra, dW). Sok szerz

e helyzetváltozást a csatorna aktiv vándorlásából le- és kifelé
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magyarázta. Azonban már Dorsy (i. mü, Primitivstreif etc.)

helyesen felismerte azt, hogy a helyváltozást a csatorna felett

felszaporodó gömbölyded sejtek okozzák, melyek azt így az

ektodermától elemelik, a mi által az ösvesecsatorna mintegy

besüpped (13. ábra, d W) ; Waldeyer (ir. 119. sz., 116. 1.) a kö-

rülnövö sejtéket a szelvények magvából való kivándorlásból

mondja származottaknak. — Készítményeim (I. tábla, 13. 16.

ábrák) szintén ez értelemben szólnak és azt mutatják, hogy az

ösvesecsatorna a zsigerüreg mediális zugánál megtartja eredeti

fekvését, így közeli szomszédságba jutva, illetleg abban meg-

maradva a zsigerüreg mediális zugát borító ivarhámmal (I.

tábla, 14. 16. ábrák, tug). Az ektodermától az által távolodik

el, hogy tle oldalvást a fels oldallemez zúgalakban kiemel-

kedik (13. 16. ábrák), és tle mediálfelé a szelvények fel-

magasodnak, miközben a szelvények belsejébl (nptv) kiván-

dorló mesoderma-sejtek, melyek a középlemezek állományához

csatlakoznak, /eZiíZröZ betemetik (16. ábra).

Tyúknál a költés 2-ik napjának végén, még jobban a

3-ik elején (nyúlnál a 10— 12. napon), a törzs közepén, a fels

oldallemez mediális végének fölemelkedése és az svesecsator-

nának a zsigerüreg zúgja szomszédságábani megmaradása,

valamint a szelvények magvából kinyomuló és a középlemezek

állományához csatlakozó mesoderma-sejtek miatt a zsigerüreg

mediális zugán egy oldalvást kiemelked kis domb keletkezett

(13. 14. 16. ábrák, tug)^ a hol a zsigerüreg hámja magasabb

sejtekbl áll, mint oldalvást. így képzdött a húgyivardomh

(Urogenitalhügel), helyesebben mondva húgyivarlécz (Uroge-

nitalleiste), mert az ébrény törzsi részének mintegy a közepé-

tl kezdve egész a medenczei rész kezdetéig leterjed, tehát

hosszú galandalakú.

A húgyivarlécz képezéséhez ez idben (16. ábra) hái'om

alkotó rész járul : a) a zsigerüreg felé tekint szabad felszínét

borító ivarJidm (tug), egysorozatú hengeres, ill. kúpalakú sejtek-

bl állva; b) a hosszanti lefutású ösvesecsatorna, alacsony

hengeres sejtekbl álló cs képében {dW), mely mellül a

középlemez elemeibe bemélyedett és így az ektodermától eltávo-

lodott, míg distális része (13. ábra, tni^ eredeti fekvését az

ektoderma szomszédságában egyideig megtartja ; az utóbbitól
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csak a ívisszér választja el ; c) az ösvesecsatoruát környez

mesodevmn-Síjtek, melyek részben a volt középlemezek elemei-

bl, részint a szelvények belsejébl hozzájuk csatlakozott sejtek-

bl állanak. Ezen híigyivarkészüléki ébrényhelyzék három

napos tyúkébrénynél az 5-ik szelvény tájékától kezdve szaka-

datlanul az ébrény distális végéig, illetleg a legutolsó test-

szelvényekig terjed, de mellül a fejldésben mindig elbbre

vau, mint hátul ; így mellül (proximális részén) már ez idben

kezdenek benne az svesecsövek kibontakozni (EL tábla, 24

—

26. ábrák, tW), és innen tart e folyamat hátrafelé.

Az svesecsatorna distális vége késbb (3. napon) lassan

n tova, és határai kevésbbé élesek, ürege itt tágabb (I. tábla,

15. ábra, álTJ; tyúkébrényekben a 3-ik nap végén, nyúlnál a

12-ik nap (Egli, ir. 29. sz., 27. 1.) éri el rendeltetési helyét: a

kloaka falát, a hol jól kifejezett középlemezek már nincsenek

a csatorna háti része még az ektoderma felé néz, hasi oldala

pedig a kloakának (cl) egy kifelé és oldalvást néz vak

kiöblösödésével (cd) j érintkezésbe, a melyrl már Bornhaüft

(ir. 11. sz., 32. 1.) és Waldeyeu (ir. 11.9. sz., 133. 1.) megem-

lékeznek, és Idoakaszáraknak (Cloakenschenkel) neveznek.

Utóbb (a 4-ik napon) az érintkez felszíneken a hám föllazul

és szétfoszlás után az svesecsatorna a bél háti oldalának

az oldalsó részébe nyílik (tyúkébrényben Sedgwíck szerint a

34-ik testszelvénynél, ir. 101. sz.). A két kloakaszár között késbb

a végbél van (III. tábla, 31. ábra, ir), mellül a béltl az allan-

tois töve {all) indul el, a mi harántmetszeteken oly képeket

ad, mint a 31. ábra mutat.

Miután így az svesecsatorna distális vége ellenébe növ
bélnyujtvány hámja lesz ama csatorna végdarabja, másrészt

tudvalevleg eme végdarabbóln késbb (4 napos tyúkébrénynél)

hátrafelé az utóvese v. maradó vese csöve (Kupfer-féle lesecsö) :

arra lehetne gondolni, ámbár már a priori nem valószín, hogy a

maradó vese hámelemeit az alsó csírlevél szolgáltatja, mint azt

KuPFKER (ir. 61. sz.) eltt Remak nyomán (ir.S3.sz.) hitték. Mint-

hogy azonban a górcs alatt nem lehet meghatározni a helyet,

hogy meddig származtak az svesecsatorna végén a hámok az

entodermából, a felvetett kérdésnek ez útoni határozott eldöntése

elesik,másokokpedigamalehetséget kizárják(v. ö. vesefejlödést).



56 ELÖVE8E.

Az elÖ- V. fejvese (Pronephros).

Csak az utóbbi évek vizsgálatainak eredményébl tudjuk

azt, hogy amnionos gerinczesekben is van az amuion-nélküliek

fejveséjéhez hasonló egy szerv, habár csökevényes miuségbeu

és csakhamar elenyészleg. Kiválasztó szerepe ennélfogva az

amnionosak ébrényeire nem lehet oly fontos, mint az amniou-

nélkülieknél (különösen a hüllknél). Bali'"Oür és Sedgvvick

(ir. 4. sz.), SiEMERLiNG (Ír. 108. sz.) és Renson (ir. 8f). 87. sz.)

írták le e szervet madárébrényeknél, az utóbbi némely emlsnél

is (nyúl-, patkánynál),— ellenben reptiliákról Braun (ir. l. sz.)

és Balfoür (ir. 6'. sz.) azt állították, hogy ezeknél megfelel

szerv nincs.

Az amnionos gerinczesekncl elforduló viszonyok megértésére

helyén lesz elbb a hüllk fejveséjéuek a fejldésével megismerkedni,

melyekrl FüRHRiNOEK-töl (ir. 35. sz. 63. lap stb) bírjuk a legpontosabb

észleleteket. Leírása szerint a fejvese körülbelííl 2'2— 2'6 unn. hosszú

triton (alpestris) és 3 '.5 mm. béka (rana temporaria) álczáin kezd fej-

ldni és 5 mm. hosszví álczákban már jelen van. — Elször a fels

oldallemez redalakú kiemelkedése és lefüzödése által keletkezik a

fejvesecsatorna (Vornierengang). A rednek proximál vége nyilt közle-

kedését a hasüreggel megtartja és hosszúkás nyilassá öblösödik ki,

azután pedig megnyúlás és falának szabálytalan redképzdései által

több nyilas vezet belle a hasüregbe és így a fejvese háti részének

csöveivé alakúi át. Ugyanennek hasi része a fejvesecsatoma legköze-

lebbi, már teljesen lefüzödött részébl lesz, hosszirányban való kinövés

és 6^ alakú hajlás által. E csdarabok azután megnyúlnak, a mi a

korlátolt helyi viszonyok miatt csak ers görbületek kifejldésével

következhetik be ; egyszersmind a már meglev csatornákból vakon

végzd új csövek nnek ki. A fejvesének ezen csövei között azután

orsóalakú kötszövetsejtek és véredények halmozódnak tel és a kör-

nyez kötszövet a fejvesét burkoló tokká alakul át. Ezen szervhez

csatlakozik késbb az edénygomoly, a fejvesével szemközt, a bélfodor

gyökerén fellép dudor képében, sok orsóalakú kötszövet- és vérsejtet

tartalmazva és a bélfodor gyökerérl mindinkább elemeldvc. A hosszú-

kás edénygomoly épen szemközt fekszik a fejvese hasüri nyilasaival

;

dudoros felszínét a hashártya lapos sejtjei borítják. — A Wolff-

féle test fejldésének megindulásával — ami 14— 15 mm. hosszú

triton- és 16 mm. hosszú béka-álczákon következik be, — a fejvese

csöveinek és gomolyainak elcsenevészése megkezddik és ezek azután

teljesen elsorvadnak.

Az elcsenevészést magasabb fejlettség elzi uieg: az elövese csövei
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ersen kanyarodnak és a zsigerüregnek szomsze'dos részei a fejvesét,

különösen ainiak a goniolyát körülzáró gurdelylj^á (divevticulum) ala-

kulnak át. Az elcsenevészés (mely szeptember hó végével áll be), a

mells hasiiri nyilasok eltömülésével kezddik meg ; a hátulsó nyila-

sok jóval késbb (a következ évben szkoi') sorvadnak el. A fej vese

csövei azután egyes hámkötegekké töpörödnek össze; — felntt állatban

a fejvese helyét csak egyes sejthalmazok jelölik. A gomoly elsorvadá-.

sát a gurdely megszükülése és az edényeire gyakorolt nyomás okozzák

.

Csonton halaknál a fejvese fejldését Rosenrerg (Entwicklung d

Teleostierniere. In.-Diss. Dorpat, 1867.), azután Oki.lacher (Zeitsehrift

f. wiss. Zoologie Bd. XXIII.) és Gtötte (Entwicklung d. Unke. Leipzig,

1874. S. 826.) írták le. Fejldésének módja ezen szerzk szerint nem
sokban külömbözik a hüllkétl, amennyiben Rosexberg leírása szerint

a fejvesecsatorna ezeknél is a fels oldallemeznek redjéböl lesz, mely-

nek a zsigerüreggel közlekedésben maradó mells vége kitágul, jelen-

tékenyen csavarodik és a fejvesévé lesz ; tágult részét egy szabad

edénygomoly betüremli. Ezen fejvese azután redk képezése által a

zsigerüreg többi részétl lefüzdik (Goette). A fejvese késbb elsor-

vad és helyét nyirkszerií szövet foglalja el (Balfoir : Biologisches

Centralblatt. Bd. I. S. 459). Csak a körszájuaknál maradnak meg
egyes részei és szerepelnek késbb is kiválasztó készülékül (myxine

glutinosa-nál : petromyzon-nál csak négy hashái'tyai tölcsér és az edény-

gomoly tartják magokat fönn, de ennél a fejvesecsatorna mells vége

szinte nagyrészt elsorvad).

Keressük ezen részeknek megfelel képleteket az amnio-

nos gerinczesekbeu.

Reptüidkndl az svesecsatorna fejldésének leírásakor

említés tétetett (44. 1.), hogy közel egyidejleg ezen folyamattal,

körülbelül a 4— 5-dik szelvénytl kezdve distálfelé, három

egész négy szelvényhólyag a zsigerüreget a mediális oldalon

befogó oldallemezrészek hólyagalakíi lefüzdésébl keletkeznek

(I. tábla, 4. 5. ábrák, vs). Ezen proximális szelvényhólyagok

(6. 7. éhi'ák,vs) oldalsó fala szoros összefüggésbe lép az svese-

csatorna tömör ébrényhelyzekével (d W), és miután ez utóbbi

üreges lett (8. ábra, d W)^ a hasi oldalával igen szk rés útján

nyilt közlekedésbe lépnek. Egy rövid ideig ezen proximális

szelvényhólyagok, szk nyilasok (4. 5. ábrák, n) útján a zsiger-

üregbe (c) nyílnak és így a zsigerüregböl az svesecsatornába

vezetnek ; de ama nyilasok korai elzáródása után a zsigerüreg-

tl lefüzdnek. Ekkor harántmetszeten olyan képet kapunk,

mint a 8-ik ábra egy 3 '5 mm. hosszú gyíkébrényrl mutat, a
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hol a szelvényhólyag (vs) kerekded alakját még bírja, de

oldalsó végén egy lefelé hajló szk üreg cs (t W) útjáu az

svesecsatorua {d W) hasi oldalával összefügg. Ha a szelvéuy-

hólyaguak az scsigolyával {'ptv) határos háti falát besüppedve

gondoljuk, mint az tényleg nemsokára bekövetkezik, s már 4

mm.-res gyíkébrényeken megtörtént : akkor kajmnk egy S-ala-

kíilag kanyarodott rövid szelvénycsövet (ösvesecsövet), mely

csakhamar olyanná lesz, mint a 9. ábra mutat (t W^ tW2 t W.,^).

Szabad edénygomolyt a reptiliáknál nem láttam.

Ezen -proximális szelvénycsövek fejldésüket illetleg ha-

sonlítanak a hüllk fejveséjének a csöveihez — és lehet, hogy

csakugyan durványos fejvesecsöveknek felelnek meg. Határo-

zottan a homologiát azonban csak akkor lehetne felállítani, ha

sikerülend kimutatni, hogy reptiliáknál ezen proximális csövek

késbb elsorvadnak, a mirl ez id szerint még nem rendel-

kezek észleletekkel. A hasonlatba való helyezésre engem nem is

ez, hanem a proximális szelvényhólyagokuak a többiektl

eltér fejldési módja indít, mely utóbbiak úgy keletkeznek,

mint a madarak svesecsövei (1. alább), míg amazoknak üre-

gei a zsigerüregbl származnak, mint a hüllknél a fejvese-

csövek.

A külömbség a hüllk fejvesecsöveitl csak az, hogy ez

utóbbiaké kezdettl fogva nyilt összefüggésben vannak a fejvese-

csatornával, míg a reptiliáknál e közlekedés csak másodlago-

san j létre. Ez azonban egy másodrend jelentség következ-

ménye annak, hogy amnionos gerinczesekben az svesecsatorua,

tömör sejtpálcza képében fejldik, tehát csak utólag jöhet

közlekedésbe a zsigerüreggel. Hogy pedig az amnionosak

svesecsatornája homológ az amnion-nélküliek fejvesecsator-

nájával : az annál bizonyosabbnak látszik, mert czápáknál az

svesecsatorua szintén tömör sejtpálcza képében fejldik a

fels oldallemez mediális részébl, és üregessé válva utólag

lép közlekedésbe a zsigerüreggel. Az, hogy reptiliáknál szabad

gomolyok az svesecsatorua proximális végén uem fejldnek,

nem vonhatja meg a proximális szelvénycsíivektl a fejvesei

jelleget, mert ily gomolyok körszájuaknál is durványosan vagy

alig fejldnek ki, a hol pedig a fejvese jelenlétéhez kétség

nem fér. Ezek alapján a gomolyokat ott, a hol elfordulnak,
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utólagos alkalmazkodás által a fejveséhez csatlakozott képletek-

nek kell tartanunk.

Madaraknál mind a fejvesecsövek, miucl a szabad edény-

güiuolyok jól ki vannak fejldv?, azonban az elbbiek csak

rövid ideig tartják magukat fenn. A fejvesének csövei madár-

ébrényekben is úgy, mint a reptiliáknál a 4— 7-ik szelvények

tájékán fekv középlemezek közvetlen átalakulásából lesznek,

melyeknek rése (középlemez-rés) fentartja magát, mint ezen

fejvesecsövek ürege, míg a középlemeznek környez sejtjei a

hámcsövek képezésére sugarasan csoportosulnak. SiEMERLiNG(ir.

lOS. sz., 19. 1.) is így írja le a proximális ösvesecsövek fejldését.

RensOíN (ir. 86. sz.) szerint 16—18 szelvényes ébrényben a

6—7-ik szelvénytl egész a 11— 12-ig találni a zsigerüreg

bels fels zugánál vonalszer hámbetüremléseket, és ezekbl

lesznek a fejvese csvei ; a 8-ik szelvény tájékán a fejvesecsa-

torna állítólag tágabb.

Készítményeimen a zsigerüreggel közleked ezen nyilt

csövekrl a következket láttam: Tyúkébrényekben a 3-dik

nap els felébl és 4 napos kacsa-ébrényekben, a hol a szóban

forgó viszonyok jobban láthatók (II. tábla, 21. ábra), a 6—8-ik

szelvénypárok tájékában a húgyivardombban az svesecsatorna

{d W) mediális oldalán azonnal szembe ötl üres csöveket {ts)

találunk, számra nézve kettt egész hármat (különféle ébré-

nyekben változó a számuk, Siemerling, ir. 108. sz.), a melyek

tölcséralak nyilasok (n) útján a hasüreggel nyilt közlekedés-

ben állanak, azután felhaladva kitágulnak, oldalvást hajolnak

és a fviszér {ve) alatt az svesecsatorna {d W) mediális falá-

hoz feküsznek, a melylyel eleinte érintkeznek (21. ábra), utóbb

pedig vele nyíltan közlekednek. Kacsa-ébrényben (21. ábra)

70« hosszúak és 50.m szélesek voltak. Oly metszeten (20. ábra),

mely a haránt fekvés csövet nem találta egész széltében, hanem

annak csak egy darabját {ts), azt hinné az ember, hogy a cs
a zsigerüreg hámja részérl keletkez benvés által fejldik

;

— a sorozatos metszetek azonban felvilágosítást adnak, hogy

itt már egy kész szelvénycsvel van dolgunk, és fiatalabb

ébrények (a 2-ik napról) e proximális szelvénycsöveknek a kö-

zéplemezrésekbli keletkezése iránt nem hagynak kétséget. —
Már a költés 3-dik napjának elején, a cs kiinduló helyétl me-
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diálfelé es részében a liúgyivardombuak sok vérsejt, majd edé-

nyek láthatók, és ezekhez csakhamar a közeli föérhl (20. ábra,

(lo) ágak húzódnak, mire ama szövetbl a testüregbe szabadon

becsüggö és felszínén a zsigerüregnek alacsony hámjától borí-

tott gomoly (gml) keletkezik. ') Átmérjük 3—4 napos tyúk- és

kacsa-ébrényekben 40—.50^, 6— 7 naposakban 160—220«;
tehát a 3—6-ik napig nagyobbodnak. így egy egész gomohj-

sorozat (5—6) keletkezik egymásután a 9— 13-dik szelvényig,

melyek lúd- és kacsa-ébrényekben jobban és hosszabb darabon

kifejldve találhatók, mint a tyúkoknál, a hol néha egyátalán ki

sem fejlödnek, vagy ha jelen vannak, nem egyformák mind a

két oldalon. Tyúknál a gomoly néha csak egy nagyobb halmaz-

ból áll, máskor több (2—4) különféle nagyságú következik

egymásután.— 5— 6 napos tyúkébrényékben és 7 napos kacsa-

ébrényekben a szabad gomolyok jelen vannak még (II. tábla

18. 19. ábrák gmlj, a tüdk (pu) mögött és az svesecsatorna

(d W) proximál vége alatt, az aközben kifejldött svese (c W)
mells végének bels oldalán csüggve ; azonban a zsigerüreg-

gel közleked szelvénycsövekbl már 4 napos tyúkébréuyben

mitsem találni, a mibl az következtethet, hogy azok elsor-

vadtak. 2) Az elsorvadás a nyilasoknak elzárásával kezddik

meg és proximál-distál irányban halad tova. A gomolyok elsor-

vadása a 6-ik napon indul meg, az által, hogy a hozzávezet

edények szkülni kezdenek; a 7-ik napon elcsenevész gomolyo-

kat találni a zsigerüreg megfelel zugába beékelve ; a 8-dik

napon szabad gomolyok már nincsenek.

') E.KNSON (ir, 86. sz.) a szabad gomolyok elemeit a szelvénycsövek

sejtjeinek »burjánozásából« származtatja. — Állításának megfelel képe-

ket nem láttam ; nem is gondolható, hogy a csöveknek már kidifferenczi-

ált hámszer sejtjei kötöszövetsejtekké lennének. Ellenkezleg a gomo-

lyok kötszövete a benöv edényekkel jut oda.

") Nemrég Rom (Festschrift zur Feier d. Universitát Würzburg.

Basel, 1852) az ivarmirigyek rivókái közül a savós üreggel közlekedket a

zsigerüreggel közleked proximálisösvesecsövekböl származtatta, a nélkül,

hogy ez iránt ébrényi bizonyítékokat szolgáltatott volna. — Sok 4— 5 na-

pos tyúkébrényt vizsgáltam meg soi-ozatos metszeteken, de a hasüreggel

közleked nyilt csöveket ilj'korú ébrényekben már nem találtam. Mások-

nak sem sikerült az, s így Rítii felvételére az alap elesik. E tárgyra még

visszatérek (v. ö. ivai'mirigyet).
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Mindezen tények kétségkívülivé teszik azt, hogy a szóban

forgó test nem egyéb, mint az amnion-nélküli gerinczesek fej-

veséjével homológ szerv. A bizonyítékokat a következkben

találom

:

a) Az amnionosak kiválasztó készülékének ezen mells

csövei egészen másképen fejldnek, mint az svesének többi

csrendszere. Ez utóbbiak ugyanis a középlemezek állományá-

ból származnak diíferencziálási folyamatok által, nézetünk szerint

minden összefüggés nélkül a zsigerüreggel (1. alább), vagg annak

a hámjával. Ellenben a proximális 2—3 svesecs, vagy helye-

sebben mondva fejvesecs, kezdettl fogva közlekedik a zsiger-

üreggel, illetleg azok a fentebb említett adatok alapján nem
egyebek, mint a zsigerüregnek a középlemezekbe beterjedt

szk rései, tehát nem a zsigerüreg hámjának utólagos cs-

alakú betüremléseibl lettek, hanem kezdettl fogva össze-

függésben voltak a zsigerüreggel. A fejvese csöveinek fejl-

dése egyszerbb, mint a Wolíf-féle test csövei, a mi siebb

állapotra vall.

b) A szabad edénygomolyok hasonló szomszédsági és

fekvési viszonyban vannak a madaraknál, mint a hüllknél, és

így mi kétség sem férhet ahhoz, hogy azok ama szabadon a

zsigerüreggel közleked svesecsovek nyilasaihoz tartoznak.

Ama szabad nyilasok pedig homológok az amnion-nélküliek

fejveséjének szabad szájacsaival (nephrostoma, Wimpertrich-

ter). Hogy az amnionosaknál itt csillósejtek nem fejldnek,

melyek a gomolyok váladékát ama tölcsérekbe behajtanák, az

a homológia ellen mitsem bizonyít, miután egyéb kétségtele-

nül homológ szervekben sem fejldnek a magasabb rangú

gerinczeseknél csillósejtek, pl. hüllknél és gyíkoknál van az

svese- st a vesecsövekbeu is, emlsöknél nincs. Külömben is

amnionosaknál az egész fejvese csak durványosan fejldik ki,

mint örökölt szerv az eldöktl, mely az amnionos gerinczesek

ébrényeiben csak hiányosan mködik, — s ebbl magyarázha-

tók ama lényegtelen eltérések.

c) A fejldés idejét illetleg amnionosaknál a szóban

forgó mells szelvénycsövek szintúgy megelzik az svesecsöve-

ket, mint az amnion-nélküliekben.

d) A homológia mellett bizonyít az is, hogy a fejvesének
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megfelel szerv az amnionosak ébrényeiben (legalább mada-

rak- és emlsökben) sziutúgy elsorvad, mint az amnion-nélkü-

liek álozáiban.

Miután az elbbiekben elég alapos bizonyítékokat látunk

arra, hogy amnionosaknál is van fejvese, habár durványos

minségben : az svesecsatornát a Wolff-féle test (mesonephros)

csöveinek fellépése eltt helyesebben elövese- v. fejvesecsatori^á-

nak (Vornierengang) fogjuk nevezni. E szerint Fürbringer-

nek azon állítása, hogy amnionosaknál fejvesecsatorna nincs

(ir. 35. sz., 76. 1.), hanem azonnal az amnion-nélküliek másod-

lagos svesecsatornájával (secundárer Urnierengang) homológ

cs (Wolíf-féle csatorna) fejldnék ki, elesik. Fürbringer t. i.

még nem ismerte az amnionosak fejveséjét.

Balfour és Sedgwick (ii". 4. sz.) az amnionosak fejveséjéWil

eleinte más nézetben voltak. Ók ilyemiek tartották a Müller-féle csö

(oviductus) hasüri nyílását, ahol szerintök tykébrénynél a költés 4-dik

napján egy vonalszer kiterjedésben hámvastagodás és ebben egymás-

után (proximál-distál felé) három rövid üreges betüremlés képzdik
;

ezek közül a második és harmadik csakhamar elenyészik, a pi-oximális

pedig, mint a Müller-féle csö hasüri nyilasa fentartja magát. Késöbl»i

értekezésükben, a fej vesecsöveket illetleg ama nézetüket elhagyták és fej-

vesének mondották (Sedgwick, ir. 101. sz.) a 7— 1 1-ik szelvénynél fekv
csöveket; a 11 -ik szelvényen túl kezddnek a WolfiF-féle test csövei. A
fejvese szabad gomolyai és a WolfF-féle test bels gomolyai között

átmeneti alakok fordulnak el, oly kevert gomolyok, melyek a zsiger-

üreg hámjától kapnak tokot.

Kbnson (ir. 86. 87. sz.) röviden csak azt jegyzi meg, hogy madarak-

és emlsöknél a Baufoue és Sedgwick által megemlített hámbetüi'emlé-

seket a kürtnyíláson nem találta. Szintígy nyilatkozik Koi.i.ma\n (ir.

56., 20. 1.), a ki szerint a bemélyedések száma a kürtnyíláson nemcsak

három, de több is lehet 5 az, a mit Balfour és Sedgwick itt leírtak,

nem a szabály ; egy esetben Kollmaxx nem is látott barázdaképzödést.

Mint a Müller-féle cs fejldésénél részletesen le fogom írni, a

szóban lev helyen, azaz az svese pi'oximális végének küls oldalán

madaraknál szabálytalan hámredket láttam fellépni, s lehet, hogy

ezek a keményít folyadékokban még nagyobbakká alakulván, vezették

félre BAT.FouR-t és SEDowicK-et. Legjobb bizonyítékul állításom mellett,

a reptiliákat hozhatom fel, ahol (16 mm. lacerta agilis) a Müller-féU^

cs els keletkezésénél, annak hasüri nyilasánál egyszeren egy sza-

bályos hámbetüremlés fordul el (1. a Müller-féle cs fejldését).

Könnyen kimutatható, hogy Bai.fouu és Sedgwick amaz els

ehnéletöket csak azért állították föl, hogy a Müller-féle csnek látszó-
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lag eltér fejldését az amnionosoknál összhangzatba hozzák az amnion-

nélkülieknél elforduló tünetekkel. Ez utóbbiaknál ugyanis az svese-

csatornából lefiizdés által származik a kürt, azonban a lefüzödés nem
terjed ki az svesecsatornának a proximális végére, hanem ez a

Müller-féle csövei marad összefüggésben és ennek proximális végda-

rabjává lesz. Balfour és Sf.dgwick felveszik, hogy az amnion-nélküliek

seinél (és még most is egyes czápáknál és ganoidáknál) az svese-

csatorna szolgált az ivarváladékok kivezet csövéül is, melybe az

ivarváladékok (különösen a ni) az svesének legmells csövei útján

jutottak be. Késbb a fej vesecsatorna — kivéve a proximális végrészét,

— kettéhasadt, az egyik (hátoldali) cs összefüggésben maradt a szel-

vénycsövekkel (svesecsövekkel) s ez most húgy- és ondóvezérül szol-

gált (ú. n. Leydig-féle cs) ; a másik a ni ivarváladékot kivezet

Müller-féle csvé lett, melyjíok hasüri nyilasát most a legmells szel-

vénycs (pronephros-cs) hasüi'i szájacsa (nephrostomá-ja) képviseli.

Amnionosaknál a Müller-féle cs hasüri nyilasa az eddigi nézetek

értelmében újonnan képzdik és épen ezen eltérésnek megfejtését vélték

Balfour és Sedgwick az által adhatni, hogy felvették, miszerint ezek-

nél a Müller-féle cs hasüri nyilasának a képzdésénél három durvá-

nyos hámbetüremlés (szelvéuycs) fejldik ki a zsigerüreg folytatásával,

a melyeket az amnion-nélküliek fejvesecsöveivel gondoltak hasonlatba

helyezhetni.

Ennek ellenében megemlítjük, hogy az amnionosaknál a Müller-

féle cs hasüri nyilasának fejldésekor mutatkozó hámszabálytalanságo-

kat nem lehet hámcs-durványoknak tekinteni; ellenben az, a mit Sedg-

wick és mások (Sif.meri.ixg, Rexsos), valamint én fejvesének tartunk, a

fentebbi okoknál fogva mindenben megfelel az amnion-nélküliek fej-

veséjének.

Az eddigi szerzk közül egyedül Siemert.ing (ir. 108. sz.)

foglalkozik madárnál a fejvesecsatorna proximális végének

viszonyaival pontosan. Rajzai a sorozatos harántmetszetekröl

vett képeket lapfelszínre áthelyezve tüntetik fel, ami tájékozás

szempontjából igen elnyös ; kár, hogy S. harántmetszetek

rajzait nem adja. Észleletéit egészben véve megersíthetem és

a nála hiányzó harántmetszetek pótolására mellékeltem a 18

—

21-dik ábrákat. Ezek szerint az svesecsatorna proximális végé-

nek viszonyai tyúkébrényekben a 4—8-ik napig a következk

:

A fejvese kifejlettségének tetpontján, tehát tyúkébré-

nyeknél a 3-ik nap els felében, a midn a fejvesétl distálfelé

a Wolft-féle testnek a fejldése is megindult (1. alább), az

svesecsatornán két részt lehet megkülönböztetni : egy hátulsó

jól kifejlettet, mely a fejld svesecsövek kivezet<") útjánl szol-
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gál, és egy mells csökevényeset, a mely az ez idben még
fennálló fejvese durványos csöveivel függ össze, vagy ezeknek

elsorvadása után a szabad gomolyok szomszédságában van. A
fej vesecsatornának ezen mells vége azonban nemcsak a fej-

vese tájékára szorítkozik, azaz proximális vége nem ott van,

ahol a legmells szelvénycsö: hanem azon ii\\ fölterjed a zsiger-

üreg fels végéig (11. tábla, 18. khra. dW), st néha még tovább

is, nem mindig egyforma távolságra mind a két oldalon. A
csatorna közel fekszik a zsigerüreghez a fér {ao) és a Cuvier-

féle viszér {dC) között. A fejvesétl proximálfelé terjed ezen

darab sok szabálytalanságot mutat; többnyire egy, két vagy

három részre van lefüzdve, melyek egymástól szabálytalan

távolságban feküsznek, különféle hosszaságúak, máskor egye-

sek ; köbös hámsejtekbl álló tömör hámkötegekbl állanak és

ezek akkor igen nehezen ismerhetk meg a környez köt-

szövetben ; itt-ott kanyargós csövek is vaunak. A 7-ik nap

körül ezen csdarabok elpusztulnak, a 8. napon túl nyomukat

sem találni.

Hogy a fejvese szabad edénygomolyai homodynám szervek

az svesének Malpighi-féle testecseivel, az egyebeken kívül

abból is kiderül, hogy az svesének proximál végén fekv bens
edénygomolyok lassankint átmennek a fejvese szabad edény-

gomolyaiba (a mi lúdébrényeken jobban mutatkozik, miut

tyúkokon) ; azaz a Wolff-féle test proximál végének bels

oldalain fekv edénygomolyok mindinkább közelebb feküsznek

az svese mediális felszínéhez és a bélfodor gyökeréhez, míg-

nem a felettük fekv szövet igen megvékonyodik és akkor egye-

sek a zsigerüreg felé kezdenek kiemelkedni, a midn a szabaddá

váló gomoly felszínére természetesen a Wolff-féle testet borító

hám jut (I. tábla, 17. ábra, gm). Ily módon a fejvese és a

Wolff-féle test közötti helyen ú. n. átmen gomolyok kelet-

keznek. E szerint a fejvese gomolyainak felszínét borító zsiger-

üregi hám homológ a Wolff-féle test Malpighi-féle testecseibeu

az edénygomolyok felszínét borító hámmal. Renson (ir. 86, sz.)

e homológia teljes voltának igazolására fölveszi azt is, hogy a

Wolff-féle test csövei a zsigerüregnek a középlemezekl)e

benyomuló letagolt részei volnának, amit kétségbe vonok (v. (>.

a AVolff-féle testet). Renson a fejvesét a AVolff-féle testtel tel-
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jesen homológ képletnek tartja, azon alapokból indulva ki, hogy

a fej vese csövei a zsigerüregbe nyilnak, az ösvese csövei pedig

ennek származékaiból keletkezett kis üregekbe (lakunákba)

szájadzanak, illetleg ott kezddnek. Szerinte pro- és meso-

ncphros ugyanazon si szerv különféle fejldési fokait kép-

viselik.

Részemrl ily értelemben e nézethez nem járulhatok.

Eltekintve attól, hogy a Wolíf-féle test csövei nem fejlödnek

íigy, a mint Renson leírja (1. késbb) a középlemezek réseibl,

tehát a fejldési módot illetleg lényeges külömbséget mutat-

nak ; egyéb körülmények is, ú. m. a kétrendbeli szervnek

fellépési idejébeni külömbözet, a fekvésbeni eltérés és az, hogy

a Wolff-féle test csövei amnionosaknál (szerintem) sohasem

nyilnak a zsigerüregbe, mint az a fejvese csöveire nézve jelleg-

zetes : arra vezetnek, hogy pro- és mesonephros között hasonló

külíimbséget vegyek fel, mint meso- és metanephros között.

Mind a három veserendszer kiválasztó készülékkép szerepel,

tehát egymással homodynám, de fejldési módját illetleg

egymással nem teljesen homológ. A. legkorábban fellép kivá-

lasztó készülék a fejvese volt, mely némely alsóbbrangú faj-

táknál (porczos halaknál) elcsenevészett ugyan, de magasabb

rangúaknái (hüllknél) tökéletesbedett, a mire Balfoür nézete

szerint az ébrényeknek álcza-alakban való fejldése adha-

tott okot. Amnionosakban e szerv csak durványosan mutatko-

zik, legdurványosabban a reptiliáknál és emls öknéP) s hamar

') Az elövese csöveinek és gomolyainak megfelelíS képleteket

R'íNSON (id. m) látott a nyúlnál, a hol a csövek a 10. nap, a gomolyok a

12. nap vannak jelen és állitólag még gyorsabban eltnnek, mint a tyúk-

nál. Kor.i.MANN (ir. 56. sz.) is leli- emlsöknél efféle szerveket, de teljesen

igazat adok R;Nsox-nak, midn ezekrl azt jegyzi meg, bogy Kim.wann a

MüUer féle cs hasüri nyilasát tarthatta szelvénycsöveknek, mert az

általa megemlített ébrények már idsek arra, hogy a benyiló szelvény-

csövek jelen legyenek. — Azon hiányos rajzokon (3. 4. ábrák), melyeket

K M.LMVNN értekezésében közölve látok, egyátalán el sem dönthet, hogy

liámbetüremlések azok, amik ott olyanoknak megemlíttetnek ; úgy, hogy

kételkedni lehet, vájjon Koi.i.manx ismerte-e a helyet, a hol és mily ids

ébrényekben kelljen a fejvese csöveit keresni? A vizsgálatok felületességét

a többiek között eléggé bizonyítja az is, hogy a 3. sz. ábrán egy 7 mm.-es

egérébrénynek a tüd színtáján vezetett harántmetszetén K')llmann a

M. TUD. AKAn. III. OSZT. KÜI.ÖN KIADVÁNyA. 1 884. I. ^
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elenyészik, mig a legalsóbb rangú körszájuakban, részben lega-

lább, a kifejlett állapotba is átmegy (v. ö. 55. 1.).

A Wolff-féle test (Mesonephros).

Hasonló alkotású testek, a mink a fej vesék, fejldnek az

utóbbiaknak folytatásában distális irányban, és a mi közben a

csökevényes fejvese elsorvad, az újonnan fejld AVolíf-féle testek

(mesonephra R. Lancaster
;
protonephra Haeckel) amazoknak

a mködését átveszik. Ez utóbbiak a fejvesétöl abban külömböz-

nek, hogy magasabb fejlettségre vergdve, sokkal tömegesebb

testeket képeznek (III. tábla, 41. ábra, c WJ, hámcsöveik kanyar-

gósabbak (39. 40. ábrák, tWJ,és edénygom olyaik (gm) nem

szabadok ; egyébként megegyeznek a fejvesével annyiban, hogy

kivezet csöveik szintén az eredeti fejvesecsatornába nyilnak,

azért az utóbbit ez idtl kezdve elsdleges svesecsatornának

vagy egyszeren svesecsatornának vagy Wolff-féle csatornának

(ductus WoLFFii) nevezik. A Malpighi-féle testecsekkel kez-

dd kanyargós hámcsöveket haránt ösvesecsöveknek vagy Wolff-

féle csöveknek hívják. Reptiliáknál a csövek falát képez hen-

gersejtek csillószrösek, mint azt Remak (ir. 82. sz., 59. 1.) és

KöLLTKER (Müller's ArcMv, 1845. S. 518) gyíkoknál már

régen leírták ; a többi amnionosakban csillószr-nélküHek.

Minthogy az ösvesecsövek teszik a Wolíf-féle testnek

leglényegesebb részeit, mindenekeltt azoknak fejldése iránt

kell tisztába jönnünk. Helyesen cselekszünk, ha a viszonyokat

egyszerbben feltüntet reptíliákból indulunk ki.

Wolff-féle csatornát felcserélte a Müller-féle csövei, liolott tudvalev.

hogy a Wolíf-féle test fels részében a borító mao^as hengerhám szom-

szédságában a Müller-féle csö fut le. — Koli.mxnn értekezésében behatóan

emeli ki a szelvénycsöveknek betüremlés általi fejldését, melyek így füg-

getlenül keletkezvén az ösvesecsatornától, ez a kiválasztó készüléknek két

ki\lün östypus szerinti keletkezésére vall ; a hosszanti csö (ösvesecsatorna)

a régibb, mert ennek megfelel a férgek szelvénycsatornája, a haránt

csövek a késbben szerzettek. — Mindez helyes lehet, de okadatolására

mindenekeltt az összes nephridiumok haránt csöveinek hetüremléa általi

fejldését kellene kimutatni az amnionosaknál is ; az pedig nem sikerül,

legalább Koi.lmann felületes vizsgálatai semmikép sem bizonyítók arra

nézve. Elméleteket inductiv úton kell levezetni, ellenkez esetben esak

találomra vannak felállítva.
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Reptiliák (gyíkok és kígyók) ösveséjéröl Bbaun (ir. 15. sz.)

tette az els pontosabb észleleteket, felismervén azt, hogy fiatal ébré-

nyekben a WolfF-féle csövek hólyagokból fejlödnek, a melyeknek fala

néhány rétegben hengeres sejtekbl áll. Minthogy ezen hólyagok a test

szelvényeivel (öscsigolyáival) azonos számban és azoknak küls oldalán

lépnek fel, B. elnevezte azokat szelvéayhólyagoknak (SegmentalblSschen,

Uruierenblaschen R».TnKE's); gyíkoknál nagyobbak, mint a kígyóknál.

Származásukról Braun azt mondja, hogy a húgyivai'domb mediális

oldalát borító zsigerüregi hámnak a húgyivardomb állományába való

vak tölcsérek alakjábani benövéseiböl keletkeznek (13 mm. hosszú

— fej-végbélhossz — sikló ébrényeknél), a melyeknek összefüggése a

zsigerüreggel csak rövid ideig tartódván fenn, e helynek záródása után

a rövid hámtölcsérekböl az ösvesecsatorna beloldalán fekv szelvény-

hólyagok lettek. Ezen hólyagok oldalsó falából azután kúpalakú tömör

rövid nyújtványok nnek az ösvesecsatorna mediális fala felé, ezek

amazzal érintkezésbe lépnek, majd á^-alakú tömör szárrá görbülnek

meg, a tömör szár a hólyagtól kiindulólag az ösvesecsatorna felé üre-

ges lesz, és a hólyag mediális falának behajlása, benne véredények kép-

zdése által Malplghi-féle testecscsé alakúi át. A gomoly fejldése iránt

Braun azon nézetben van, hogy a szelvényhólyag betüremelt belsejében

\'érsejtek korábban mutatkoznak, mintsem a föérbÖl (aorta) benöv
edényeket látni lehetne, azért csatlakozik BoRNHAupx-nak (ir, 11. sz.

26. 1.) azon nézetéhez, hogy azok helybelileg fejlödnek, talán kötszö-

vetsejtekböl. A szelvénycsövek utólagos görbületei miatt, késbb ilyet

valamely harántmetszeten egész hosszában találni nem lehet, de meg-

ismerhet, hogy mindegyikük két részbl áll : az ösvesecsatorna felé van

a szkebb darab : a gyjt cs, a Malpiglii-féle test felé van a tágabb

mirigyes rész ; kivéve kezdetét és végét, a csatornát egész hosszában

csillószi'ös alacsony hengersejtek fedik. — Az ösvesecsatorna feji,

lödési módja tehát azt mutatja, hogy ez egy szelvényszerv (Segmeutalz

organ), homológ a czápák és gyíírüs férgek (annelidák) szelvényszer-

veivel, azon eltéréssel, hogy míg emezeknél a zsigerüregi hámbó-

betüremkedö szelvénycsövek összefüggésüket a zsigerüreggel az egés-

életen át megtartják, reptiliáknál ez csak rövid ideig marad így. Id-

sebb ébrényekbeu a szabályszer elrendezés új szelvénycsövek beikta-

tása által elmosódik.

Röviden Wef.don (ir. 123. sz.) is megemlékezik a reptiliák szel-

vényliólyagainak keletkezésérl és azokat szinte a zsigerüreg hámjából

származtatja. Abbeli nézetérl, hogy a mells szelvényhólyagok koráb-

ban keletkeznek, mint az ösvesecsatorna, és hogy az utóbbi amazok

oldalsó falának sejtjeibl leválik, már volt szó (v. ö. 43. 1.). A leválás

W. szerint a 8-ik szelvényhólyagig terjed, azontúl az ösvesecsatorna

összefüggés nélkül az újonnan keletkez szelvényhólyagokkal, tömör

sejtpálcza alakjában szabadon n tovább.
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Áttérve most saját tapasztalataimra, mindenekeltt elre-

bocsátom, hogy a reptiliáknál (sem a késbb megemlítend

madaraknál) afféle képeket, melyek a zsígerüreg hámhorítéká-

nak a húgyivardomh állományába vaU henövését bizonyítanák,

a czélból, ^^íjy bellük az ösvesecsövek keletkezzenek — nem lát-

tam.—A proximál szelvényhólyagok keletkezésérl már volt szó

(35. 1.), a midn mondottam, liogy ezeknek a zsigerüreg mediális

részébl való lefüzdése könnyen észlelhet ; a többi hólyagok,

körülbelül a 10-dik szelvénytl kezdve distálfelé, az oldalle-

mezek folytatását tev középlemez-darabokban keletkeznek,

melyekhez a testszelvényekbl kivándorolt sejtek csatlakoznak,

ott a Wolff-féle blastémát szolgáltatva. Ebben fejldnek ki a

szelvényhólyagok és csövek kidifferencziálás által, oly módon,

mint azt késbb a madárnál részletesen le fogom írni (74. 1.). A
középlemez oldalvást természetesen összefügg az oldallemezek-

nek egymásba áthajló helyével, és közeli szomszédságban van az

itt létez hámmal; de a zsigerüregi hámnak aktiv benövési

folyamatát, mint azt Braun leírja, és ilymódoni részvételét a

szelvényhólyagok képezésében mi sem támogatja. A distális

szelvényhólyagok, ha megnagyobbodtak, nem külömböznek a

sokkal szembetnbb módon fellép proximálisaktól, csakhogy

kisebbek s körülöttük kevés mesoderma van.— A többi amnio-

nosaktól a reptiliák az ösvesecsövek keletkezését illetleg tehát

csak abban térnek el, hogy a szelvényhólyagok nagyobb voltuk

miatt jobban szembetnnek, és ezek eleinte körülbelül (v. ö.

36. 1.) a test szelvényeinek megfelel számban lépnek föl, míg

amazoknál azonnal több svesecs jut egy-egy testszelvényre.

A szelvényhólyagok vastag falai sugaras elrendezés

hámból állanak (I. tábla, 6. 7. ábrák, vs); eleinte gömbölydedek,

de csakhamar (2 * 5— 3
' 5 mm. gyíkébrényben) laposra nyomot-

tak, harántmetszeteken petédedek lesznek (8. ábra, vs), elfog-

lalva az egész tért az svesecsatorna (d WJ és fér (aoj között

a testszelvények (ptv) küls oldalán, és kiemelve a húgyivar-

dombot (tug) a zsigerüreg felé. Egy 3 * 5 mm. hosszú gyíkél)rény-

ben (8. ábra) az elliptikus átmetszet szelvényhólyag 85/<

széles és 65jíí magas volt, hámja a vastagabb helyeken 1 8/<-t

tett, míg maga a Wolff-féle csatorna 18 és 26/m átmérj volt.—
A hólyagnak az ektoderma szoniszédságál)an fekv küls csúcsa
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már kezdettl fogva l)eiis ériutkezö viszonyban van a még tömör

svesecsatornával (6. ábra, d W), a mely utóbbinak sejtjei

azután szaporodnak (7. ábra, d W)^ köralakban csoportosulnak,

bennük egy üreg lép fel (4. 8. ábrák, d W), és azután átalakul-

nak köl)ös, majd hengeresalakú hámsejtekké. — A lapossá

átalakuló szelvényhólyag (8. ábra, vs) így kezdettl fogva érint-

kezik az svesecsatornával, tehát nincs szüksége arra, mint

azt Braun leírja, hogy idólag njjön az svesecsatorna felé.

Az svesecsatornávali összefüggést eleinte tömörnek látszó,

tényleg azonban keskeny réssel biró rövid nyak közvetíti, mely

lefelé hajlik (8. ábra, t WJ, és az svesecsatorna hasi oldalával

összefügg ; ezen rövid összeköt darabból keletkezik késbb kinö-

vés által a haránt fekvés svesecs(9. ábra, tWi-j-tWz+ tWa).

Magából a szelvényhólyagból csak a Malpighi-féle testecs hám-

boritéka lesz ; az által, hogy a lapos szelvényhólyag háti fala

besüpped, s így egy sarló-alak(c5-f- ep) keletkezik, melynek homo-

rulatában a gomoly ébrényhelyzéke lép fel(^7n); de nem a sarló

bels falának sejtjeibl lesz, mint azt Braun mondja, hanem

benöv mesodermális elemekbl (1. a madárnál). Már a 8. ábra

(3"5 mm. gyík) fejlettségi szakában találni ilyen Malpighi-tes-

tecseket (álgomolyokat). A 9. ábrában (4 mm.-es gyík) a sarló-

alakú gomoly feletti yS-alakúlag görbült csdarab (tWit-h W2),

mely most nyíltan közlekedik az svesecsatornával (dWJ, a

volt rövid nyélnek kinövésébl és visszagörbülésébl keletkezett.

Nemsokára némi kötszövet is felhalmozódik a szelvénycsö körül

{bl H'^, mely utóbbi az svesecsatornával nyilt közlekedésbe lépett

(9. ábra), és azután a csöveknek másodrend görbületei által

kifejldik a Wolff-féle test, mely ha kész (V. t., 63., 69. 72. ábrák),

olyan, mint a többi amnionosaknál, a melyekre ezennel áttérek.

Legtöbb vizsgálat az svesecsövek els fejldésérl eddig

madarakról tétetett. Emlsökrl csak Kölliker (ír. 9. sz.),

Renson (ir. 86. sz.), Kollmann (ir. 56. sz.) és Egli (ir. 29. sz.)

emlékeznek meg röviden. Ha a lehetségeket tekintjük, melyek

szerint az svesecsövek egyáltalán fejldhetnek, a mint ez kü-

lönféle szerzknél le van írva, úgy a következk jöhetnek szóba

:

a) Az svesecsövek úgy, mint a mirigycsövek egyátalán,az

svesecsatorna hámjából nnek ki, üreges csszer kitüremlések

alakjában.
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RKMAK-nál (ír. 83. sz., XXVII. 1., bevezetés, jegy/.ot — késbbi

nézete ; els nézetét 1. késbb), találjuk elször e nézetet megemlítve,

melyet Waldkyek (ír. 119. sz,, 119. 1.) is elfogadott és bvebben kifej-

tett (ugyanazt állítja Burnett, ír. 17. sz. 352. 1., a csontos halakról).

Az említett kitüremlések körííl azután a szelvények magvából kinöv

orsó- és csillagalakú apró kötöszövetsejtek halmozódnak fel és a kitü-

remlések vak végei körül úgy, mint mindenütt a kötszövet a növ
hámok szomszédságában, tömöttebb lesz ; ez alakúi át a gomolyokká.

Tehát hám és gomoly külön ébrényhelyzékbl keletkeznek és csak

másodlagosan lépnek egymással bensbb viszonyba.

Kétséget nem szenved, hogy Waldeyer ez alkalommal tévedett,

mert azon képek, a melyeket állításának támogatására felhoz (V. tábla,

44—46. ábrák), jóval idsebb ébrényekrl (kb. 4 naposak) vannak

véve, semhogy azokon az svesecsövek els fejldése észlelhet volna.

Ily korú ébrényekben az svesecsövek már jól kifejlettek és nyiltan

közlekednek az svesecsatornával ; de ebbl még nem következik az,

hogy abból nttek ki. Kanyargós lefutásuk miatt természetesen hossz-

metszeteken (a minkre W. fleg hivatkozik, 44. ábra), a csöveknek az

svesecsatornától elmen rövid darabjai találtatnak csak, azért tüzete-

sebb megvizsgálás nélkül könnyen esni az említett tévedésbe. Fiatalabb

fejldési szakok megfigyelése az ösvesecsatornából való kinövést hatá-

i'ozottan kizárják.

b) Egy másik újabb nézet szerint az svesecsövek a

húgyivardombot borító zsigerüregi hámnak (Coelomepithel

Kollmann' s) kötegek vagy szüknytldsil csövek alakjdbani

henövése által a húgyivardomhba keletkeznek.

Amnion-nélküliekröl már régebben állították az ilyen fejldést,

így békánál Goette (Entwicklung der Unke. S. 836.), csontos halaknál

PüBBRiNGER (ír. 35. SZ., 46. 1.). Azután reptiliáknál leírta Braun (ir.

15. sz.), madaraknál Kölliker (ir. 59. sz.) és Fürbbinger (ir. 35. sz.,

67. 1.); Kollmann (ir. 56. sz.) is ezt mondja a tyúkról, mely nézetet

elfogadták Siemebling (ir. 108. sz.) és némi módosítással Renson (ir.

86. sz.). Emlsöknél ugyanezt állítják Renson (nyúl, patkány) és

Kollmann (egér, nyúl, z), meglehetsen hiányos adatokkal támogatva

állításaikat. Némelyek egyszeren tömör sejtkötegeket, mások szk,

üreges csöveket vesznek fel.

Kölliker eleinte a régibb REMAK-féle nézetben volt, de fejldés-

tanának új kiadásában (ir. 59. sz., 199. 1., 125 ábra), mint mondja,

fáradságos vizsgálatok által meggyzdött arról, hogy a tjníknál is úgy
fejlödnek az svesecsövek, mint Braun azt a reptiliáknál állította: azaz

a 2-ik napon a húgyivardomb bels oldalán, közel a bélfodor gyökeré-

hez, az itt létez hámból bunkóalakú sejtkötegek (Urnierensprossenj

nnek be a húgyivardomb kötszövetébe és ^S-alakú hajlat után kifelé

görbülve, elre növ végükkel a WolfF-fele csatorna falához feküsz-
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nek. Némely készítméuyeu (osmiumsav-kezeléssel) meggyzdött Köl-

MKER sírról is, liogy a tömöreknek látszó sejtkötegekben a zsigerüreg-

böl kiinduló igen finom re'sek vezetnek be, a mibl azon következtetést

vonta le, hogy az amnionosaknál úgy fejlödnek az ösvesecsövek, mint

az anuiion-nélküliek szelvénycsövei, azaz a zsigerüreg hámjának kinö-

véseibl. — A nyúlnál is látott Kölliker (942. 1.) a 10-ik napon

O'O mm. hosszú és 0"023 mm. vastag svesekötegeket, de üreget

beiniük nem volt képes felismerni ; talán, mint mondja, a beállott zsu-

gorodás miatt. Mellül K. szerint a folyamat mindig elbbre van, mint

hátul; amott már 100— 113í< átmérj hólyagok vannak jelen,

melyek rövid nyél útján a hashártyai hámmal egyrészt, az svese-

csatornával másrészt összefüggenek, míg hátul csak tömör és épen

lefüzödésben lev sejthalmazokat találni.

FüBBBixGKR (ir. 35. sz., 67. 1.) a kötegek benvesét illetleg

megegyezik KöLLiKER-rel, de ilyeneket az svesének egj^edül pi'oximá-

lis részében talált, ellenben a distálisban nem látott ; a Kölliker által

leírt hashártyai réseket müleges termékeknek, az osmiumsav-kezelés

következményének mondja. A kötegek odafeküsznek a WolíF-féle csa-

toniához, még mieltt az utóbbi üreges lett, csakhamar leválnak a

zsigerüreg hámjától és a hashártya mögött feküsznek, gömbölyded sejt-

halmazok képében. A distális ösvesecsövek Fürbringer szerint (sala-

mandra maculata-n tett észlelet nyomán, 14. 1.) önállólag keletkeznek

a hashártya mögötti kötszövetben, közvetlen összefüggés nélkül a

hashártyahámmal.

Sedgwick (ir. lOJ. sz.) szinte csak a pi'oximális svesecsöveket

mondja a zsigerüreg hámjából eredettnek, körülbélül a 20-dik szelvény

eltt ; ezentúl a középlemezben a WolíF-féle csövek függetlenül kép-

zdnek a zsigerüregi hámtól. A 20-dik szelvény eltti csövek e szerint

csökevényeit teszik egyéb gerinczesek nephrostoma-inak.

KoLLMANN (ir. 56. sz.) némely emlsön (nyúl, egér) tett észlelet

alapján azt állítja, hogy valamennyi svesecs a zsigerüreg hámjának

tömör benövéseibl keletkezik, a mit teljesen hibásnak kell nyilatkoztat-

nunk (v. ö. 77.1.). Hogy leírása egyéb tekintetekben is mennyi bizalmat

érdemel, arra nézve figyelmeztetek a 3. sz. ábrájára, a hol a Wolff-

féle csatornát felcseréli a Müller-félével (v. ö. 65. 1.) és a 2. sz. ábrájára,

a hol állítása szerint egy már <S'-alakúlag görbült svesecsvön gomoly

még nem volt jelen (tulajdonkép pedig a t alatt lev csdarab már nem
egyéb, mint a Malpighi-féle test ébrényhelyzéke) ; végül, hogy az el-

vese csöveit jóval idsebb ébrényeken keresi, hogysem azok ott jelen

lehetnének.

A hashártyahám beburjánozási elmélet legutolsó védje Rexson

(ir. 86. 87. 8z.) volt, a ki azonban nézeteiben az elbbi szerzktl eltér.

Szerinte az ösvesecsövek a 7— 11-ik szelvényig, sejtkötegek képében

benöv tömör halmazokból keletkeznek, kiindulva a zsigerüreg mediá-

lis zugából. Ezek közül némelyek vakon végzdnek, mások összefügge-
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nek a WolfF-félc csatorna proximális vegével. A 11 -ik szelvényen túl

nem no be a zsigerürcg hámja egyes különvált kötegek kepében,

hanem hosszirányú lemez alakjában terjed el és ez a középlemczzé lesz.

A középlemezben itt is elfordulnak a zsigerüregböl beléjük folytatódó

szk csatornák (középlemezrések, canal de communication), melyek-

nek nyilasa elzáródván, ezáltal a középlemezek állományában fekv

szk üregek keletkeztek, mint a zsigerürcg letagolt részei. E kis öblök

(lakúnak) körül a középlemezek gömbölyded sejtjei az ösvesecsövekké

sorakoznak. Az ösvesecsövek falának sejtjei azután burjánoznak, ebbl

gomoly lesz, míg ama lakúnak a gomolyok körüli üregben tartják

magukat fenn. Azért R. a Malpighi-féle gomolyok üregeit homológnak

tartja a zsigerüreggel, a melybl származtak.

A késbbiekben fog eladatni, hogy mi Rexsox állítását amaz

öblök keletkezésérl nem osztjuk ; itt csak annyit említünk meg, hogy

a mit R. látott, valószínleg mtermék volt, mert vizsgálatainál kemé-

nyítésre 5*/o légenysavat, beágyazásra pedig olaj-viasz anyagot hasz-

nált. A szóban lev finom viszonyok felderítésére az ily beható eljárás

nem alkalmas, itt czélhoz csak az általunk igénybe vett mód (v. ö.

15.1.) vezet. Renson állításának téves voltát mi sem bizonyítja job-

ban, mint a munkájához mellékelt ábrákban (II. tábla, 7. és 8-ik ábra)

egy 18 és egy 24 szelvényes ébrényböl adott harántmetszeten azon

nagy üreg, melyet ö lakunának tart, a mely azonban tényleg nem lehe-

tett egyéb, mint egy jól kifejldött szelvényhólyag, a melyet megelzött

a tömör szelvénybimbó. A zsigerüreg hámjának hossziránybani betü-

remkedését a II. tábla 6. sz. ábrája pedig épen nem bizonyítja.

Madárébrényeken tett észleleteim szerint az ösvesecsövek

Qem a zsigerüreg hámjából származnak (1. alább). Találni

ugyan a költés második napján a 8—11-ik szelvények tájéká-

ban egyes ily kötegeket, melyek ama felvételre alapúi szolgál-

hatnának ; de ezek száma oly bizonytalan és kevés (néha el

sem fordulnak, máskor csak egyik oldalon vannak jelen, s itt is

csak egy vagy kett), hogy az ilyen kötegekre az svese zömét

képez Wolff-féle csöveket visszavezetni egyátalán nem lehet.

Egy 2 napos tyúkébrényen, a sorozatos metszeteknek átvizs-

gálása litán csak e()y metszeten találtam oly jól kifejlett köte-

get, a mint Kölliker lerajzol (125. ábra), azután volt még

két metszeten egy-egy fonálalakú nyújtvány, mely már csak

egy sejtsorból állott; mindezeket apró gömölyded sejtek

képezték, nem pedig afféle hengersejtek, mint a czápák

szelvénycsöveinek a képzdésénél. — Mindez arra mutat, hogy

itt vagy csak durványos szelvénykötegek állanak elttünk,

vagy az sem lehetetlen, hogy az elvese csöveinek oldalsó fala



VVOLBF-FÉLE TEST. 73

találtatott a metszet által, és azt tartották benöv sejtkötegeknek.

Hasadékot a kötegekben, mint azt Kölliker állítja, nem lát-

tam, úgy hogy ezeket már csak e miatt is az amnion-uélküliek

szelvényszerveivel direkt hasonlatba hozni bajos. Ha ezek

valódi benöv kötegek, és nem észlelési hiba forog fenn, akkor az

egész folyamat csökevényes átmeneti alakot tesz az elvesének

betüremlés által és az svesének kidifferencziálás által kelet-

kez csövei között ; vagy durványos ismétldése az amnion-

nélküliek betüremlés által keletkez szelvénycsöveinek, de

semmi esetre sem szolgáltatják az amnionosak ösvesecsöieü.

Azok, a kik ilyen kötegekbl mondják az ösvesecsöveket kelet-

kezni, nem vizsgálták át sorozatos metszeteken az egész

WolíT-féle testet, külömben ama tévedésbe nem esnek. Ezen

hámkötegek nem is mennek át a maradó állapotba, hanem

épúgy, mint a fejvese csövei, elsorvadnak ; legalább 3 napos

ébrényekben semmiféle bizonyítékot sem találtam arra, hogy

a proximális svesecsövek bellük keletkeznének. Az pedig,

hogy a többiek bizonyára nem ily módon származnak, oly

könnyen bebizonyítható, hogy szinte csodálkozni lehet a felett,

hogy a benövési elméletnek annyi híve akadt. Nem magyaráz-

ható ez másképen, minthogy egynéhány metszetrl vonták le

következtetésüket, melyek ama durványos hámkötegeket (vagy

elvesecsövek oldalsó falát) találták.

c) Egy harmadik lehetség szerint az svesecsövek

függetlenül a zsigerüreg hámjától és függetlenül az svese-

csatornától keletkeznek: a húgyivardomb mesodermális elemeibl

(Wolff-féle blastémából) kidifferencziálás által; — az így

fejldött tömör sejthalmazok másodlagosan lépnek egyesü-

lésbe az svesecsatornával.

Már Rghak (ir. 85* sz., 59. I.) ily módou gondolta a fejldést,

(de késbb, v. ö. 70.1., a kitüremlést is lehetnek tartotta), és e nézetet

elfogadták Rathke (ir. 80. sz.), His (ir. 49. sz., 166. 1.), Bobnhaupt

(ir. //. sz., 23. 1.), Sebnoff (ir. 107. sz.), Egli (ir. 29. sz., 24. 1.).

Sedgwick (ir. 10/. sz.\ Bai.four (ir. 3. sz.) és Fürbringer (ir. 35. sz.,

97. 1.) is ezen nézetben vannak a distális csövekrl.

BoRNHAUPT (ii'. 11. sz., 25. 1.) a csövek fejldését madárnál így

írja le : A Wolft'-féle csatorna mediális oldalán a sejtek gömbölyded tömör

halmazokká sorakoznak és ezek lesznek a Malpighi-féle testecsekké.

Közöttük fellép új sejtcsoportokból származnak az svesecsövek. Miután
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ezek egymással és a Wolff-féle csatorna falával egyesülésbe léptek,

keletkezik beiinök az üreg. Késbb a gomolyok is üresek lesznek és ez

által tág hólyagokká alakulnak át, a melyeknek egyik fala megvas-

tagszik, a másik megvékonyodik ; az elöbbeniek biirjánozása miatt a

hólyag ürege annyira megszkül, hogy az átellenes keskeny fallal érint-

kezésbe jö. A gomoly edényeinek fejldése iránt Bornhaui't nem tudott

tisztába jönni. — E szerint B. kettben tévedett : elször, hogy külön

bimbókból gondolja a csöveket és különbl a Malpighi-féle testecseket fej-

ldni ; másodszor abban, hogy a Malpighi-féle testecset nem betürem-

lés, hanem egyik falán megvastagodó hólyagból vezeti le. Azon állítása

sem helyes, hogy a Malpighi-féle testecs hólyagában a vérsejtek szaba-

don feküsznek és az edénykörvonalak csak késbb ismerhetk meg.

Itt említendk meg azon szerzk is, a kik, ha nem is valameny-

iiyi, de legalább a distális svesecsöveket mondják szabadon a Wolff-

féle blastémában fejldni. Ilyenek Fürbringer (ir. 35. sz.), Smikgelow

(ir, 110. sz.) és Sedgwick (ir. 101. sz.).

Az utóbbi szerint, a kinek észleletei a többiek között a legpon-

tosabbak, és a kihez ujabban Balfour is csatlakozott nagyjából (ir. 3.

sz., 622. 637. 1.), a 20-dik szelvényen túl mindig éles határvonal van

a zsigerüregi hám és a középlemezek állománya között, tehát nem

keletkezhetnek az ösvesecsövek ama hámból. Itt a Wolff-féle blastéma

a zsigerüreg hámjából származott, a mi bebizonyodik abból, hogy ama

hám eleinte vastagabb, mint késbb, jeléül, hogy belle sejtek vándo-

roltak be a középlemezbe, E sejtekbl S. azonban nem a Wolff-féle

csöveket, hanem a Wolff-féle test kötszövetét és edényeit származ-

tatja (porczos halakon tett észleletek nyomán), tehát már kidifferen-

cziált hámsejtekbl kötszövet-elemeket ! Végül azon eredményre jut,

hogy azon sejtek, melyekbl a Wolff-féle csövek lesznek, nem szár-

maznak a zsigerüreg hámjának befelé burjánozásából.

Eszleleteim nyomán azon szerzkhöz csatlakozom, a kik

az svesecsöveket önállólag, kidifferencziálás által a Wolff-féle

hlastémáhól mondják fejldni.

Három napos tyúkébréuynél a 10-dik szelvénytl distál-

felé megindul a Wol£f-féle test csöveinek a fejldése, össze-

függés nélkül mind az ösvesecsatoi'nát, mind a húgyivardombot

borító hámmal, proximáltól distális irányban haladva, úgy

hogy a 10— 12-dik szelvény tájékában már jól kifejlett svese-

csöveket találunk, a midn a 14—16-dik szelvény tájékán a

fejldési folyamat fokozatosan fiatalabb alakokat mutat. A
fejldni készül csövek az svesecsatorna mediális oldalán

fellép tömör sejtbimbókban mutatkoznak, a melyek utóbb

rövid hólyagszer képletekké alakulnak át, azért els fellépésük-
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uél helyesen nevezhetk ösvesebimhóknak (Urniereuknospeu

Kölliker's). a szelvényhólyagok módjára képezett » szelvény-

bimbó* nevet itt nem lehet helyesen alkalmazni, mert nagyobb

számban lépnek fel, mint a testszelvények, — és pedig körülbe-

lül 2, hátrább 3—5 bimbó jut egy-egy testszelvényre, melyek-

hez minden szelvényben csakhamar megjelen másod- és har-

madrend bimbók csatlakoznak.

Minthogy az svesebimbók nagyobb számúak, mint a

reptiliáknál a szelvényhólyagok, és fejldésük független mind

az svesecsatorna, mind a húgyivardombot borító hámtól: igye-

keznünk kell ezen viszonyok okának magyarázatát adni. S ez

könnyen kínálkoznék, ha B-ENsoN-nak (s körülbelül hasonlót

mond Sedgwick — i.m— a Wolff-féle blastéma származásáról,

csakhogy a lakunákat el nem ismeri), föntemlített nézete (72.

i.) helyes volna, a melynek értelmében a 11-ik szelvénytl dis-

tálfelé az összes középlemez nem volna egyéb, mint a zsiger-

üregi hámnak tömör burjánozása, amelyben a középlemezrések

magukat fentartották s ezen rések alakulnának át az svese-

bimbók üregévé. Tényleg azonban Renson állításának meg-

felel képeket nem kaptam. Könny meggyzdést szerezni

arról, és pedig minél distálabb megyünk, annál jobban, hogy

ott, a hol új meg új svesebimbók fellépnek, megelzleg a

húgyivardombban mesodermális indifferens gömböly sejtek

feküsznek (I. tábla, 13. 14. ábrák blW), melyek miben sem tér-

nek el a szelvények magvainak (nptv) sejtjeitl, s azzal tényleg

a föviszér (ve) és a fér {ao) között szakadatlanul összefügge-

nek; azaz ezen bimbók képezését megelzleg az eredeti közép-

lemezek állománya a szelvények magvából kinöv szövettel

már keveredett, külömben nem is volna érthet, hogy honnan

származnék a felszaporodó és a zsigerüreg felé kiemelked

húgyivardomb állománya. Ezek miatt nem marad egyéb hátra,

mint felvenni vagy azt, hogy ama húgyivardombban megmarad-

tak a középlemezek rését környez epithélszer sejtek, melyek

utóbb sorakozás által hámszer jellegüket kifejtik ; vagy arra

gondolni, hogy az svesebimbók egyszeren mesodermális elemek-

bl fejlödnek, és ép úgy származtak a mesodermának közöm-

bös sejtjeibl, mint a hogy képzdött az svesecsatorna a

középlemezekuek mesodermális származású indifferens sejtjei-
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böl. Én határozottan az utóbbi nézetet vallom, mert bármily

óvatos eljárás által kezelt ébrényekenjiem lehet sem ahashártyai

hám henövését, sem epíthél-jcllegü sejteket a Wolff-féle hhstémd-

han az ösvesehimhók keletkezésének ideje eltt felismerni^ — és

abban, hogy a Wolíf-féle blastéma indifferens sejtjeibl hámok

keletkeznek, már csak azért sem láthatok különöset, mert az

ösvesecsatorna is a középlemezekbl származik, ugyanazon

ébrényhelyzékbl, melybl késbb a Wolff-féle blastéma lesz.

A leghatározottabban bizonyítja pedig az ösvesebimbóknak

önálló keletkezését a mesodermában a másod- és harmadrend

svesebimbók fellépése, a melyek az elsrendek háti oldalán

fejldnek, függetlenül amazoktól és a zsigerüregi hámtól a

húgyivardomb állományában ; a mi nagyobb távolságuk miatt

az ösvese felszinétl jobban szembe ötlik, mint az elsrend

svesebimbóknál, a melyek közel feküszDek a húgyivardombot

borító hámhoz, s e miatt felületes vizsgálatnál kölönféle

észlelési hibák merülhetnek fel.

Hogy a madarak és emlsök svesebimbói, ill. az ezekbl

keletkez svesehólyagok a reptiliák szelvényhólyagaival homo-

lóg részek, az kétséget nem szenved. A hasonlat ezen szelvény-

hólyagok átalakulásai és a madarak svesecsöveinek a feljödése

között igen szembeszök : mindketten tömör sejthalmazokból

keletkeznek, csakhogy reptiliáknál a szelvényhólyagok nagyob-

bak és körülbelül a testszelvények számának megfelel

mennyiségben alakulnak át az elsrend ösvesecsövekké ; mig

madaraknál és emlsöknél a hólyagalak a környez nagyobb

mennyiség Wolff-féle blastéma miatt kevésbbé felismerhet

(1. alább) és a szelvényhólyag kisebb. De a nagyobb szám

nem lényeges eltérés, mert ez egy másodlagos módosulat, mely

a fokozott élettani mködéssel utólag csatlakozott az svesének

a szerkezetéhez, és mint ily szerzemény jelen van a hüllk

sveséjében is, a hol a distálisabb szelvényeknek megfelelleg

3—4 svesebimbó lép fel (v. ö. 22. 1.) ; ezek itt szinte egészen

függetlenül a zsigerüreg hámjától keletkeztek (Fürbringer,

ir. 35, sz.), semmiben sem eltérleg a madaraknál mutatkozó

viszonyoktól. Ily másodrend módosulatok közé tartozik pl. az

is, hogy az amnion-nélkülieknél a kétoldali svesecsövek distá-

lis részei egymással összeforrnak, st hogy csöveik egyui^sba
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kapaszkodnak, egyik oldalról a másikra áthajolva. Hogy meny-

nyiben hozhatók az amnionos gerinczeseknek kidifferencziálás

által fejld szelvényhólyagai hasonlatba az amnion-uélküliek

(czápafélék) betüremlés által keletkez szelvénycsöveivel, arra a

halakról Írandó értekezésemben fogok visszatérni.

Az öovesecsövek fejldését madárébrényekben ^) a követ-

kez módon láttam lefolyni

:

Már a költés 2-ik napjának második felében, tehát körül-

belül 20—24 szelvénnyel bíró ébrényben, a 12— 14-dik szel-

vény tájékából vett harántmetszetekeu jól látni (I. tábla, 16.

ábra), hogy a zsigerüreg felé kiemelked húgyivardomb (fug)

állományának azon részében, mely az elemi fér (ao) és az

ösvesecsatorna (d W) között fekszik, a húgyivardomb hámjának

a szomszédságában 40—50/< átmérj sejthalmazok keletkez-

nek {blW). A sejtbimbók (ösvesebimbók) legmellsbbike (a

legproximálisabb) közeli szomszédságiban van a zsigerüreg

hámjának föntemlitett (72. 1.) durványos sejtkötegjeivel, de

ezzel semmiféle fejldéstani összefüggésben nincs. Némely

metszeten olyan képet kapni, mint a 16. ábra, a hol az ösvese-

csatorna (d W) hasi oldalától befelé egy tömör kis nyujtvány

megy el, mely a szemlélre azon benyomást teszi, mintha az

ösvesecsatorna falából kinöv svesecs volna ; ez azonban csak

elkészület arra, hogy ott az ösvesecsatorna a külön fejld

szelvényhólyaggal, illetleg svesecsvel összefüggésbe lépjen. ^)

Az ösvesebimbók (éHí^ egészen elkülönített sejthalmazokból

állanak, összefüggés nélkül az ösvesecsatorna falával és a

') Emlösébrényeknél hasonlónak kell lenni a folyamatnak, bár

ezekrl eddig csak kevés és aphoristikus észleleteket bírunk. Nekem nem
volt alkalmam megfelel korú fíatal ébrényeket kapni, azért nem szólha-

tok a tárgyhoz. E íli (ir. 29. sz., 24. 1.) csak annyit jegyez meg, hogj- nyúl-

nál az ösvesecsövek tömör sejthalmazok képében keletkeznek az ösvese-

csatorna bels oldalán és ezzel utóbb egyesülnek, e szerint a fejldés

módja megegyeznék az általunk is vallott nézettel. Kom-mann hibás észle-

letéirl fentebb volt szó (65. 1.), úgy szinte RsxsoN-éról (71. 1.).

*) Sedgwick (ir. lOÍ. sz.) szerint tyúknál a proximális ösvesecsövek

a tekintetben térnek el fejldésüket illetleg a többiektl, hogy feléjük az

ösvesecsatoi-na egy-egy rövid nyújtványt küld. — Ezen nyujtvány aligha

azonos lesz a mi I. t. 16. ábránkon mutatkozóval ; még az esetben is, ha

S. értelmezése lielyes, az egésznek fontosságot nem tulajdoníthatunk.
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húgyivardomb hámjával, minden bens üreg nélkül, és hogy

raesodermális elemekbl keletkeztek, azt a legjobban bizonyítja

az is, hogy körzetük felé a bimbók kevésbbé tömötten sorako-

zott sejtekbl állanak, a mi festett készítményeken felismerhet

a színezet csökkenésébl a körzet felé ; a bimbó körvonala a

szomszédos mesoderma (Wolíf-féle blastéma) irányába nem
éles, bár meglehets rögtönös s itt sejtjei a környez meso-

derma sejtjeivel szakadatlanul összefüggenek. Hogy itt csak

egyszer kidiíferencziálás fordul el, arról a legjobban részint

ugyanazon ébrény sorozatos metszetei gyznek meg, a midn a

distálisabb bimbók, a melyek fejlettségre nézve fiatalabbak^

fokozatosan halványabb színárnyalatban mutatkoznak ; részint

körülbelül hasonló fejlettség és valamivel fiatalabb ébrényeken

(a 2. nap közepérl), mint a közölt ábráé, látszik. Ez az elmo-

sódás a szomszéd mesodermába a legjobb bizonyíték arra,

hogy üt kidifferencziálás megy végbe, mert ha a bimbók kinö-

vés által keletkeznének akár az svesecsatornából, akár a has-

hártyai hámból, azonnal az epithélek körzetére jellegzetes éles

határvonallal kellene birniok.

Minthogy ama bimbók közel feküsznek mind a húgy-

ivardombot borító hámhoz, mind az svesecsatorna falához

:

megfejthet azoknak a tévedése, a kik akár az egyikbl, akár

a másikból származtatták. Ferde metszetek e nézetet még meg-

ersíteni látszanak, mert ilyeneken az elválasztó szk közök

az egyik és másik hámtelep felé eltnnek. Egyes harántmet-

szetek sem kielégítk a szelvénybimbók fejldésének tisztába

hozatalára, arra nézve jól kezelt 2— 3 napos ébrények haránt-

metszeteinek teljes sorozatát kell átvizsgálni. Akkor az svese-

bimbók önálló keletkezéséhez nem férhet kétség.

Csak rövid ideig marad az svesebimbó egy tömör sejt-

halmaz a húgyivardombban. Határai a szomszédos kötszövet-

bl kiválnak s a közben, hogy a gömbölyded sejtek szaporodva,

az egymásra gyakorolt nyomás kövekeztében megnyúlnak és

sugáralakban rendezkednek, központjukban, a hol a nyomás

a legkisebb, eláll az üreg (II. tábla, 22. ábra, vs) ;
ekkor azu-

tán kész az 50 — 6 Oju átmérj ösvesehólyag, minta reptiliák

szelvényhólyagával homológ test. A gömbölyded szelvénybimbó
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oldalsó fala már kezdettl fogva közel feküdt az ösvesecsator-

iiához (16. ábra), nagyobbodása közben pedig ahhoz egészen

hozzáfekszik (22. ábra), vele egészen összeforr, úgy, hogy határt

közíitttik megismerni nem lehet.

Mieltt azonban a beuyilás bekövetkeznék, az svese-

hólyag gömbölyded alakját feladja és haránt iránybani meg-

nyúlás közben meglapiil ; mire a fels fala besüpped, és ez által

egy benyomott falú hólyag keletkezik (11. tábla, 23. ábra vs),

mely harántmetszeteken homorulatával felfelé irányult fél-

hold vagy kanál merítjének az alakját mutatja ; 3—4 napos

tyúkébrényekben 70— 80|t< hosszú, 45— 50<< széles. A kett(")S

falú félhold oldalsó csúcsa összefügg az svesecsatorna (dW)

mediális falával s kettjük között a válaszfal a sejteknek

fellazulása és széthuzódása következtében elenyészben van ; a

behorpadt hólyag domború fala a húgyivardomb mediális

zugának a felszínéhez közel fekszik, bels csúcsa a fér felé

van irányítva, behorpadt háti oldala nem messze esik a fvisz-

értl (ve). A horpályban fekv kötszövet (gm) csakhamar felsza-

porodik és tömöttebb lesz, mint a min a húgyivardombban

egyebütt; ebbl keletkezik, mint mindjárt látni fogjuk, az edény-

gomoly. Ha a harántmetszet a rövid svesecsövet a középen

találta, ez utóbbi az svesecsatorna kampóalakú függelékének

mutatkozik, mely az elválasztó válaszfal eltnése után szabadon

közlekedik a Wolíf-féle csatorna üregével (II. i, 24. 27. ábrák).

Hasonló módon, mint azt most leírtuk, keletkeznek a

költés 3-dik napján sorozatrendben distálfelé haladva a tíibbi

elsrend svesecsövek is ; de a mi közben ez utóbbiakat még
a föntemlített rövid bimbóalakban találjuk, a proximálisok

egyéb változásoknak mentek elejébe, a melyekrl jó felvilágo-

sítást adnak a 11. tábla 24-- 27. ábrái.

A 24. ábra egy a 3-ik nap végérl való tyúkébrényböl vett

harántmetszetet mutat, körülbelül a 11—13-ik szelvények tájé-

kából, amit meg lehet ismerni arról, hogy a fejvesének egyik

distális szabad edénygomolya (gml) is jelen van. Az elbbeni

szakkal (23. ábra) való összehasonlítás azt mutatja, hogy az sve-

secsatorna {d W) és a volt rövid svesehólyag {vs) között, illet-

leg ez utóbbi felett egy vízszintes fekvés rövid szár (< W) kelet-

kezett, ami miatt azsvesecs most Salakot, vagy helyesebben
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mondva rövid nyéllel ellátott kanálalakot öltött. *) Az ösvese-

csatornától mediálfelé elinduló rövid nyél rögtön le- majd kifelé

hajlik, itt a kanál merítöjének gyökrészébe megy át. mely

hasonló, de ellenkez irányú hajlat után mediálfelé tart, s itt

egy sarlóalakú nyujtványba {cB) folytatódik, a melyben az

üreg egy keskeny réssé szkül meg és a falakat képez hám-

sejtek hengeres alakjukat feladva, mindinkább alacsonyabbak

lesznek; végül a sarló alak egészen kiélesedik. A sarlónak

homorulatában, ezt egészen megtöltve, a mesoderma sejtjei tö-

mötten sorakoznak és egy tömör testet képeznek {gm), a melyben

véredények egyelre nincsenek ; a tömör bimbó határa a sarló

bels fala ellenében nem éles, illetleg mind a kett egyformán

szinezdik, de azért semmikép sem lehet arra gondolni, hogy

ama tömör sejthalmaz a sarló bels falának a sejtjeibl burjá-

nozott ki
;
jól festett készítményeken a sarló hámfala különválik

a benne lev gomolytól. — Hasonló alakok képzdése közben

fejldnek a maradó vesében a Malpighi-féle testek, a hol azo-

kat CohBERG álgomolyohutk (pseudoglomeruli ; Nierenknospen

Kölliker's, ir. 59. sz., 948. 1.) nevezte el, mely nevet a szóban

lev sarlóalakú testekre itt is alkalmazhatjuk. A sarló küls

hámboritékából (cB) lesz a Bowman-féle tok, az tet megtölt

tömött mesoderma-halmazból (gm) az edénygomoly, s a sarlót

az svesecsatornával összeköt ketts hajlatú csbl (tW)

egy Wolff-féle cs. A ketts falú sarló homorú lemeze szoros

érintkezésben van a leend gomolybimbóval s alacsonyabb hám-

sejtekbl áll, mint a Bowman-féle tokot képez küls lemez

;

a lapossá alakuló hámsejtek a gomoly lebenyessé válásával

szorosan rajta maradnak az edények felszinén.

Nemsokára a rövid svesecsövek megnyúlnak, a proxi-

málisak korábban, mint a distálisak, és e közben ersen csava-

rodnak. Ezen csavarulat alakjáról eddig csak Köi.liker közölt

nemit és adott róla egy ábrát (ir. 5.9. sz., 577. ábra, 943. 1.),

') EfEDt. (Unters. aus d. anat. Institut zu Rostock. 1874) ezt az

alakot a maradó vesében egy ketts falú kanálhoz, Toi.dt (öitzungsb. d.

kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1874. III, Abth.) egy nyeles kaut-

sclionk-hólyaghoz hasonlította, melynek egyik falát a má.sikhoz nyomtuk.

A hasonlatkép megemlíthet tárgyak között a » püspökbl^ görbült vége

is szerepelhet.
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egyébként kijelentvén, hogy a síkból való elhajlások miatt a

további átalakulásokról felvilágosító képeket nem tudott nyerni.

Én e folyamatot részint madár-, részint emls- (nyúl-, disznó- és

])árány-) ébrényeken tanulmányoztam, és harántmetszeteken,

melyek az ersen kanyargó csövet egész hosszában találták (25.

26. 29. ábrák), a mi véletlen szerencsének köszönhet és elég

ritka eset, a következket láttam

:

A Wolif-féle csatorna, mely eredeti fekvését a fviszér

alatt, az ersebben kiemelked Wolff-féle testben továbbra

is megtartotta, volt kerek harántmetszete helyett most petéded

alakot mutat. Keményített készítményeken e helyett szabályta-

lan alakot, többnyire háromoldalút kapunk (25. 26. ábrák,

dWJ, de ez a zsugorodás következtében az oldalsó vékony fal-

nak besüppedése által keletkezik csak, mint azt a Wolff-féle

test felszínén jelentkez horpály kétségtelenül kideríti. A pete-

alakú csatorna mediális falától indulnak el rövid távolságok-

ban az svesecsövek, és pedig mindenekeltt be- és kissé felfelé

emelkedve egy sziíkebb (25,m átmérj) darab következik (25.

ábra, te), melyben az alacsony heugersejtek sziutoly sötéten

színezdnek, mint a Wolff-féle csatornában, a mi miatt itt

kétségtelenül az svesecsnek nem elválasztó (nem secretorikus),

hanem egy kivezet darabja van elttünk. Ezen gyüjtöcsönek

(tul)ulus collectivus), mint azt helyesen nevezhetjük, megnyúlás

általi JíeletkezésCy illetleg heékeUse iránt az álgomoly és az ösve-

secsatorna közé nem fér kétség, ha ábránkat az elbbivel (24. sz.)

összehasonlítjuk. A domborúan felfelé (háti irányl)an) kanya-

rodó gyjtcsö {te) 0'20 mm.-nyi haránt lefutás után ersen

kitágulva (egész lOOM-ig) le- és kifelé hajlik (í-nél); hámja itt (ts)

kevésbbé veszi fel a festanyagot, sárgás szín fényl szemcsékkel

teli ; az üregét a sejtek szabad felszínével összefügg reczés alva-

dék tölti meg,— mindoly jelek, a melyek arra mutatnak, hogy

itt van a csnek elválasztó (secretorikus) darabja. A tágult cs
azután (2 után) ki- és rövid darabon felfelé kanyarodik, a gyjt-

cs (te) alá jut és itt egy 3-dik, majd 4-dik hajlat {3 és 4-nél)

után összefügg az álgomoly (c5+ (7m) kezdetével. Ez az egész

darab a gyjtcsö végétl egész idáig, ha ezt az ábrát az

elbbenivel (24. sz.) összehasonlítjuk, úgyszólván újonnan kelet-

kezettnek bizonyodik be, illetleg beiktatódott az álgomoly és

M. IVü. AKAD. ;il. OSZT. KÜI.ÖN KIADVÁNYA. 1884. I. l',
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a volt rövid gyjtöcs közé A negyedik hajlat után (4-tl balra)

következik a sarlóalakú álgomoly (pseudoglomerulus), melynek

küls fala {cB, leend Bowmanu-féle tok) közeli szomszédsági

viszonyban van a Wolff-féle test szabad felszinével, kevés köt-

szövet választván azt el az svese felszínét borító hámtól {es)
;

a gomoly hossza haránt irányban 0'15 mm. A sarló bels ho-

morú fala az svesecs középs része (ts) felé tekint, de attól

távolabb áll, közöttük a leend gomoly (gm) tömött kötszö-

vete feküdvén. Az álgomoly hámfalai {epi) a Wolff-féle cs
utáni darabon (4-tl) magas hengeresek, de csakhamar ala-

csonyabbak lesznek (c/3-nél), végül a felfelé hajló sarló szabad

végdarabjában lapos hámsejtek következnek. Edényeket a leend

gomolyban (^7?i-ben) felismerni egyelre nem lehet, valamint

hiányoznak még a fér felé vezet rövid ágak is ; azonban

korán látni itt egyes ersen színes sejtcsoportokat, a melyek

utóbb vérsejtekké lesznek ; azért valószín — bár ez határo-

zottan be nem bizonyítható, — hogy ezen vérsejtek átalakuló

mesodermálís sejtekbl keletkeznek^ s velk együtt a legköze-

lebbi mesodermális sejtek az edényfalakká lesznek. Ugyan

ilyen nézetben van a hüllkrl Goette (Entwicklung d, ünke.

1874.) és FüRBRiNGER (Ír. 3. sz.), a reptiliákról pedig Braun

(ir. 15. sz.). Támogatja e nézetet az, hogy akkor, a midn a

gomolyban már egyes véredények felismerhetk, még mindig

nem lehet a férbe vezet edényeket találni, és azon mérték-

ben, a mint a gomolyban véredények keletkeznek, fogy az ott

fekv tömöttebb kötszövet,— mindoly jelek, melyek a fönnebbi

értelemben szólnak. — így az ösvese els fejldése alkalmával

vérkészít szerv volna, a miben egyébként különöset nem látha-

tunk, meggondolva azt, hogy jelenlegi fejldéstani ismereteink

szerint az ébrényi kötszövetben egyebütt is származnak szín-

telen, majd színessé átalakuló vérsejtek (Romiti, Schaeffer).

Még továbbra fejldött állapotban mutatkoztak a viszo-

nyok ugyanezen ébrénynek egy másik svesecsövén, mely a 26.

ábrán van lerajzolva. Itt a gyjtcs (te), az elválasztó cs (ts) és

az álgomoly (^m + cjB), kivéve azt, hogy hosszabbak, olyanok mint

az elbbeni ábrában. Az álgomoly nyele és az elválasztó cs közé

azonban közbe ékeldött egy szííkebb darab (2. felett), mély-

ítek nyoma már az elbbeni á])rában megvolt (2. és •?. között),
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de csak röviden és kevésbbé megismerhetleg. így az ösvese-

csöiiek fels (háti) darabja (gyjt része), és az ezután követ-

kez tágabb elválasztó rész között fekv térben egy ketts hurok

keletkezett (2 és 4 között), a melynek egyik darabja az elválasztó

cs (/s) háti falának, a további része a gyjtcs {te) hasi falának a

szomszédságában van, és ez azután az svesecsnek a második

hajlata (2) alatt átmegy az álgomoly ketts hámfalába {cB-\-ep^).

Mindezekbl kiderül az, hogy itt egy szk térre korlátolt

szabályos /elcsavarodási alak áll elttünk^ melynél a cs
kezdetdarabja (gytijtcs), és végrésze (álgomoly) közé új

részek iktatódnak be, a közbelev rövid összeköt csdarabnak

meghosszabbodása által. E megnyúlás közben azonban, a

korlátolt helyi viszonyok miatt az újonnan keletkez darab

hullámzatosan feltekeredik, elfoglalván a tért a gyjtcs hasi

fala és az álgomoly háti (homorú) oldala között. E miatt

késbb, ha az svese teljesen kifejldött, ennek háti és küls

oldalán sorozatosan a Wolíf-féle csatornába nyíló szkebb

gyjtcsöveket találunk (III. tábla, 38. 39. 40. ábrák), a bél-

fodor gyökere felé tekint mediális részén pedig a gomolyokat

;

a kett között van a csöveknek kanyargós lefutású tágabb

elválasztó része.

A Malpighi-féle testecsek eleinte a többi részekhez mérve

igen nagyok (II. tábla, 26. ábra ; III. tábla, 38— 40. ábrák, gm),

jóval nagyobbak, mint aránylag a szerv nagyságához a maradó

vesében, és e nagyságot megtartják egész a bekövetkez zsugo-

rodásig; 6 napos tyúkébrényekben és 15 mm. hosszú nyúl-

ébrényekben 80— 120íM átmérjeknek találtam. Az álgomoly

bels falát a leend edénygomoly lebenyes alakban betüremli

(26. ál)ra, gm) ; felszínét az svesecsnek magasabb hengeres,

majd egészen lapos sejtjei borítják, s ezen falat a küls faltól

egy rés választja el, mely a borszesz hatására beállott zsugoro-

dás miatt elég nagy szokott lenni. Az edények kifejldése után,

a gomolyok metszeteken foltos külemek (38—40. ábrák), és

az edénygomoly ersen lebenyes alkatú ; felszínét borító lapos

hámsejteket csak ersebb nagyításokkal lehet látni (40. á., gm).

A fennebbi alakkal az svesecsövek végleges fejlettségö-

ket még távol sem érték el, és most kezddik meg azoknak

megnyúlásával a különféle síkokban való elhajlásuk, a mi miatt,

6*
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metszeteken egész hosszukban többé nem találhatók. Ezen

megnyúlás és gíirbületfejldések közben az svesének tömege

természetesen ersen gyarapodik. Minthogy azon])an e gyara-

podás közben mindinkább számosabb Malpighi-féle testek

keletkeznek, úgy hogy késbb némely harántmetszeten 4—

6

is mutatkozik egyszerre (39. 40. ábrák), míg eleinte egynél

több nem volt található : most azt kell kutatnunk, hogy a fel-

szaporodó új Malpighi-féle testek hogyan fejldnek ?

Ezeknek keletkezése többféle úton gondolható

:

a) Egyik mód volna az, a melyet Braun (ir. 15. sz., 144.

1.) reptiliákról, Spengel (Arb. aus deni zool.-zoot. Inst. zu

Würzburg. Bd. III.) hüllkrl állít, hogy t. i. a már meglev

Malpighi-féle testecsek oszolnak, a mit következtetni lehet

abból, hogy gyakran igen keskeny ilyféle testecseket (siklónál

két része szétesetteket is, Braun) látni.

Bbaün csakis ily módon véli megfejthetni az új Malpighi-fe'le

testecsek keletkezését, mert felveszi azt, hogy reptiliáknál csupa els-

rend ösvesecsövek vannak jelen, azaz a kezdetben keletkezettek felett

újak nem fejlödnek, hanem a már meglevknek megnyúlása és distális

végeiknek az álgomolylyal együtti kettéhasadása által származnak az

új csövek és az új Malpighi-féle gomolyok.

Skdgwick (ir. lOí. sz.) szerint, porczos halakon tett észleletek

nyomán, a másodrend csövek az elsörendüekböl keletkeznek kinövés

által azon a helyen, a hol egy Malpighi-féle test fog fejldni. Ugyanezt

állítja Renson (ir. 86. sz.) a tyúkról, de e fontos folyamatot röviden

említi meg és bebizonyítására egyetlenegy ábrát (III. tábla, 15. ábra)

közöl, a hol egy ösvesecstöl egy rövid bimbó megy el.

Reptiliákon tett észleleteim nyomán Braun állítására tám-

pontokat nem találok. Oly ketts álgomolyt, a melyrl határo-

zottan mondható volna, hogy oszlás útján keletkezett, nem

láttam, és úgy hiszem abban is téved Braun, hogy az ösvese-

csövek mind elsrendílek volnának. Fiatal reptilia-óbrényekben

(6—10 mm. h. gyík) az ösvesecsövek elrendezése sokkal egysze-

rbb ugyan, mint akár a madaraknál, akár az emlsöknél (V. t.

63. 66. 69. ábrák), a mennyiben harántmetszeteken az svesecsa-

tornába egyszerre benyíló 2—3 gyjtcsövet nem találni, mint a

hogy ilyeket látni lehet a madaraknál (III. t., 39. ábra) ; azon-

ban ennek oka abban keresend, hogy amazoknál a gyjtcsövek

igen tágak (6—8 mm. hosszú gyíkébrényben 50— 70/< átmér-
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jüek, s közel enuyi, t. i. 60

—

70jM átmérjek az elválasztó csövek,

valamint a Wolff-féle csatorna is), s nem sokban külömböznek

átmérjüket illetleg az elválasztó csövektl ; csak idsebb pél-

dányokon (különösen 15—18 mm. hosszú sikló-ébrényekben; 63.

ábra) találni szkebb gyjtcsöveket (fc) a többi svesecsövek

között, ersebben szinezdö hámjukról könnyen felismerhetöket.

Fiat.alabb példányokban a tág benyilások elfoglalják a Wolff-

féle csatorna bels falának a legnagyobb részét (I. tábla, 9.

ábra), azért többnek egyszerre való benyilására nincs hely;

de egymásutáni harántmetszetek mutatják, hogy ezen benyi-

lások az svesecsatorna bels falának majd a háti, majd a hasi

részéhez esnek közelebb, tehát hasonló viszonyt tüntetnek el,

mint madaraknál egy és ugyanazon metszeten egyszerre látni

lehet (III. tábla, 33. 34. ábrák). Különféle korú gyikébréuyeken

arról is meg lehet gyzdni, hogy az elsrend csövek eleinte az

svesecsatorna háti oldalának a szomszédságában nyílnak (9.

ábra) ; de az által, hogy felettük új csövek keletkeznek, leszorít-

tatnak a hasi oldal felé (69. á.). így a reptiliáknál nemcsak els-,

de másodrend csövek is elfordulnak, s ennek megfelelleg új

Malpighi-féle testecseknek is kell képzdniök a már meglevk

között; de nem ezekbl, hanem újonnan, úgy mint azt mindjárt

a madaraknál le fogom írni.— A Wolff-féle csövek a reptiliák-

nál egyszerbb viszonyúak maradnak, mint a madaraknál

;

legalább nem volt alkalmam két csnek összenyilását észlelni,

továbbá a csövek kevésbbé kanyargós lefutásnak, s hámjuk

inkább hasonlít a AVolft-féle csatornáéhoz, mint a madaraknál

és emlsöknél. Csak idsebb kígyó-ébrényekben (16—20 mm. h.

sikló) találtam a halványhámú tág csövek között az svesecsa-

tornától elinduló oly szkebbeket, a melyeknek hámja sötéten

színezdött, ép olyanra, mint a Wolff-féte csatorna (63. ábra, íc).

b) Keletkezhetnének az új csövek és gomolyok függetle-

nül a már meglevktl, hasonló módon, mint a hogy az els-

rend csövek fejldtek a Wolff-féle blastémábóli kiválás által.

BoRXHAüPT-nál (ir. //. sz., 27. 1.) találjuk, mint elsnél, röviden

megemlítve ama ne'zetet, hogy a Wolff-féle test hátulsó részében a

költés 5-ik napján, a legkorábban fellépett elsrend csövek között

fekv kötszövetben új másod- és harmadrend csövek keletkeznek

önállóan ; de B. azt nem tudta eldönteni, hogy ezek mikép léptek egye-

sülésbe a Wolff-féle csatornával.
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A legtöbbet foglalkozik Fükbri.ngkk (ir. 35. az., Bí). 1.) az újon-

nan kepzcídö WolíF-fe'le csövek fejldésével nemcsak a hüllket, lianein

a tyúkot illetleg is ; és ezek legtöbbjérl azon nézetben van, mint az

elsrendüekröl (v. ö. 71. 1.), t. i. hogy az ösvesét borító hashártyaiiámnak

tömör bimbóiból keletkeznek, melyek az elsörendií ösvesecsövek mediá-

lis oldalán felburjánoznak, lefüzödnek és csövekké átalakulnak ; azon-

ban az elsrend ösvesecsövekkeli egyesülésüket nem vizsgálta meg.

A foltos salamandrában, akkor, ha álczái 19—23 mm. hosszúak

lettek (szeptemberben), fejldnek a másodrend csövek, a melyeknek

száma körülbelül megfelel ugyanazon szelvényben fekv elsrend csö-

veknek ; de ezekrl Föuiu{in'ger maga is megengedi, hogy nem lehet a

fali hashártya hámjából való keletkezést felismerni. Az így képzdött

csövek .egyesülésbe és nyílt közlekedésbe lépnek az elsrend csövek

oldalsó részével, úgy, hogy emezek most a másodrend csövek gyjt-
csöveivé lettek. Ugyanily módon fejldnek a harmadrend csövek. így

lassankint mindinkább több háti svesecs keletkezik, a melyeknek

oldalsó vége mindig a már meglev elbbenibe nyílik ; a minek eredmé-

nye végi az, hogy az elsrend csövek oldalsó végei a felettük fekv

összes másodrend csövek gyjtcsöveivé lettek.

Skdgwick (ir. lOí. sz.) másodlagos benövéseket a zsigerüregi

hám részérl nem látott. Mellül az elsrend csövek keskeny sejtköte-

gek képében már a 2-odrend csövek megjelenése eltt jól kifejlettek,

ellenben hátrább a 2. és 3-adrend csövek is kifejldtek, mieltt az

elsrend cs hólyagos alkatát elhagyta. Skdgwick hajlandó a másod-

rend csöveket az elsrendekbl kinövés által származtatni. Elsrend
cs egy-egy szelvényben 5— 6 van (a 20—30-dik szelvényig), de mel-

li kevesebb, a legelsben csak egy. Háti csövet a 28-ik szelvényben

négyet talált, de késbb talán több is van. Ezek számi-a nézve megfe-

lelnek az elsrend csöveknek, azaz, ha a 28-dik szelvény táján 5

elsrend cs van, akkor ugyanott 20 másodrendt találni.

Balfour nagy fejldéstanában (ir. 3. sz., 645. 1.), a czápákról

adott régebbi véleményétl eltéröleg az amnionos gerinczeseket illetleg

szinte csatlakozik Skdgwick nézetéhez : a másod- és harmadi'end

öscsövcket a mesoderma közvetlen differeiicziálásából származtatja.

A Wolff-féle csatornába való benyilási viszonyt csak Balfour- (i.

m) és S.\iiEGKLOw-nál (ir. 109. sz.) találom helyesen megemlítve, a kik fel-

ismerték azt, hogy a másod- és harmadrend csövek nem az elsören-

düekbe, hanem önállóan nyílnak az svesecsatornába. Balfouor azon

nézetben van, hogy a másod- és harmadrend csövek, ha nem is homoló-

gok, de legalább homodynámok az elsrendekkel.— Smiegelow szerint

a már meglevk között új csövek keletkeznek és ezek útján nyílnak a

Wolff-féle csatornába. A harmadrendek gyakran 4— 5 csatornát

vesznek fel, ellenben a hasi oldalon fekv elsörendek csak egyeseket;

innen van az, hogy a tyúk sveséjében az elágazó csöveket fleg a

háti oldalon találjuk.
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A felsorolt irodalmi adatokból kiderül az, hogy madarak-

és emlsöknél az íij svesecsövek fejldését bizonyos szabályos-

ságban gondolták végbemenni, a mi a legtöbb szerz szerint

egyrészt abban állana, hogy az újabb cs a már meglevnek

liáti oldalán lép fel ; másrészt az újabbak nem a Wolff-féle

csatornába, hanem az alatta fekv svesecsnek a gyújtré-

szébe nyilnának.

Saját észleleteim nyomán mind ezt, mind pedig azt,

hotjy az új csövek a zsigerüregi hámnak új kötegalakú burjáno-

zásdhól keletkeznének, határozottan kétségbe vonom. Ez ntóbbi

viszony, valamint nem fordult el az elsrend svesecsövek

képezésénél (v. ö. 74, 1.), ép oly kevéssé van jelen a többieknél.

S ha már az elsrend svesecsövek fejldésénél e kérdést a

zsigerüreg hámjának közeli szomszédsága miatt bajosabb volt

eldönteni : a jelen esetben, a hol a méretek jóval nagyobbak,

határozottan mondható, hogy benöv kötegek, ha jelen volnának,

a figyelmet el nem kerülhetnék. Ily sejtkötegeket azonban látni

egyátalán nem lehet. — Továbbá azt sem találtam, hogy a már

meglev svesecsövek és a gomolyok ketté oszolnának, mint azt

Braun a reptiliákról állítja (v. ö. 84. 1.), valamint az sem fordul

el, hogy a régi csövekbl új nyújtványok nnének ki (v. ö. 86.

1.), hanem az új svesecsövek egészen hasonló módon keletkez-

nek a WolíT-féle test szövetében, ebbl való kidifferencziálás

által, mint a hogy fejldtek megelzleg az elsörendiiek (v. ö. 77.

1.). Mindjárt itt megjegyzem azt is, hogy elsrend csövek (mely

kifejezés alatt ez alkalommal idre nézve a legkorábban fellép

csöveket értjük egy bizonyos harántmetszeti síkban) nem min-

denütt a hasi oldalon, hanem madaraknál legalábl), a háti

oldalon is elfordulnak ; ez esetben tehát alattuk keletkeznek

az új csövek. Lássuk a bizonyítékokat.

Alighogy a proximális elsrend szelvényhólyagok a fenn-

említett módon (79. 1.) kanálalakúak lettek, és az svesecsatorná-

val nyílt közlekedésbe léptek, felettük új svesehólyagok keletkez-

nek. Tyúkébrényeknél az új hólyagok, ill. csövek a Wolíf-féle

testnek körülbelül a közepén és közepe eltt (a 21—22-dik

szelvénynél), a 3-dik nap második felében mutatkoznak. Ezen

folyamattól az svesének proximális része, tehát kb. a 10—20-ik

testszelvénynek megfelel darabja ment marad ; azért itt késbb
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is csak elsrend csövek fordulnak el ; iuneu van az, hogy a

AVolff-féle testnek proximális része felfelé megkeskenyedik

és befelé bajlik (III. tábla, 41. ábra), l-s-, 2-od- és S-adrendü

csöveket a 20. és 22. szelvénytl kezdve a 30-dikig találunk,

ezentúl AVolff-féle csövek nem fejlödnek.

A II. tábla, 27. és 29. ábrái mutatják, hogy már 3 napos

tyúk- és 5 napos kacsaébrénynél fellép az elsrend ösvesecsö

(tWi) felett, e között és a föviszér (ve) között, a petealakú

átmetszetet mutató Wolff-féle csatornának (d W) a beloldalán

egy új szelvényhólyag {t W.^. Hasonlók fejldnek ki egymás-

utáni sorozatban, tehát kb. a 20-dik szelvénytl kezdve distál-

felé terjedleg többen is, úgy hogy ugyanazon idben egy-

szerre csak 1—2 proximálisább szelvényben találunk ilyeneket,

és a midn hasonlók keletkeztek ezeken túl, a proximálisak

már tovább haladott fejldési állapotban vannak.

Hogy az újonnan keletkez svesehólyagok nem a Wolft-

féle testet borító hámnak beburjánozásából származnak, azt már

megemlítettem (87. 1.), mert ilyesmit legkevesbbé is támogató

képeket nem láttam és mások sem nyújtottak e benövésre elég

bizonyítékot (v. ö. 86. 1.). Tekintve azt a távolságot, melyben ezen

új svesehólyagok a Wolíf-féle test felszínét borító hámtól van-

nak (27.29. ábrák), nem is képzelhet, bogy a benöv hámköte-

gek bárkinek a figyelmét elkerülhetnék, ha jelen volnának. De
nem keletkezhetik az új svesehólyag az elsrendií svesecsbli

kinövés által sem (v. ö. 86. 1.), mert ha ilyesmi történnék, ezt a

sorozatos metszeteken látni kellene ; azonkívül, ha a mellékelt

(27. sz.) ábrát tekintjük, ily kinövésnek ellentmond az elsrend

ösvesecsnek (í IFj) kezdetleges fejldési állapota, a másodlagos-

nak {t TFa) pedig élesen körülirt hólyagszer küleme, valamint az,

hogy megelzleg jól meggyzdhetni, hogy a másodrend sve-

sehólyagok hasonló sejtbimbókból keletkeznek, mint a hogy ke-

letkeztek az elsrendek. Ezen új sejtbimbk a WoJff-féle test me-

sodermális szövetébl teljesen önálló kidifferencziálás által kelet-

keznek, és ez által kétségbe nem vonható bizonyítékot szolgál-

tatnak arra, hogy az svesecsöveknek egyátalán, tehát az els-

rendeknek is, nem kell okvetlenül már jelenlev hámokból

folytonosságban fejlödniök. Ezen idszakban már nincsenek

jelen középlemezek s nincsenek jelen középlemezrések, melyek-
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bl Rknson uézete szerint (v. ö. 72. 1.) az svesecs és á go-

inolyokíit környez üregek fejldhetnének, s mégis keletkeznek

svesecsövek a Wolff-féle blastémából ; a leghathatósabb bizo-

nyíték Rknson fennebbi nézetének a megczáfolására.

A másodrend svesehólyagok azután hasonló alakok

mutatása közben, mint azokat az elsörendeknél leírtuk (81.1.),

átalakulnak svecsövekké. Haránt irányban megnyúlnak, st ily

alakokat találunk, mieltt bennök üreg keletkezett (II. tábla,

28. ábra, tWz ; III. tábla. 32. ábra, tWz) ; azután kanálalakúak

lesznek, érintkezésbe lépnek az svesecsatorna (dWJ mediális

falával és abba benyílnak. Nem létezik olyan szabályszerség,

mint azt Fürbringer leírja, a melynek értelmében az új csö-

vek mindig a már meglevkbe nyílnának ; legalább határozot-

tan nem fordul el ez a harmadrend csöveknél, melyek külön

benyilását egyes esetekben korán lehet az svesecsatorna háti

oldalán látni. Ilyesmi mutatkozik pl. a 28. és 32. ábrákon (t W.^\

a melyek egyszersmind azon állítás megdöntésére is alkalmasak,

hogy a hasi csövek fejldése mindig megelzné a hátoldaliakat.

A 29. ábra (6 napos kacsaébrénybl) mutatja, hogy az elsrend

svesecs (tW^), az svesecsatornának (dW) a háti oldalába

nyílik, mindjárt a fviszér (ve) alatt, tehát egy oly helyen, melyen

az elbbi (27. sz.) ábrában az újonnan keletkez másodrend

svesecs (t W2) fekszik. Hogy itt (29. ábra) elsrend svesecs-

vel (azaz legkorábban keletkezettel) van dolgunk, kiderül abból,

hogy gomolya (gm) leér a Wolff-féle test hasi felszínéig, tehát

alatta új cs nem fejldhetik, s felette máris egy másodrend s-

vesecs (t W2) van keletkezben. Ezen fejld ösvesecsövön (tW^)

már megvannak a fels vízszintes rész {t \\\), a lehajló darab (lés

2 között), az alsó vízszintes rész (2 és 3 köz.), és az álgomoly (gm).

A 28. és 32. ábrákon (3 és 4 napos tyúkébrényekbl) a

fviszér (ve) alatt és ennek hasoldali falaival szoros érintkezés-

ben egy mediálfelé tartó és vakon végzd üres nyújtvány(í] Tg)

megy el. A nyújtvány alatt két egész három svesehólyag (tWz,

t Wi) mutatkozik, melyek közül a legalsó (hasoldali) a legto-

vább fejldött és szorosan egyesült az svesecsatornával (HFj),

míg a többieken ez még be nem következett. Összehasonlítva

ezt az ábrát az elbbenivel (29. sz.), nem lehet kétség a felett*

hogy a hátoldali szár (t W3) nem egyéb, mint egy elsrend



90 WOLFF-FÉLE TEST.

ftsvesecsuek fels vízsziutes darabju, a mely ez esetben meg-

tartotta kezdetleges helyzetét a föviszér alatt ; továbbá bebizo-

iiyodik ezen ábrákból az is, hogy a másodrend csöveknek

(azaz a késbben fellépknek) nem okvetlenül kell az elsren-

dek felett keletkezni, hanem kifejldhetnek a legkorábban fel-

lépett elsörendüek alatt is, azoknak a hasi oldalán, és pedig a

mennyire meghatározható, elbb keletkezik egy hasi cs (tWi),

mert ez fejlettebb állapotot mutat, és azután ékeldnek be ez

utóbbi meg az elsrend háti cs közé mások (ÍIF2).— Miután

az idbeli fejldés nem tart sorzatot a hasi oldalról a háti felé,

jobban cselekszünk, ha az svesecsöveknek osztályozását els-,

másod- és harmadrendüekre elhagyjuk, s egyszeren hasi, háti

és közbüls ösvesecsövekröl szólunk. Rendesen a hasi oldaliak

fejldnek a legkorábban, illetleg föléjök jutnak a többiek ; más

ritkább esetekben a háti oldalnál kezddik meg a fejldés

sorrendje.

Átvizsgálva idsebb madárébrények (5—8 napos tyúk-

ébréuyek) sveséjének sorozatos harántmetszeteit, egyegy met-

szeten két (III. t., 34. ábra), legfellebb pedig három svesecsövet

láttam a Wolíf-féle csatornába nyílni (III. t., 33., 36., 39. ábrák,

t Wi, t W2, t Ws). Többnyire találni egy hasi (34. ábra, t ]\\) és egy

hátoldalit (t W3), szerencsés metszeteken (33. 39. ábrák) még egy

harmadikat is (t W2) az elbbi kett között, a petealakú átmet-

szet svesecsatorna (d W) mediális falán. A hasi oldali cs (33.,

34., 39. ábrák, íírj) egy darabig az ersen kidomborodó Wolíf-

féle test oldalsó felszínének a szomszédságában húzódik lefelé,

— a hátoldali {t IF3) a fviszér (ve) alatt vonul mediálfelé ; de

találni néha oly szk csöveket is, melyek a fviszér és a Wolft-

féle test felszíne közé beékeldnek (36. ábra, f ^4). Mindezen

csövek, mint azt szk voltuk és fekvésük bizonyítja, gyjtcsö-

vek, a tágabb elválasztó csövek a AVoltí-féle test középrészét fog-

lalják el (39. ábra). — Minthogy a gyjtöcsövek nem feküsznek

pontosan a test haránt síkjában, hanem eltávolodásuk közben

az ösvesecsatornától distálfelé húzódnak, úgy, hogy benyilásuk

az svesecsatornába mindig valamivel proximálisabb ponton

fekszik, mint a cs többi része : azért pontos harántmetszeteken

nem látni oly hosszú lefutásban benyíló csöveket, mint a kissé

ferdén (a haránt- és a homlokirányú síkok között) vezetett metsze-
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tekröl vett ábrákou (p. a 39-diken, a hol ezt az ösvese hosszúkás

alakja is mutatja). Ilyeneken (33., 34., 35. ábrák) meg lehet

egyszersmind gyzdni arról is, hogy a háti csöveknek (t Ws)

bels oldaláról befelé (mediálfelé) tartó vak kiöblösödések (ti)

indulnak el, a mi nem származhatik egyébtl, mint beléjök

nyiló új (negyedrend) svesecsövektöl, a melyek épen fejld

félben vannak, mint azt ama háti gyjtcsövek beloldalán

fekv svesehólyagok mutatják. Ez utóbbiak fejldésüket ille-

tleg olyan állapotban vannak, midn a hólyag épen kanál-

alakú vagy rövid S alakú lesz, de ez csak homlokirányú met-

szeteken mutatkozik így, ellenben a jelen harántmetszeteken

a csövek egyes részei vannak csak találva ; a legtöbben közü-

lök még csak a rövid kanálalakú fejldési szakban (has. ö. II.

tábla, 23., 24., 27. ábráit) vannak.

De nemcsak a háti, hanem a többi csövek is vesznek fel

új ágakat, mint arra a 30. és 37. ábrában kétségtelen példa

van. Metszeteken azonban ritkán látni ily elágazású csöveket,

a mit nem annyira azok ritka elfordulásának, mint annak kell

tulajdonítani, hogy a metszet ritkán talál két ily csövet egy-

szerre egy hosszabb darabon, mert erre nézve mindkét cs

irányával párhuzamosan kell futnia, a mi véletlennek lehet

csak a következménye. Azért többnyire rövid kiöblösödésekben

mutatkoznak az elmen ágak a fágon, körülbelül úgy, mint a

30. ábrán (HJ, vagy úgy se (33., 34., 35. ábrák, tij ; de azért

nagy tévedés volna ily képekbl azt következtetni, hogy ezekbl

a nyújtványokból nnek ki a beiktatódó svesecsövek. St
ellenkezleg, a AVolff-féle blastémából kidifterencziálódó (mint

a 36. ábrán mutatkozik) svesehólyagok, ill. svesecsövek má-

sodlagosan lépnek nyílt egyesülésbe a már meglev csövek vala-

melyikének szkebb (gyjt) részével. Ezt azonban természe-

tesen egy vagy két metszetrl eldímteni nem lehet, hanem foko-

zatos fejldés (4—6 napos tyúk-) ébrények metszeteinek pontos

átvizsgálása által lehet csak megállapítani.

Az eladottakban elég bizonyítékot látok arra nézve, hogy

az svesecsöveknek eddig felvett mintaszer fejldési módja,

mint azt Fürbringer és mások leírták (v. ö. 86. 1.), elhagyassék.

Ha az elsrend csövek nevével az id szerint a legkorábban

fellép csöveket értjük, — mint azt eddig tették, — úgy nem
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mondható, hogy ezek mindaunyiau az svese hasi oldalán

fekü8zuek és a AVolff-féle csatornának a hasi oldalán nyíl-

nak, mert elfordulnak ily legkorábban fellép elsrend

csövek az ösvesének a háti oldalán is. Ha azonban els-, másod-

ig- tb. rend csövek alatt csak a fekvést értjük, a hasi oldaltól a

háti felé, tekintet nélkül a fejldés idejére : akkor a madarak

sveséjében három osztályú gyiijtöcsöveket kell megkülömhöz-

tetni, elsörendüeknek nevezve a hasi oldaliakai, másodrendüek-

nek a középsket, harmadrendeknek a hátoldaliakat. Ezen

fgyjtcsövek azután több beiktatott ösvesecsövet vesznek fel, a

melyeknek száma pontosan meg nem határozható, a mennyiben

metszeteken ilyesmit eldönteni nem lehet, ugyanezen okból

azt sem lehet pontosan megállapítani, hogy akkor, ha az svese

teljesen kifejldött — a mi tyúkébrényeknél a költés 7—8-ik

napján áll be, — egy-egy szelvényre hány svesecs jut. Sedg-

wicK ugyan számokban fejezte ki ezt (v. ö. 86. 1.), de ennek

csak megközelít értéke lehet. Csak annyi bizonyos, hogy

számuknak jelentékenynek kell lenni, talán többnek, mint a

mennyit Seugwick felvesz (5— 6-ot egy szelvényben), mert a

AVoM féle csatornába szorosan egymás mellett látja az ember

benyílni a gyjtcsöveket (39. ábra), alig kerülvén ki közép-

vastagságú metszet, melyen egy vagy két gyjtcs benyilása

nem mutatkozik. Azért, tekintve a méreteket, nem igen fogunk

csalatkozni, ha az említett idben az svese középrészében

mindegyik szelvényre hat metszetet véve fel, itt középszámmal

12—15 gyjtcsövet, és felvéve, hogy ezek mindegyike csak

2—3-szor oszlik, legkevesebb 24, legfellebb 45, középszámmal

34 beiktatott ösvesecsövet veszünk fel.

Reptiliáknál csak els- és másodrend, emlsébrények közül

a báránynál szinte csak els- és másodrend gyjtcsöveket

láttam. Ha összehasonlítjuk a körülbelül megfelel korú madár-

ébrényét (6 napos tyúk, 39. ábra) a 15 mm. hosszú bárányébrény

ösveséjének harántmetszetével (40. ábra), úgy mind a kett meg-

egyezik abban, hogy vannak háti (tyúknál harmad-, báránynál

másodrend) gyjtcsövek (t W^ és 2), és a tyúknál a metsze-

ten még a hasi oldaliak (tW^, ^lí^a) is találva vannak, a mi

emlsébrényeken egyszerre nem sikerül, bár itt is vannak

hasi oldali gyjtöcsövek, de azokat a háti oldaliakkal felváltva
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találjuk, az egymásután következ metszeteken. A hátoldali

gyjtcsövek a madárnál (39. ábra, fW^) bizonyos hosszúságú

lefutás után elvesznek a tágabb elválasztó csövek (ts) között,

melyek kanyargós lefutásuk miatt csak rövid darabokon vannak

megmetszve. A bárányébrénynél szerencsésen vezetett metsze-

teken, mint a minrl az adott (40. sz.) ábra is vétetett, látni,

hogy a szk hátoldali gyjtöcs (tW^) az svese küls oldalán,

közel annak a felszinéhez fel-, azután a vese ébrényhelyzéke (/>'?•)

alatt befelé hajlik, itt a síkból való kitérése miatt folytonossága

megszakad, de a szomszéd metszetekkel való egybehasonlításból

kétségtelenül kiderül az, hogy a gyjtcs most ama csövekbe

folytatódik, melyek az svese közepében a tlük mediálfelé fekv

ers gomolyhalmaz küls oldalán vonulnak le egy darabig (2).

Itt a síkból való kitérés miatt a folytonosság ismét megsznik, de

úgy az ábrából, mint egybehasonlítva ezt a fönnebb említett

(26. ábra) fiatalabb szakokkal, nem következtethet más, mint

az, hogy a csövek átmennek a most említett gyjtcsövek (2)

küloldalain fekv szkebb csövekbe, itt fel- (5), azután kitágulva

(azaz elválasztó csvé átalakulva) ismét lekanyarodnak (4),

és az svese hasi oldalának szomszédságában, közel a felszín-

hez, harántul befelé vonulnak (5 és), az itt fekv gomolyokban

(gm) végzdve. Ez utóbbiak tehát megtartották kezdetleges

helyzetüket (has. ö. 24. 26. ábrát) az svese mediális oldalán,

a bélfodor (ms) felé tekint felszínen, azon helynek a szomszéd-

ságában, a hol az ivarmirigy (gls) fejldése megindul. Mint-

hogy az svese közepe tájékából vett metszeten több Malpighi-

féle testet találni egyszerre, mint pl. nálunk a bárányébrénynél

négyet (40. ábra), a tyúknál hatot (39. ábra), és ezen testek

mindegyike okvetlenül egy-egy svesecs kezdetéül szolgál:

ebben további bizonyítékot találok az svesecsövek nagy

számának a felvételére (92. 1.).

Az svesecsöveknek másod- és harmadrend szaporulata,

meghosszabbodása és különféle síkokban bekövetkez ers

kanyarulatai miatt, metszeteken a csövek egész hosszát a

késbbi szakokban áttekinteni nem lehet. Egész hosszukban

csak akkor lehetne átnézni, ha sikerülne azokat a Wolft-féle

test kötszövetébl kifejteni. Ez utóbbinak szétroncsolására

DuRSY (ir. 28. sz.) a hígított (1'124 fajsúlyú) sósavhoz folyamo-
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dott, melyben az sveséket 4 óráig áztatta, azután egy éjszakán

át vízbe fektette ; ezen eljárásnál az elkülönített csöveken villa-

alakú oszlásokat látott. O kétféle csatornát vesz fel : húgy-

csatornákat gomolyokkal, és gomoly nélkül ered szkebb

ondócsatornákat, a melyeknek vak vége az ivarmirigy legfels

(proximális) részén fekszik.

A hígított sósavhoz (1 r. sósav, 2 r. víz, 6— 8 óráig)

folyamodtam én is, és ez által 5—6 cm. hosszú disznóébrény-

böl vízben tkkel képes voltam egész 1 5 mm. hosszú darabokat

kifejteni; a Malpighi-féle test azonban rendesen leszakadt.

A cs a vízben is úgy görbül (S alakúlag), a hogy a természet-

ben feküdt, azaz volt egy szk (0*28 mm. átm.) gyjt része, és

egy tágabb (0*7 mm. átm.) elválasztó része, — az elbbi

egyenesebb, ez utóbbi ersen kanyargós lefutást mutatott.

Gomoly nélkül kezdd csövek, mint azt Dürsy hitte, nem

léteznek.

Ha a Wolff-féle test teljesen kifejldött (7—8 napos

tyúkébrény, kb. 15. mm. hosszú nyúlébrény; igen jól tanul-

mányozható nagysága miatt 5— 6 cm. hosszú disznóébréuyeken,

a melyeknél kb. 8—9 mm. hosszú, alul 3, felül 2 mm. vastag

;

III. tábla, 41. ábra), akkor a bélfodor oldalain a zsigertiregbe

ersen kiemelked domború testet képez (c IF^, a melynek hátulsó

oldala mögött a közben megindult a maradó vese fejldése

(38. 39. ábrák, hlr). Hátulsó felszíne fiatalabb szakokban egész

szélességével a hasüreg hátulsó falán nyugszik (39. ábra), a

fviszér (ve) és vesehelyzék {blr) eltt ; késbb azonban, a mint

az ivarmirigy (gh) tömegesebb lesz, s a AVolíf-féle test elcseue-

vészése megkezddik, az egyesít kötszövet fejldésbeni vissza-

maradása által e hely átalakul az ösvesének, illetleg az ivar-

mirigynek a fodrává (mesoarium, mesorchium), a minek az

eredménye az lesz, hogy az elsorvadó svesemaradványok ezen

fodrok lemezei közé jutnak (1. késbb). Teljes fejlettségének

idején fels keskenyebb vége (41. ábra) a vesék (ren) küls olda-

lán folytatódik egy vékony kötegbe {l'ph) a rekesz oldalsó részé-

nek alsó felszínéig (chrómsavas készítményeken jól látható),

a melyet Köi.liker a WolíF-féle test rekeszszálagának

(Zwerchfellband der Urniere) nevezett el. Ez összefügg a

kürtléczczel (piti), és nem egyéb, mint a volt húgyivardomb
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proximális részének a maradványa, s ennek jeléül magában

tartalmazza egy darabig a AVolff-féle csatornát ; egyébként

csak ébrényi kötszövetbl áll, borítva a zsigerüreg hámjától,—
svesecsöveket legfelül már nem tartalmaz.— Chrómsavas folya-

dékokkal kezelt készítményeken jól látni a Wolíf-féle test

felszínén az áttttn haránt fekvés svesecsatornákat, A mirigy

színe heveny állapotban a benne fekv sok edénytl és edény-

gomolytól vörhenyes szürke. Felszínét a zsigerüreg falairól

származott hám borítja (34.-49. ábrák), a mely azonban

eredeti vastagságát mint réteges hengerhám csak két helyen

tartotta meg, t. i. a bélfodri (ms) oldalon, a hol az ivarhámmá

lesz (gJs és oldalvást (d H^'-nél). A többi helyeken lapos kövezet-

hám borítja a Wolíf-féle test felszínét, mely a volt húgyivar-

dombot borító hengersejlekbl, valószínleg nyomási sorvadás

következtében származott. Magasabb hengerhámot találunk

késbb a Wolíf-féle cs szomszédságában levonuló Müller-féle

csövön (kürtléczén) is egy ideig (v. ö. 153. 1.); de e csnek teljes

kifejldése után ez is lelapul. A 12. napon már a kürtléczen is

alacsony lett a hám, csak a kürtnyílás (38. ábra, dM) körül és

a petefészken tartotta magát fenn magasabb alakban.

A Wolff-féle csatorna eleinte a mirigynek küls oldalán,

közel a fali lemez elmeneteli helyén fekszik (16. 26. 29. ábrák

dWJ,de a húgyivardombnak ersebb kidomborodása, ill. Wolff-

féle testté való átalakulása közben az utól)binak a legkiemelke-

dbb részére jut, a hol a kürtlécz szomszédságában húzódik le

(41. ábra,pZfi, pUz-hen). Legfelül, a AVolff-féle test csúcsos részé-

ben (39. ábra), a csatorna (d \V) a mirigy küls oldalának háti

felszínéhez közel fekszik, a középen mintegy a küls oldal kö-

zepén V. eltt van (40. ábra dWJ, alul már a szabad domború

oldalra húzódott (46. khra., dW), és innen a Wolff-féle v. húgy-

ivarléczbe (plica urogenitalis, 41. ábra pl Ws, 47. á.fWJ lép bele.

A AVolff-féle test alsó vastag részében rögtön majdnem vízszin-

tesen befelé hajlik; innen van az, hogy a Wolff-féle test alsó, bun-

kós részének haránt (ill. kissé ferde) metszetén kétszer meg-

metszve kapjuk, a mi sajátszer képet ad (35. ábra). Hogy itt

(35. á.) kissé hosszában van a Wolff-féle csatorna megmetszve

{d Wi-t6\d H'2-ig),azt a küls oldalán elterjed hosszú hengerhám-

csík (ep) is mutatja, mely hely megfelel a leend krtlécznek. —
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A csatorna átmérje és harántmetszetéuek alakja nem marad

mindenütt egyforma. Átmérje aláfelé folyton gyarapszik, vas-

tagsága a mirigy nagyságához képest a magasaljlj osztályú geriii-

czesekben mindinkái)!) fogy ; legtágabb a reptiliákban s mada-

rakban (33—36. és 66— 69. ábrák, d W), szkebb az emlsökben

(40. ábra, d W). így pl. 3'5 mm. h. gyíkébrényben 18—24/< átmé-

rj, 6 mm. hosszúnál már 50

—

60m ;
— 4—5 napos tyúkébrény-

ben a Wolflf-féle test közepén a haránt átmérje 85<<, a nyílirányú

helyenkint (a tágabb helyeken) 140

—

160,m, ugyanennél a Wolff-

féle léczben a haránt átmérje 70, a nyílirányú 110;M
;
— egy 6

napos tyúkébrényben (39. á.) a Wolíf-féle testben 75 és 140,«

átmérjnek találtam ; — 15 mm. hosszú nyúlébrényben (III. t.,

38. ábra) a Wolíf-féle testben csak 22f< átmérj és hámja

lu magas volt. Harántmetszetének alakja kerekded v. ovális

(33. 39. ákrák), de e szabályos alakot a vegyszerekben beállott

zsugorodás miatt csak ritkán tartja meg (25. 26. 40. ábrák).

Fala alacsony hengersejtekbl áll egy rétegben, melyek fest-

anyagokbau ersen színezdnek, és körülöttük a környez köt-

szövet nem tömöttebb, mint a "Wolíf-féle test felszínén egyebütt, a

mi által a csatorna eltér a MüUer-féle cstl, mely körül a leend

burkok hamar tömöttebb szövet képében mutatkoznak (87. ábra,

íZilf körül). A csatorna háti oldalán a fviszér fekszik, mely

fiatalabb ébrényekben (különösen 10—12 mm. hosszú emberi

ébrényekben) igen tág, és inkább öböl- mintsem viszéralakú (36.

39. ábrák, ve). Ebbe nyílnak a gomolyokból kilép tág viszerek,

e szerint a fviszér a Wolíf-féle testnek az elvezet edénye. Az
svesecsatorna alatt is találni sok metszeten egy viszeret (33.

34. 39. ábrák, v), mely késbb az ivarmirigyekhez lép viszonyba

s az ondó- vagy petefészekviszérré lesz. Ugyanekkor (7—8 napos

tyúkébrények) a Wolíf-féle csatorna küls oldalán, közte és a

magasabb hám között, a Müller-féle cs húzódik le (37. 88. ábrák,

dM), melybl késbb nstényekben a kürt lesz (42. 43. ábrák,

tab), míg hímekben elsorvad s ezeknél helyette az svesecsa-

torna jut érvényre, az ondóelvezet csatornává alakulván

át (44. ábra, cZiri dW^,— mind a kett nagyrészt a kürtléczbl

és tartalmából származnak (v. ö. 1 34. 1. és k.). A mirigy raediális

oldalán, az itt fekv gomolycsoporttól befelé, de ezektl egyes

nagyobb edények (viszerek) által elválasztva, az ivarmirigy
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kezd kiemelkedni (34. 38. 39. 40. 45. ábrák, gls), mely késbb

nstényekben a petefészekké (42. 43. 117. 126. ábrák, ov), hí-

mekben a herévé (44. 130. ábrák, test) alakul át.

A Wolff-féle csatornának mediális oldaláról indulnak

el az svesecsövek. Már Ratke (ir. 80. sz., 49. 1.) ismerte azt,

hogy az svesében tágabb és szkebb csövek vannak, de azt

hitte, hogy a vékonyabb csövek nyílnak a tágabbakba és nem
tudta, hogy a kétféle csrészlet között raködésbeli külömbség

vau. Késbb Müller János (ir. 7.5. sz., 34. 1.), és Dürsy (ir.

28. sz.) külömböztettek meg mködésükre nézve is kétféle

csatornákat. Dürsy és Banks (ir. 7. sz.) szerint a szkebb

csatornákból a hím ivarmirigybl kivezet ondóedények lesz-

nek. AValdeyer (ir. 119. sz., 118. 1.) a szk csöveket az svese

haránt csatornáinak (Quercanále des Wolff'schen Körpers)

nevezte és külömbséget tett a kétféle hám között is. — A szk
csöveknek viszonyba lépése az ivarmirigyekhez késbb fog

tárgyaltatni, azonban már itt megjegyezhetem, hogy két külön-

féle csrendszer, mint azt Dürsy hitte, nem létezik, — a

szk csövek egyszeren a tágabbaknak a gyjt részei, s nem

végzdnek az ivarmirigyek fels végének a szomszédságában

vakon. A vak végzdés csak onnan van, hogy a metszet a

cs()veket nem találta egész hosszukban. Minden szk cs
tágabbakkal, ill. ezek útján Malpighi-féle testecsekkel függ

öszsze.

A szkebb csöveknek elvezet feladatát mutatja azon

alacsony (15 mm. hosszú nyúlnál 7u magas) koczkahám, mely

miben sem külömbözik a AVolff-féle csatorna hámjától. Ily

gyjtcsövek a mirigynek neijacsak a háti, hanem a hasi oldalán

(33— 37., 39. ábrák, t\\\) és a közepében (í 1^2 ; 40. ábra, 3—4)

is elfordulnak ; átmérjük 6 napos tyúkban 25—32// magas

;

15 mm. hosszú nyúlban 22jW szélesek s hámjuk 7u magas. A
tág csövek (6 napos tyúkébrényben 50—90ju ; 15 mm. hosszú

uyúlban 40—60—80t< átmérjek) elválasztó (secretoricus)

feladatúak ; sejtjeik magasabbak (külíinösen idsebb reptilia-

ébrényekben), mint a gyjtcsövekben, a festanyagokat— kivéve

a magvaik— nehezen kötik le, protoplasmájuk sárgás, sok apró

szemcsékkel teli ; reptiliáknál késbb csillószrösek lesznek. Pro-

toplasmájuk lágy, azért éles körvonalaik nem egészen heveny

.M. TUD. AKAD. III. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 7
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készítményeken elenyésznek és akkor egy diffus protoplasmaré-

tegbeu szabad magvakat vél az ember látni. Az üreg felé tekint

felszínük egyenetlen, gyakran csipkealakú nyujtványokkal ki-

álló és a cs üregét megtölt reczeszerü alvadékkal függ össze.

A Malpigbi-féle testek nagyrészt a mirigy mediális

oldalát foglalják el (38. 39. 40. 45. áhrák, gni). Nagyságuk igen

változó. Emlsökben (40. ábra, 17w) igen nagyok (200 — 35 0,«

átm.), úgy hogy már szabad szemmel látbatók (6 cm. b. disznó-

ébrényben 0'5 cm. nagyságúakat találtam), madaraknál kiseb-

bek (70

—

lOOfi átm.). A lebenyes gomolynak felszínét borító

alacsony koczkabám jól megismerhet, igy szinte a Bowmann-

féle tokot alkotó lapbám (40. ábra).

Érdekes áttekintést nyerünk a Wolff-féle test szerkezeté-

rl hosszmetszeteken is, a minnek leírásával a Wolff-féle test

bels viszonyainak leírását befejezem. Ily metszeten (III. tál)la.

38. ábra), egy 15 mm. h. nyúlébrénybl, mely úgy vezettetett,

hogy mind a fejld ivarmirigyet (gls), mind a Wolff-féle

csatornát (dWJ, és a vesehelyzéket (blr) egy darabon találta, a

Wolff-féle csöveket {tW,tWi,tW2) természetesen nagyrészt

harántul átmetszve fogjuk kapui. A Wolff-féle test 2^^ mm.
hosszú, alul 0.7, felül 0'4 mm. széles volt. A 22/i átmé-

rj Wolff-féle csatorna szomszédságában vannak a szkebb

(20

—

22m átm.) gyííjtöcsövek (fírj), valamivel beljebb a tágabl)

(40—60— 80jt< átm.) elválasztó-csövek harántmetszetei (tW^),

de találni itt egyes szkebb csöveket is, a mi az eladottakból

önkényt következik. A mirigy hasi oldalán feküszuek a gomo-

lyok, egy sorozatban (gm). Az ivarmirigy (glsj ez idben közöm-

bös gömbölyíi sejtekbl áll, s szövete csak annyiban van a

Wolff-féle test kötszövetétl különválasztva, hogy tömöttsé-

génél fogva ersebben színezdik ; külömben elemeik közvetle-

nül összefüggenek egymással. Aláfelé az svese megvastagszik,

de tényleg nem végzdött ott, a hol a rajzban az ösvesecsövek

zöme megsznik, hanem lejebb is terjedett, csakhogy az svesé-

nek görbülete miatt (has. ö. 41. ábrát) ez a darába metszetbl

kiesett ; egyébiránt itt is mutatkoznak egyes gomolyok és ösve-

secsövek. B darab mögött fekszik a maradó vese ébrényhelyzéke,

mely ez idben még egyszeren oszló néhány hámcsl)l áll (dr).

kíiruyezve tömöttel)!) kötszíivettl (f'h-)
;
gomolyok benne még
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niucsenek. Idsebb ébrényekben (41. ábra) a maradó vesét a

Wolff-féle test proximális végéneli a bels oldalán találjuk

(renj, tehát a vesének egész ébrényhelyzeke a WolíF-féle test

mögötti laza kötszövetben felfelé vonult. Hosszmetszetünkön

(38. ábra) a AVolíf-féle test proximális keskeny végén már a

Müller-féle csö hasi nyilasának a betüremlése is látszik (dM),

hengerhámmal borított vak benövés alakjában. Ugyanitt a

Müller-féle cs mellett van az svese rekeszszálagának (fphrj

a fels vége is megmetszve, mely átmegy a felül fekv rekesz

kötszövetébe. Hogy a Wolíf-féle test háti oldalán végigvonuló

szk rés (c) nem egyéb, mint a hasüregnek a Wolff-féle test

hátulsó oldalán fekv egy része, az a fekvési viszonyokból

önkényt következik.

A kifejlett AVolff-féle test, lényeges alkotó részeit

illetleg, sokban hasonlít a maradó veséhez. Mindkettben

vannak egyforma szerkezet Malpighi-féle testek, elválasztó

kanyargós húgycsatornák, szkebb gyjtcsövek és húgyvezér-

kéut mköd fcs (Wolff-féle csatorna). A csövek lefutása,

hámjuk és üregük sokfélesége az amnionos gerinczesek maradó

veséjében azonban sokkal bonyolódottabb, mint az svesében,

mert a Henle-féle hurkoknak és a Schweigger-Seyddel-féle

beiktatott daraboknak megfelel részek az svesében hiányoz-

nak, így a Woljf-féle testeket egyszerbb szerkezetüknél fogva

helyesen megilleti az » elemi (ébrényi) vesék<s. (renes primor-

diales) neve.

A Woiff-féle test elcsenevészése és a maradó vese fejldése

(Metauephros).

A AVolff-féle test feladata az állati szervezetben ketts

:

húgykivdlnsztó és ivari. Amaz az siebb, az eredeti, — ez a

szerzett, az új. Mind a két mködés életbe lép nemcsak a

magasabb, de az alsóbb rangú gerinczeseknél is, azon eltéréssel,

hogy míg az utóbbiaknál a mirigy a késbben szerzett ivari sze-

rep mellett a húgykiválasztót is megtartja az' egész életen át

:

addig amuionosoknál a húgykiválasztó szerepe korábban vagy

késbben megsznik és átalakult származékai az ivarkészülék

szolgálatába lépnek ; csak mködés nélküli egyes csökevényei
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tartják magukat fenn az ivarmirigyek szomszédságában. A
Wolff-féle test elcsenevészése miatt az amniouosaknál egy új

kiválasztó készüléknek kellett fejldni, a mit maradó v. ufó-

vesének (metanephros) nevezünk. Ez annyiban mondható

tökéletesebb berendezésnek, a mennyiben a munkafelosztás elvé-

nél fogva most a két mködést egy s ugyanazon szerv (az

ösvese) helyett kett végezi : a maradó vese tisztán húgykivá-

lasztó szerv, az svese átalakult részei pedig (hímekben) az

ivarváladékot elvezet utakká lettek. Amniontalanokbeu is

megvannak már a felosztás nyomai : az svese distális nagyobb

része húgykiválasztó szereppel bír, a proximális kisebb a (hím)

ivarváladékot kivezet csrendszerré lett, de e része húgyot is

elválaszt s elvezet, tehát kevert mködés.
A megelz czikkekben követtük az sveséket els

nyomaiktól egész a teljes kifejldésükig. További átalakulásaik

annyira össze vannak szve a szomszédságukban fejld ivar-

mirigyekkel, hogy ezeknek ismerete nélkül csak hiányosan

volnának tárgyalhatók ; azért származékaiknak azon részét, a

melyek az ivarmirigyekhez késbb viszonyba lépnek, ezek

fejtegetésénél fogjuk eladni és itt csak azon részérl szólunk,

a mely elcsenevészik. Minthogy pedig elcsenevészése tételezi

fel az új kiválasztó készüléknek, a maradó vesének a fejldését

:

itt van a helye ennek a megismertetésére is. Feladatunk tehát

els sorban az svese elcsenevészésére, másod sorban a maradó

vese fejldésének a leírására irányul. Összehasonlító nézpoutok

nyerésére elbb az amniontalanokról kell röviden megem-

lékeznünk.

Amniontalanokban az svese megmarad fejlettségének

a magas állásán az egész életen át, s így nemcsak mint ébré-

nyi, hanem egyáltalán mint maradó vese is szolgál, egyesítvén

magában az amnionosak ébrényi és utóveséjének a szerepét.

Szerkezete az "amnionosak Wolff-féle testétl annyiban kölöm-

bözik, hogy csövei szabad szájacsok (nephrostomata) útján

benyilásaikat a zsigerüregbe többé (a hüllkben), vagy kevésbbé

(czápák- és rájákban) megtartották és bonyolódottabb lefutá-

súak, mint az amnionosak svesecsövei, a mi mintegy természet-

szer folyománya annak, hogy e szerveknek amniontalanokban
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magasabb szerepkör jutott, a menuyiben nemcsak ébrényi, ha-

nem maradó kiválasztó szervül is szolgálnak.

E tény azt bizonyítja, hogy az elemi vesék fejlettségi

állapota nincs arányban az állatosztály állásával a rendszer-

ben. Az amnionosok ösveséje nem képviseli a legmagasabban

kifejlett kiválasztó rendszert^ a mire nincs is szükség, mert

ezeknél az svese helyébe egy új kiválasztó szerv fejldik ki,

mieltt aWolff-féle test oly magas bonyolultságot elérne, mint

az amniontalanok legtöbbjében. Már Gegenbaur (Das Kopf-

skelet der Salachier. 1872. S. 19.) és Fürbringer (ir. 35. sz.,

99. 1.) hangoztatták Semper (ir. 105. sz., 455. és 457. 1.) ellené-

ben, a ki azt állította, hogy a czápák veséje képviseli az siebb

typust : hogy tekintettel a czápáknál fellép másod- és több-

rendü svesecsövekre és ezek proximális j-észénekviszonyba lépé-

sére a hím ivarszervekhez, a porczos halak (laemargus kivételé-

vel) és a farkos hüllk hímjeinek (s)veséje a legmagasabban

differencziált kiválasztó készülék, bonyolódottabb, mint a többi

gerinczeseké. Utánnuk következnek az amnionosak és a hüllk,

azután a csontos halak, legvégül állanak a myxiniodák.

Amnionos gerinczesekben a két kiválasztó készülék

(meso- és metanephros) nem váltja fel egymást mködésében,

de még fejldésében sem rögtönöseu, hanem a maradó vese

fejldése megindul már jóval elbl), mintsem a "Wolff-féle test

fejlettségének tetpontját elérte volna ; másrészt jelen van a

Wolff-féle testnek jelentékeny része még akkor is, a midn a

maradó vese már jelentékenyen kifejldött. Ezen együttlét

tovább fentartja magát az alsóbb osztályokban, mint a fel-

skben, a mi bizonyítékul szolgál arra, hogy az amnionosak

kihalt eldjeinél a két húgykiválasztó szerv együtt mködött, de

a mint a változott életmód és alkalmazkodás miatt az svese

szerkezete a kiválasztás teljesítésére elégtelen lett, úgy ez

egy tökéletesebb új kiválasztó készülék fejldésére megadta a

megindító mozzanatot. így a maradó vese nem állott el egy-

szerre a mai magas tökéletességében, hanem lassanként közeledett

ahhoz, és a míg azt elérte, addig mködésében az svese részérl

támogatást nyert. Késbb fokozatosan a szerint, a mint az új

kiválasztó készülék tökéletesbedésében elrehaladt, a régi

feleslegessé válván sorvadásnak indult; így az egyiknek
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a tökéletesbedése magával vonta a másiknak az elcsene-

vészését.

Hogy ez csakugyan így ment végbe, mutatják még mai

nap is az alsóbb rangú amnionosak : a reptiliák, a melyeknél

az svesék a maradó vesék jelenléte mellett az ébrényéleten

túl is fentartják magukat. Mint azt Braun (ir. lo. sz., 172. 1.)

fáradságos vizsgálataiból tudjuk, az ösvesék a fiatal állat

kibúvása után a petébl is jelen vannak még, és a vesékkel

együtt mködnek egész a 2-ik életévig. Csak az els téli alvás

után kezddik meg az elcsenevészés a gomolyok és az svese-

csövek számának fogyásával és az utóbbiak kanyarulatainak

csökkenésével ; de a Wolíf-féle csatorna mind a két nemben

jelen van még. Ugyanekkor a nstényeknél az svese több

részre tagolódik ; bímeknél még folytonos és fels részén meg-

vastagodott ; késbb a legtöbb svesecs hámja felszívódik, a

gomolyok pedig zsíros elfajulás által tönkre mennek. Gyíknál

(lacerta agilis) a második életév folyamában tnnek el mind-

két nemben a gomolyok és az svesecsövek nagy része ; csak

hímekben marad meg a Wolíf-féle csatorna, mint ondóelve-

zet cs. Nstényekben a több részre tagolt és jelentékenyen

sorvadt svesének 0'5— 1 mm. átmérj maradványai (epo-

ophoron) egy sorban feküsznek a petevezetö cs mellett, állva

apró tömlkbl és zsírosan elfajult hámsejtekkel béllelt rövid

csövekbl; néha ezek a Wolíf-féle csatornának megmaradt rövid

csökevényébe nyílnak. Kígyók nstényeinél e csökevények

jobban megmaradnak és a Wolff-féle csatorna maradványa

(Gartner-féle cs) is jobban fentartja magát.

Madaraknál és emlsöknél az svese már az ébrényélet-

ben annyira átalakul, hogy mint kiválasztó készülék az újszü-

lött állatba át nem megy. Az ébrényéletben fellép átalakuláso-

kat figyelemmel kisérve kiderül az, hogy a Wolff-féle testen

két részt: egy proximálísat és egy distálísat kell megkülömböz-

tetní. Az elbbení viszonyba lép az ivarmirigyekkel, azért

azt ivari résznek (pars sexualis) lehet nevezni ; az utóbbi a

felntt állatra jelentséggel nem bír, de az ébrénybeu mint

húgykiválasztó szerv szerepel, azért szorosabb értelemben vett

húgyszervi résznek (pars renalis, Urníerentheil) nevezhet.

Magasabb amnionosokban már Banks (ir. 7. sz.), Dursy
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(ir. 28. sz.) és AValdeyer (ir. 119. sz., 140. 1.) tettek külömbsé-

get az sveséuek egy húgyszervi és egy ivari része között, de

k nem a proximális és distális részt mondották ilyennek,

hanem azt hitték, hogy az svescnek háti oldalán elforduló

szk (gyjt) csövek képeznék az ivari, a hasi oldalán fekv

tág elválasztó csövek a húgyszervi részt; mindkét rendbeli

csövek külön nyílnának a Wolff-féle csatornába, és csak a hasi

oldalon fekv tág csövek sorvadnának el.

Az svesecsövek szerkezete, a mint azt mi leírtuk, már

magában megczáfolja e nézetet. Nincsenek a Wolíf-féle testben

egymástól elkülönített két különféle csövek, hanem a szkek

teszik a tágaknak a folytatásait, valamint az sem áll, hogy a

szk csövek kizárólag az svesének a háti részében fordulnának

el, mert mi kimutattuk azoknak a jelenlétét a hasi oldalon is

(v. ö. 90. 1.).

Befejezett tényl fogadható tehát el, hogy az amnionos

gennczesek ösveséjéhen egy ivari és egy húgyszervi résznek a

megkülö'mbözteiése csak a proximális és distális részre vonatkoz-

hatik. Amaz a kisebb, ez a nagyobb ; a határt a kett között

addig, mieltt amaz átalakulások lefolytak, nem lehet meg-

állapítani. A két darab szerkezete sem külömbözik egymástól

lényegében, csak annyiban, hogy a proximális darabban az

svesecsövek kevésbbé kanyargós lefutásúak, összenyilások

ritkábbak és nagyrészt elsrend svesecsövekbl állanak.

Nincs szándékunkban jelenleg az ösvese ivari (proxi-

mális) darabjának további átalakulásait követni, mert ha ezt

tennk, az ivarmirigyekrl szóló fejezetnél ismétlésekbe kellene

bocsátkoznunk. E helyen csak az összefüggés megtartásának a

kedveért említjük meg általánosságban a következket (v. ö. III.

tábla, 41. ábrát) : A Wolff-féle test (c WJ fels részének a szom-

szédságában fekszik mediálfelé az idközben kifejldött ivarmi-

rigy (here v. petefészek, test) ; a küls oldalán vonul le két hám-

cs : a hasüreggel szabadon közleked Müller-féle és mélyeb-

ben a felül vakon végzd Wolff-féle csatorna (piti és pltz

hosszában), mely utóbbiba a többé v. kevésbbé a test haránt

irányában fekv svesecsövek nyílnak. Valódi szerepe a Wolff-

féle test ivari részének csak a hímekben jutott (v. ö. III. t. 44.

és VI. t. 130. ábráját): ezeknél a Müller-féle cs (clM) elsor-
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vad (v. ö. 157.1.), a AVolff-félo osövek (cW-hen tW) kanya-

rulataikból veszítenek, küls oldalukon megtartják összefüg-

gésüket a Wolíf-féle csatornával (dW), a mediálison pedig, a

hol a Malpighi-féle gomolyokkal {gm) állottak összefüggésben,

ezeknek elsorvadása után az ivarmirigy (test) köldökébe, a

melynek amúgy is a közelében feküsznek, nyújtványokat

hajtanak, s a herének a közben kifejldött ondócsöveivel (rt)

nyilt közlekedésbe lépnek. Ez által a "Wolff-féle test proxi-

mális (ivari) részében feküdt Wolíf-féle csövek átalakultak a

mellékhere (44. á., c W^) csatornáivá, a Wolff-féle csatorna (d W^

d W^) pedig ers kanyarulatok végzése közben az ondóelvezet

edénynyé. Most a proximális Wolff-féle csövek húgykiválasztó

mködésüket feladva ondókivezet edényekké (vasa etferentia)

lettek, helyesen nevezhet tehát a Wolff-féle test proximális

része (c Wi) ivari darabnak. — Nstényeknél is megvan a maga

szerepe a AVolff-féle test proximális részének az ivarkészülék

képezésében, de errl most, minthogy a viszonyok bonyolultab-

bak, csak annyit mondhatunk (v. ö. III. tábla 42. és 43. és

VI. t. 117. 118. 126. ábráit), hogy csökevényei fpov, cW) a

kürt (tub, dM) alatt a széles méhszálagban fekv RosenmiiUer-

féle szerv vak hámcsöveit képezik. E szerint a mellékhere

homológ a RosenmüUer-féle szervvel, A többit ezekrl 1. az

ivarmirigyeknél.

A Wolff-féle test nagyobbik distális, v. ú. n. húgyszervi

része teljesen elcsenevészik mind a két nemben, csak mködés-

nélküli egyes jelentéktelen csökevények maradtak meg belle a

felnttben. Minthogy ez a része az svesékuek az ivarmirigyek-

hez mköd viszonyba nem lép, az átalakulásait már most

leírhatjuk és befejezhetjük.

A distális résznek elcsenevészése, mint azt már emlí-

tettük, alsóbbrangú amniouosakban lassabban, magasabbrangú-

akban gyorsabban folyik le. Reptiliákban még az els életévben

is megvannak a mköd részei (1. fennebb) ; madaraknál (tyúk-

nál) az ébrényélet els harmadában (8 — 9-ik nap) kezddik

meg a satnyulás, emlsébrényeknél kb. az els negyedében

(nyulaknál kb. 18 mm. hosszúságnál), embernél az els

ötödében, azaz a 8-ik hétben, és ezeknél gyorsan folyik le,

úgy hogy a 12-ik hétben már felényire sorvadt, 16 hetes
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ébréuyekbeu pedig a maradó állapotot megközelít miuségben

vau jelen.

Az els változás, a mely már 8—9 napos tyúk- és 16

—

17 mm. hosszú nyúlébrényekben észlelhet, az, hogy a csövek

hossznövése és kanyarulataiknak fokozódása beszünik, ellenben

a csközötti kötszövet gyarapszik, és a mi közben a csöveken

és gomolyokou egyéb, mindjárt leírandó változások is életbe

lépnek : ama kötszövet egy keskeny hashártyai kettzetté

nyúlik meg, a mely hímekben a herefodor (mesorchium),

nstényekben a pefefészekfodor (mesoarium) lesz (v. ö. 117. és

130. ábrákat, mo). Ily úton az elcsenevész Wolff-féle csövek

ama fodrokba jutottak. A miközben ez képzd félben van, a

Wolft-féle csöveken és gomolyokou mindkét nemben a követ-

kez változások lépnek fel

:

A tágabb csdaraboknak sajátszer hámja megváltozik,

a volt elválasztó jelleget elhagyva és olyanná alakulva, a min
a szkebb darabokban van, azaz magasabb hengersejtekké

válik, a melyek szabályszeren sorakoznak egymás mellé és

festanyagokban jobban színezdnek, mint azeltt. 12—18

napos tyúkébrényokben és 15—20 mm. nyúlébrényekben úgy a

mirigycsövek, mint a Malpighi-féle testek nagyrésze elsorvad.

Az elcsenevészés tünetei felismerhetk abból, hogy az svese-

csövek megszkülnek, a mi sejtjeik nagy részének elpusztulása

után következik be : ama sejtekben fényl zsírszemcsék kelet-

keznek, mire a sejt elhal és szemcsés törmelékké (detritus)

szétesik; ily szemcsékkel megtelve lehet ez idben az

svesecsövek nagy részét találni. — Ezzel karöltve a Malpighi-

féle testek is elpusztulnak. Elcsenevészésüket a gomoly edényei-

nek a sorvadása vezeti be ; azáltal, hogy a Bowmann-féle tok

belsejében a gomolyok kisebbek lesznek és visszahúzódnak, el-

ször lazán fekve benne, azután egészen elhagyva a tokot, mire

ennek a falai összezsugorodnak, ránczosak lesznek, végre meg-

vékonyodnak és szemcsésen széthullanak. 25—35 mm. hosszú

emberi ébrények sveséjében mindig találni satnya gomolyokát,

melyek felszínétl a Bowmann-féle tok jól elemeldik, jeléül,

hogy a gomoly visszahúzódó félben vau (v. ö. VI. tábla, 117. és

130. ábráját, ^mj.

Idközben az ivarmirigy a Wolff-féle testnek bels olda-
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Ián miudiiikább kiemelked dombbá ntte ki magát(III. t., 42.,

43., 44., ábrák, ov és test), és a tle kifelé es sorvadó Wolff-féle

testet (pov és cWi, cW^ alárendelt függelékévé tette. így most

az ivarmirigy levándorlásának (descensus) bekövetkezése eltt,

(44. ábra), ennek a küls oldalán, az svese proximális keske-

nyebb (c PFj)és distális vastagabb részének a maradványait (c W^
találjuk. Az ivarmirigy ersebb kifejldésével és az svese

distális részének elsorvadásával, ez utóbbi amannak jelentékte-

len függeléke lett, de megmarad annak a szomszédságában,

azaz mindig nem messze az svesének ivari részétl kell keres-

nünk a maradványait; ennek következtében az ivarmirigyek

fodraiban az ivari résztl distálfelé kell feküdniök. Csökevényei

a hímhen a,z ondókivezet edényeken túl feküsznek a herefodor-

ból származott mellékbereszálag azon részében, a hol a vér-

edények mennek be a herébe. E helyen már régóta ismeretesek

a Girald>s-féle szerv (organon Giraldes s. corpus innominatum)

kanyargós s vak hámcsövei ; csak ennyi maradt meg a volt

hatalmas Wolff-féle testnek a húgyszervi részébl. — Nsté-

nyekben az ennek megfelel szervet a denevérszárnyban kell

keresnünk, mert ebbe jutottak bele a Wolíf-féle test csökevényei

(126. ábra, cWJ. Proximális (ivari) részébl lettek a Rosen-

müller-féle szerv hámcsövei, ettl distálfelé kell keresnünk a

húgyszervi résznek a maradványait. Leánymagzatokban az

ivarmirigy (petefészek) és kürt, valamint a köztük fekv

Wolff-féle test csökevényei a test hosztengelyébl a levándorlás

(descensus) közben a medencze haránt tengelyébe helyezdnek

;

azért most az svese húgyszervi része a denevérszárnyban a

RoseumüUer-féle szerv mediális oldalán (a méh oldalfalához

közelebb) fog feküdni (43. ábra, jpov distális végén).

Az eladottakban alaposan kifejtettük azt, hogy az

svesének proximális és distális részébl mi keletkezik a

hímekben és ini a nstényekben. Fejldéstani kutatások nélkül

nem lehet megállapítani, hogy mely részek homológok egy-

mással, innen van, hogy a régibb boncztani meluevezések nem

megfelelk. Abban helyesen itélt Rosenmüller (ir. 91. sz.),

hogy az általa fölfedezett szervet (corpus conicum) a mellék-

herével mondotta homológnak, de akkor helyes mttnév a szá-

mára : epovarium (epididymis-uek megfelelleg) lett volna s
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nem parovarium, mint azt His elnevezte (ir. 40. sz.). Helyes

megnevezésekre Waldeyer (ir. 1 19. sz., 142. 1.) vetette meg

az alapot, aki nstényekben a Wolff-féle test származékait

azért, mert a kürt (oophoron) közelében feküsznek, e szerint

nevezte el (epoophoron, paroophoron).

Összeállítva azon részeket, a melyek hímek- és nstények-

ben egymásnak megfelelnek, a következ áttekintést nyerjük

:

Ösveséböl lesz Hímben

li
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Az amuionos geriuczesek maradó veséje (metauephros)

ugyanazon fejldési lielyzékböl származik, mint az ébrényi

kiválasztó készülék, csakhogy késbben lép föl. Hámcsöveit a

Wolff-féle csatornából kinöv cs, mesodermális elemeit a Wolff-

féle test szomszédságában fekv kötszövet szolgáltatják. E miatt

többen hajlandók voltak a maradó veséket az svesékhez olyan

viszonyba helyezni, mint a minben amuiontalanoknál a kivá-

lasztó mirigynek distális része a proximálishoz vau. Ezeknél

t. i., mint azt már a bevezetésben megemlítettük (v. ö. 27. 1.),

a Wolff-féle test distális részében egy csoportja a Wolff-féle

csöveknek egy külön hosszanti csbe nyílik s ez vezet azután a

Wolff-féle csatorna distális részéhez ; a külön hosszabb csövet

az amuionosak húgyvezérével, az svesének beléje nyiló csöveit

a maradó vesével mondották homológnak (Semper, ir. 105. sz.,

425. 1. ; Balfour, ir. 2. sz., 27. és 41. L).

E nézetet azonban a legtöbben el nem fogadták (Für-

bringer ir. 35. sz., 105. 1.; Kölliker, ir. 59. sz., 955. 1.), s mi is

a nézetben vagyunk, hogy a maradó vese egy orgánum sut

generis, a melynek homológja amnionfalánokban nincsen. A
kérdés nem a körül fordul meg, hogy hasonlít e a maradó

vese szerkezete az sveséjéhez, mert mind a két szerv hasonló

mködésre levén rendeltetve, másféle morphológos berendezésre

nem volt meg az ok ; hanem az dönt, hogy a kettnek fejldési

módja megegyezik-e vagy sem ? s akkor határozottan azt kell

mondanunk, hogy nem. Az amniontalanoknak ú. n. veséje

nem egyéb, mint az svesének egy distális darabja, mely

mindenben megegyezleg fejldött az svesével (értve az

amniontalanok sveséjét), ellenben az amnionosak maradó

veséje nem egy letagolt distális része az svesének, hanem

újonnan keletkezett szerv, a melynek a fejldési módja nem

egyezik meg mindenben az sveséjével. A "Wolff-féle test csövei

ugyanis kidifferencziálás által származtak a Wolff-féle blasté-

mából s azután megnyúltak; ellenben a maradó vese csövei egy

bizonyos hosszukban (más szerzk szerint egészen, v. ö. alább),

a Wolfi'-féle csatornából való kinövés által keletkeztek. Ha a

Wolff-féle csatornát központnak vesszük, akkor úgy fejezhet-

jük ki magunkat, hogy az svesecsöveknél a fejldés központi

(ceutripetal) irányt követ, a vesecsöveknél pedig központfutó
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(centrifugai) irányban halad (legalább egy darabig, mások

szerint egész hosszukban). Ez az egy indok fontosabb, mint

mindazok, amelyeket Fürbringeu (ir. 35. sz., 105. 1.) a homo-

lógia ellen felhoz ; mert ö még a vesecsöveknek a hashártya-

hámból való keletkezése álláspontján van, ami pedig mind a

két szervre (maradó és svesére) vonatkozólag határozottan

téves (1. alább).

Hogy a maradó vesének ébre'nyhelyzeke a WolíF-féle csatornábúl

nö ki üreges hámcsö képében, az maiuap annyira elfogadott s könnyen

bebizonyítható tény, hogy eziránt nézeteltérés többé fenn nem forog.

De nem mindig volt ez így. Azeltt Kkmak nyomán azt hitték, hogy a

vesevezér a kloaka hátvilsó falából kin (tyúknál a 6. napon ; ir. 83.

sz., VI. tábla, 83. ábra), ami annyiban áll lényeges ellentétben a mai

nézetekkel, mert az esetben a vese ébrényhelyzéke az entodermából

származnék, tehát nem ugyanazon csirlevélböl, mint az ébrényi kivá-

lasztó készülék (v. ö. errl a mi megjegyzésünket az 55. lapon).

Remak tévedése abban találta az okát, hogy ö egy késbbi stádiumot

vizsgált, amidn a Wolff-féle csatornától a hixgyvezér már különvált s

külön nyílik a kloakába (6. napon). Hogy e nézet téves, azt Kupffer

mutatta ki elször 1865-b n az emlsökre vonatkozólag a báránynál

(ir. 61. sz.), és GoETTE a madarakról (a tyúknál, ugyanott), bebizonyít-

ván azt, hogy a húgyvezér (vi. n. vesecsatorna) a Wolff-féle csatorna

hátulsó falából kin (az 5. nap végén v. a 6.-nak az elején), közel a

distális végénél, azután a nyujtvány felfelé nö az svese mögött fekv

kötszövetbe, itt a vége kitágul és rövid csalakú nyujtványokat hajt,

a melyekre a töinöttebb környez mesoderma bimbók alakjában i-eára-

kodik ; ezeknek kinövése által keletkeznek a húgycsatomák a gomo-

lyokkal.

Az emlösvese fejldésével foglalkoztak késbben még Lieberkühn

(ir. 67. sz.), KöLLiKER (ir. 59. sz.) és Löwe (ir. 70. sz.). A legfiata-

labb vesét KöLLiKER (ir. 59. sz., 946. 1., 579. ábra) látta egy 11

napos nyúlébrényben, a hol kb. 5 mm. hosszú volt s hólyagalakú végét

tömöttebb mesoderma-sejtek környezték. 14 napos nyúlnál (580. ábra,

948. 1.) hólyagalakú végén már 3 vak nyujtvány volt s az egész bab-

alakot öltött. Mindegyike a kitüremlésnek azután két ellentett irányú

oldalágat hajt és ilynem oszlás ismétldik egész addig, míg a húgy-

csatomák teljes száma elállt.

KupFFER-nek észleleteit a vesecs fejldésérl az utánna dolgo-

zók mind helybenhagyták, így mindenekeltt B >rnhaupt és Wai.dkyer.

BoKXHAüPT (ir. 11. sz.) vizsgálatai szerint tyúkébrényeknél a Wolff-féle

csatornából az 5— 6 napon (Waldeyer szeri]it a 88'— 120-ik órában,

ii'. Ili), sz., líI9. 1.) kmöv üreges kitüremlés a fviszér (v. cardialis)

mediális oldalára helyezkedik, azután a Wolff-féle test mögött annyira

proximálfelé n, hogy egészen a tüdk mögé jut ; késbb innen vissza-
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liuzódik. A 8-ik napon a vesecsötöl már üres csövek mennek el, össze-

függésben a liúgyvezérnek liároni tágulatával, a melyek mindegyike az

emlösvese medenczéjének felel meg ; a madarak tehát három \ oseme-

denczével, azaz egymásután következ három vese'vel bírnak.

Legtüzetesebben foglalkozott a madárvese fejldésével Skdgwick

(ir. 99. sz.). A Wolff-féle csatornából a 4-ik napon kinöv vesecsövet

ö is elismeri, de ebbl csak a húgyvezér, a vesemedencze és a gyjt
húgycsövek hámját származtatja, ellenben a húgycsövek hámjának

többi részét egy »vcseMastémd* -na,k nevezett mesodermális ébrény-

helyzékre vezeti vissza, a mely tömöttebb kötszövet képében korán a

31 — 3 4-ik szelvények között, a Wolff-féle test distális végén kiképzdik,

összefüggésben amannak a kötszövetével ; ebbe nö azután bele a húgy-

vezér. Ama kötszövet elemeibl szintúgy, mint az svesénél történt,

kidiífereucziálóduak az edénygomolyok és a kanyargó húgycsövek, és

mindjárt kezdettl fogva üreges összeköttetésbe lépnek az egyenes

vesecsövekkel, melyek ak 7. napon a húgyvezérnek tágult részeibl

kinttek. Ezek alapján SEi>«íB»t minden tekintetben megegyezést lát

az svese és a maradó vese között s aaok pártján áll, akik a maradó

vesét az amnioutalanok sveséje distális részével homológnak tartják.

Hogy a maradó vese hámcsövei a hashártyai hámnak hasonló

betüremléseibl keletkeznek, mint azt többen madarak- és reptiliákról

állították (FöRiíRiNGER, Braun), azt S. határozottan visszaatasítja.

Reptiliáknál a mai'adó vesének fejldését Braun (ir. 15. sz.)

vizsgálta meg részletesen. Úgy muit az svesénél, a húgycsatornákat

itt is a hashártyahámnak kötegalakú benövéseibl vezeti le, melyek a

Wolíf-féle test mediális oldalán feküsznek, lefüzödnek és csövekké

átalakulva a Wolff-féle csatornából kintt húgyvezérrel másodlagos úton

összeköttetésbe lépnek, liészletességek közül nézeteibl megemlítjük,

hogy a húgyvezér kinövését sikló-ébrénynél a pete lerakása után a

12-dik napon (47— 50 mm. hosszúságnál), gyíkébrénynél (lac. agilis)

a 8-ik napon látta fejldni (i. mü, 199. 1.). Ezen vesecs belen a vese-

helyzékbe (amit vesosejtkötegnek — Nierenzellenstraiiy — nevez,

s a mely azonos SEUGwicK-nek veseblastémájával), egy tömöttebb

mesodermális szövetbe, mely a Wolff-féle test hátulsó végétl kezdve

egész a kloakáig terjed és a hashártyahámnak burjánozásából kelet-

kezett (lac. agilis-nál a pete lerakása idején v. közvetlen eltte) ; »a vasta-

godás a kötszövetsejtek ellenében nem éles körvonalú, de felismerhet

tömöttebb sorakozásáról és a magvaknak pikrokárminbani crsebb

színezésérl.* Késbb e burjánozásból keletkezett sejthalmaz mélyen

benyomul a föér és a Wolff-féle csatorna közé, ívalakban megkerüli a

Wolff-féle csatornát s ha »a hashártyahámmal nem volna össze-

függésben, csak tömöttebb mesodermának volna az ember azt hajlandó

tartani.* Ebbl a sejthalmazból lesz a hashártyai hánnnal való össze-

függés megszntével a Wolff-féle csatorna háti oldalán fekv vosehely-

zék (Nicreazellenstrang Bsaun' s). Ebbe a húgyvezér belen é.s médiái-
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felé vak bimbókat hajt ; az így keletkezett gyüjtöcsövekkel a

vesehelyzékben keletkezett liólyagok lépnek egj'esülésbe és ezek a

Malpighi-féle testekké és kanyargós húgycsatornákká alakúinak át. —
Braun 'teliát azok csoportúján áll, akik a veseesövekiiek megszakasztott

fejldését állítják, azaz a kivezet húgyutak (egyenes csövek) a AVolff-

féle csatornából nnek ki, az elválasztó húgyutak (kanyargós húgycsö-

vek) a veseblastémából kidiíFerencziálórlnak. Ez utóbbit azonban nem

úgy, mint mások, a mesodermából származtatja, hanem a hashártya-

hámnak burjánozott s nem szelvén^^es elrendezödésü bimbóiból vezeti le.

A maradó vesét homológnak tartja az amniontalanok ösveséjének

distális részével. — A reptilia-vese sajátszerségeihez tartozik az is,

hogy a kétoldali vesének distális része a hasi oldalon egymással teljesen

egyesül és ez a darab a medenczébe is lenyúlik ; ennek egy proximál-

féle futó külön kivezet csöve van.

A felsorolt irodalmi adatok képet nyújtanak arról, hogy

a vesék fejldésénél micsoda tényezk mködnek közre. Els
sorban egy hámcsrl van szó, mely fejldési helyzékét a kivá-

lasztó rendszernek egy már meglev részébl nyeri ; ez a mirigy-

csövek mintájára n tova és ágakat hajt, — mind ez kétségbe-

vonhatatlan tény. Másod sorban a körül sarkallik a kérdés, hogy

ezen ágakra azután a húgycsatornáknak többi része a meglev

veseblastémából appositio által rakodik-e reá, kidifterencziálód-

ván a veseblastémából, — vagy pedig a valódi mirigyek

mintájára a húgycsatornák egész hosszukban folytatólagos

kinövés által keletkeznek a már meglev hámcsövekbl egész a

gomolyhámig. Mind a két nézetnek meg vannak a maga védi.

Az elbbit (a kanyargós csöveknek a veseblastémábóli kidiffe-

rencziálását) állítják: Küpffer (ir. 01. sz., 233. 1.), Bornhaüpt

(ir. 11. sz., 41. 1.), His (ir. 49. sz., 171. 1.), Thayssen (ir. 113. sz.,

593. 1.), RiEDL (ir. 88. sz., 38. 1.), Liebeukühn (ir. 67. sz., 77.

1.), Braun (ir. 15. sz., 4. 1.). Az utóbbi (folytonosságban végbe-

men fejldés) mellett nyilatkoztak: Remak (ir. 83. sz., 121. 1.),

RATHKE(Entwgg. 1861., 168.1.),Waldeyer (ir. IW.^z., 132.1.),

Leydig (Die deutschen Saurier. 1872. S. 127.), Tolüt (ir. 115.

sz.), Foster és Balfoür (Entwgg., übers. v. Kleinenberg. S.

162.), Pye (ir. 79. sz., 272. 1.) és Kölliker (ir. 59. sz.).

Ami saját nézeteimet a vesék fejldésérl illeti, elre-

bocsátom, hogy különös tanulmány tárgyává e thémát tenni

azért nem tartottam szükségesnek, mert vizsgálataim közben

meggyzdtem arról, hogy a kérdés ki levén merítve, új ada-
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tokkal az ismeretek bvítéséhez nem járulhatok. Mindamellett

saját meggyzdést szerezni volt alkalmam elég, mert azokon

a készítményeken, ahol ösvesék vannak, a maradó vesék fejl-

dése is megindult, és ezeken a következ észleleteket tettem

A húgyvezérnek a Wolff-féle csatorna végdarabjából

való kinövése kétségtelen ; 5 napos tyúkébrényekben annak a

háti oldalától, a Wolíf-féle csatorna mögött hátra, azután fel-

felé (proximálfelé) hajlik (III. tábla, 31. ábra, dr). Késbb a

Wolff-féle csatornától különválik s madaraknál a kloakába

(8-ik nap), emlsöknél (VI. tábla, 113. ábra, ur) a húgyivar-

öbölbe nyílik (nyúlnál kb. 13—14 mm. hosszúságnál). Hogy ez

mikép megy végbe, arról a következ fejezetben a húgyivaröböl

leírásánál lesz szó (129. 1.).— Hogy a kinöv húgyvezér egy már

ez idben elreképezett sajátos veseblastémába nne bele, abból

mit sem láttam. Az a tömöttebb kötszövet, mely a húgyvezért

kiséri (veseblastéma Sedgwick ; vesesejtköteg Braun), helyben

keletkezik a mesoderma megtömörülésébl, a Wolff-féle csatorna

beloldalán (III. tábla, 31. ábrán dW-töl és a 39. ábrán dr-tö\

mediálfelé, Mr ; IV. tábla, 57. ábra, Mr), és hasonló ahhoz, amin
egyebütt is a fejld mirigycsövek szomszédságában fel szokott

lépni. Arról pedig, hogy e szövet (veseblastéma) a hashdrtya-

hámnak hehurjánozásáhól származnék és jutna az ösvesék mögé,

épenséggel szó sem Ze^eí.MagaBRAUN,ki e nézetnek a fképviselje

(v. ö. fennebb), oly óvatosan nyilatkozik e beburjánozásról, hogy

úgy látszik, maga sem volt észleleteinek pontosságáról alaposan

meggyzdve. Reptilia- és madárébrényeken az afféle beburjáuo-

zásból mit sem láttam. Hámok burjánozásáról a kötszövetbe

csak akkor vagyunk feljogosítva szólni, ha a modern eljárá-

sokkal a kettnek egymás irányábani körvonalait ki lehet

mutatni ; ha nem, mint az a jelen esetrl áll, akkor mivel

támogatható amaz állítás? A színárnyalatnak a kötszövet

ellenébeni fokozatos apadásából fel volnánk ugyan jogosítva az

affélét következtetni, de mégebbl sincs jelen semmi: a hashártya-

hám a Wolff-féle léczen a szomszéd mesoderma ellenéhen mindig

éles körvonalú (31. 57. ábrák, plWJ. Végül felvéve azt, hogy a

hashártyahám burjánozásából keletkez sejtek a festanyagok

ellenében csakúgy viselkednek, mint az alattuk fekv mesoder-

ma-sejtek, akkor is csak hypotheziskép nyilatkozhatnánk a
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hurjánozás mellett, mert _^tárgyilagos bizonyítékokkal a javára

nem szolgálhatunk. E liypothézis pedig oly különös következ-

tetésekre vezetne, hogy ezek maguk elegendk annak a kizárá-

sára. Ilyen következtetés volna pl. az, hogy hámjellegüvé vált

mesodermasejtek burjánozása által ismét közömbös mesoder-

mális sejtek keletkeznének, a melyek nem is éles határúak a

környez mesoderma ellenében, de azért mégis megtartották

hámjellegüket in poteutia, mert a vese ébrényhelyzékévé tömö-

rülnek össze, a melybl a húgycsövecsek sorakozás által kibon-

takoznak. Egy szóval, egy egész sora az analógia nélküli

tényeknek merülne föl ama felvételbl ; - s minthogy így a has-

hártyahám burjánozását tényekkel támogatni képesek nem
vagyunk, jobb, ha egészen elhagyjuk.

Álláspontunk az, hogy a kinöv vesecs vége körül a kör-

nyez mesoderma, mint egyebütt is oly hámcsövek körül, a

melyek ers kinövésre vannak rendeltetve, megtömörül, közöm-

bös ébrényi sejt sejt mellé helyezdik s ez képezi, a húgyvezér

végének a vesemedenczévé tágult hosszúkás hólyagalak

végdarabjával együtt a vese ébrényhelyzékét. Emlsöknél a

vesemedenczének babalakja tételezi fel a vesehelyzéknek is e

testet megközelít alakját; a többi amnionosoknál a vese

ébrényhelyzéke nem egy helyre van korlátozva, hanem hossz-

kás lesz, mert a vesemedenczének megfelel tágulatok több

(madárnál három) helyen fellépnek, a tüdtl kezdve le egész

a medenczéig. A vesemedencze hámjától azután rövid kúpalakú

nyújtványok nnek bele a vese mesodermális ébréuyhelyzékébe

(III. t., 38. 40. ábrák, dr), eleinte kevesebb számmal (14—15

mm. hosszú nyúlnál 3—4), utóbb többen, s ezek végétl derék-

szögben elmen és kampóalakúlag lefelé hajló szárak nnek ki.

Itt kezddik azután a húgycsövecsek fejldési módjának a nehéz

megállapítása : vájjon továbbat a húgycsövek a lehajló szárak-

ból folytatólagos kinövés, vagy a veseblastémából való hozzá-

csatlakozás által fejldnek-e? A fön felsorolt (111. 1.) jeles

búvároknak eltér nézetei mutatják, hogy itt egy nem könnyen

megfejthet kérdéssel állunk szemben. Az eldöntés nehézsége

abl)an rejlik, hogy a kinövés által keletkezett egyenes húgy-

csövecsek végeire oly tömötten rakodnak reá a vesehelyzékbl

a mesodermális sejtek (vagy a másik nézet értelmében a fejld

M. TUU. AKAD. III. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 8
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húgycsövecsek végcsúcsán a hámoknak burjánozásából egyelre

oly kevéssé éles körvonalú s szk üreggel ellátott csövecsek ke-

letkeznek), hogy az egyik v. másik nézetnek eldöntését szemmel

kísérhet észleletekkel támogatni nem sikerül. Analógia útjáni

nyomozásra vagyunk tehát utalva, s ez bár positiv adatokat

nem adhat, de mégis megközelítleg a helyes nyomra

vezetni képes.

Azok, a kik folytonossági fejldést állítanak, támaszkodnak

a vesének mirigyjellegére, a mely utóbbiak (mirigyek) fejldé-

sének typusa szerint kellene végbemenni a folyamatnak itt is,

azaz az elágazó hámcsöveknek folytonos oszlás és kinövés által

kellene keletkezniök egész hosszukban. Hathatós támogatást

vélt e nézetnek Tolüt (ir. 115. sz.) abban adni, hogy ébrényék-

nél a húgyvezért berlini kékkel belövellvéu, ez utóbbit egész a

sarlóalakú álgomolyok finom hasadékába látta benyomulni. E
tény azonban nézetem szerint nem lehet irányadó, mert csak azt

bizonyítja, hogy a belövellt folyadék már kész, azaz az egyenes

húgycsatornákkal egyesülésibe lépett csövekbe behatolt, a mi

nem is várható máskép, akár közvetlen kinövés által keletkez-

tek ama csatornák, akár kidiíferencziálódtak s másodlagosan

egyesültek az egyenes húgycsatornai részszel. Az épen kidilfe-

rencziálódó gomolyok és húgycsatornák szövete oly lágy és finom,

hogy nem is képzelhet, miszerint még gyenge nyomás alkal-

mazására is a fest folyadék a velk érintkez egyenes húgy-

csövecseket szét ne roncsolná s így a folyadéknak utat nyitva,

a keletkezett képekbl szinte csak a kinövés általi nézetre

kell jutni.

Ezen puszta okoskodásoknál sokkal fontosabbak a jelen-

legi kérdés eldöntésénél az analógia útján való következtetések.

Szerkezetére nézve a maradó vese mindenben megegyezik az

svesével, csakhogy késbben keletkezett. Csak húgyvezére nem

fejldött úgy, mint az sveséjé, mert a Wolff-féle csatorna

közömbös mesodermális sejteknek hámsejtekké való átalakulá-

sából származott, a húgyvezér pedig a már meglev svese-

csatornából ntt ki. De ez nem is képzelhet máskép, mert

amannak keletkezési idején a mesodermában hámok még

nincsenek jelen, emezének az idején már van egy kivezet cs

;

a kíirülmények természetes lefolyása hozta tehát magával,
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hogy ez utóbbinak a képezésére a legkedvezbb talaj a már

meglev mirigy kivezet csövének a hámfala volt. De ebbl

még nem következik az, hogy az új mirigy hámcsveinek egész

hosszukban a kivezet cs hámfalábol kinövés íitján kell szár-

mazniok. Az svese fejldésénél oly határozottan felismerhet

a Wolíf-féle csövek önálló kidifferencziálása a mesodermából

(Wolft'-féle blastémából) tömör hámbimbók képében, hogy e

helyen hámcsöveknek közömbös mesodermális sejtekbli kidif-

ferencziálásának a lehetségéhez szó sem fér ; a sorozatos

fejldés, az svesebimbóknak egymástóli távolabb fekvése, e

viszonyokat itt könnyen megállapíthatókká teszik. Az emls-

vesében az igen kicsiny térben lefolyó fejldési viszonyok miatt

ez határozottan ki nem mutatható, de látva, hogy itt is tömör

bimbók keletkeznek a mesodermából kintt rövid hámcsövek

végén s tekintetbe véve azt, hogy ezekbl csak olyan mködés,
st szerkezetükben is megegyez kiválasztó csövek keletkeznek,

mint a Wolíf-féle testben : közelebb állunk a valóhoz, ha ezeknek

a vesehelyzékböl való kidifferencziálása, mintha a kinövés elmé-

lete mellett nyilatkozunk, mert a látott képekbl azt, hogy ama
nézetek közül melyik a helyes, határozottan eldönteni nem

lehet. Abban is megegyezés mutatkozik a vesék és az svesék

alaki fejldése között, hogy a kidiíFerencziált vesebimbók nem

a húgycsatornák egész hosszának, hanem csak a Malpighi-féle

gomolyok hámjának s a kanyargós csövekbl a gomolyokkal

szomszéd darabnak teszik az ébrényhelyzekét; mert ama bimbó

azonnal átalakul oly álgomolylyá, mint az svesében leírtunk

(v. ö. 80. 1.), a kanyargós csnek a legnagyobb darabja pedig

csak azután nö ki beiktatás útján a kezdet (gomoly tokja) és a

végrész (egyenes húgycsatorna) közé. j

8*





II.

AZ IVARCSATORNA v. A MÜLLER-FÉLE CS.

(DÜCTUS MÜLLERI)





A húgyivaresatorna (Caualis urogenitalis).

Mieltt a MtiUer-féle cs fejldéséuek a fejtegetését meg-

kezdeuk, hogy ezt liaszonnal tehessük, szükséges az ébrény

farki részén fellép azon átalakulásokról tájékozottsággal bírni,

a melyek a húgyivarcsatorna és az ivarköteg fejldésére vezet-

nek, mert az utóbbi két képlet késbb viszonyba lép a Müller-

féle csövei. A részek kicsinysége miatt az átalakulásokat csak

metszeteken tanulmányozhatjuk, a melyek nyíl- és haránt-

irányban vezettetnek. A metszetsorozatokból azokat, a melyek

egymástól eltért mutatnak, kiválasztjuk, és a His-féle embryo-

graph-al lerajzoljuk; a méretek körülbelüli megbecsülhetése

miatt szükség esetén megjegyezzük azt, hogy ugyanazon kép

hány metszeten volt jelen.

Egy 12 mm. hosszá nyúUhrény hasi és medenczei részé-

nek válogatott harántmetszet sorozatán (IV. t., 45—51. ábrák)

a következkrl kapunk felvilágosítást : A Wolff-féle test közép-

tájékából vett metszeten (45. ábra), a bélfodor (ms) gyökré-

sze felé bedomborodik a hasüregbe (c) a fejld ivarmirigy {gls).

tömötten sorakozott gömbölyded ébrényi sejtekbl állva, és

bevonva a köbös ivarhámtól. A mirigy még széles alappal nyug-

szik a Wolff-féle testen (cW), a melynek mesodermális szöve-

tébl kintt ; az ott fekv gomolyoktól {gm) a Wolff-féle test

lazább (a rajzon világosabb) kötszövete választja el. A gomo-

lyokon túl a Wolff-féle testben tágabb kanyargós, majd az

oldalsó felszín felé egyes szkebb Wolff-féle csövek (tW)

feküszuek ; az ivarmirigygyei ellentett oldalsó zugban mellül a

AVolff-féle csatorna (d],V) átmetszete van. — A Wolff-féle

t€st fels darabjából vett átmetszeteken (eiTl az ébrényröl

le nem rajzolva), a Wolff-féle csatorna hasonló felületes viszony-
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ball maradva a felszínhez hátrább húzódik, raíguem legfelül

azon zúgnak a közelébe jut, a hol a Wolff-féle test oldalsó fala

áthajlik a testfalakba ; ezt a helyet testfali zúgnak (Parietal-

bucht Kollmann's) lehet nevezni (v. ö. a 18. 19. 39. 61. 62. 63.

79. 80. ábrákat, d W). Ábránkban (úgy szinte feljebb is) a Woltf-

féle csatornát {dW) tömöttebb kötszövet veszi körül, de ez a

Wolff-féle test váza felé élesebb határral nem bír. E tömöttebb

ébréuyi kötszövet képviseli els megjelenésében mind az ondó-

vezér, mind a kürt kötszöveti és izomfalát, míg a hashár-

tyai hámborítékuknak els ébrényhelyzéke a Wolff-féle tes-

tet e helyen boritó laphámban van megadva.

A Wolff-féle test alsó darabjából vett átmetszeten (46.

ábra), látjuk hátul a fértl (ao) jobbra és balra az svesék (c W)
mögött a fejld veséket (rw), és a Wolff-féle testek hasi olda-

lán a zsigerüregbe (c) kiemelked Wolff-féle csatornát (dW),

környezve az emiitett tömöttebb kötszövettl. Itt a Wolff-féle

csatornák az svesének a hasi oldalára helyezdtek (fennebb

az oldalsó felszínén feküdtek), és mesodermális bürökjük annak

a szövetétl jobban különvált, egyszersmind oldalbarázdák fel-

lépése által kezdenek az alaptól letagolódni. Ivarmirigy e

helyen nincs.

A medencze bemenetébl vett metszeten (47. ábra) Wolff-

féle test már nincs. E helyett meg vannak a folytatásukban fekv

Wolff-féle csatornák (dW),íi béltl (?') és fodrától jobbra és balra

a hasüreg (c) felé, 160M-ig kiemelked két nyujtványban (fWJ
elhelyezve, a mely utóbbiak fiatalabb fejldési szakokra vissza-

vezetve a Wolff-féle léczekbl (v. ö. 31. 57. ábrát, pl WJ keletkez-

tek (v. ö. ezekrl 21. 1.), a Wolff-féle csatornát környez tömöt-

tebb kötszövetnek megszaporodása és ersebb kiemelkedése

által a zsigerüreg felé. Ez idtl kezdve azokat Wolff-féle zsine-

geknek (funiculi Wolffii) nevezhetjük ; — egyelre széles össze-

függésben vannak a medeuczebemenet hátulsó falát képez
kötszövettel. A Wolff-féle csatorna hámfala (d WJ a zsineg alsó

szabad felszínének a közelében van ; ez utóbbit a zsigerüregi

laphám borítja.

Lejebb (48. 49. ábrák) a zsinegek (fW) &. medencze

oldalsó falára helyezdnek, és miután a medenczeüreg felé ki

nem emelkednek, csak a Wolff-féle csatornák (dW) körüli
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tömöttebb kötszövetrl ismerhetk meg ; mögöttük, de nem a

zsineg szövetében benne, feküsznek a húgyvezérek (ur). Ugyan

e metszet a kiemelked ivartagot (phallus
;
ph) is találta az

ivarhasadékkal (fug), hátrább pedig az allantoist (all), mely

haránt fekvés vesealakjáról könnyen megismerhet. Leghátul

a tág csípüterek (a/) mutatkoznak.

Az allantois alsó része tájékán ejtett harántmetszetek

(50. 51. ábrák) a Wolff-féle csatornáknak az allantoisba való

benyilási viszonyaikat mutatják. Hasonló fiatal ébrényeknél a

Wolff-féle csatorna distális vége (d}V) a húgyvezérrel (wr) ösz-

szeszájadzván, egy közös rövid csatorna utján (50. ábra, cr) nyílik

az allantoisba (all) ; madárébrényekben ezt kloakaszárnak

neveztük (v. ö. 55.1.), itt ctUanfois-szdrnak mondhatjuk. A húgy-

vezér ugyanis a AYolff-féle csatorna distális végének a hátulsó

falából ntt ki (v. ö. 112. 1.), innen származik a közös végdarab az

allantoisba való benyilásnál. Nyúlébrényünkben (50. ábra) a kb.

160// h. és 40,M sz. allantois-szárak (cr), a benyilási helytl kezdve

a testnek haránt tengelye irányában ki-, azután hátrafelé hajla-

nak s e közben a zsigerüreg medenczei részének a fenekén feküsz-

nek ; azután mindegyik szár két csre oszlik (51. ábra jobboldalt

;

V. ö. V. t. 89. ábrán baloldalt), a melyek közül a medenczeüreg

oldalfalának a szomszédságában maradó az itt elhelyezett

Wolff-féle zsinegek tömöttebb kötszövetébe lép (51. és 50.

ábrák, dW), tehát ez a Wolff-féle csatorna; míg a másik {ur),

mely oldalvást és azután hátrafelé görbül, azonos a húgy-

vezérrel. Ez itt a farki vég felé irányított ers domborulatot ír

le, a mely darab a metszetbl kiesett (distálabb feküdt),

azért látjuk az 51. ábrán a húgyvezért kétszer megmetszve:

mellül a Wolff-féle csatornaváli összefügg vége (ur), hátul a

test hossztengelyében felfelé görbült darabja (uri) mutatkozik.

A Wolff-féle csatornáknak a végdarabjai eleinte (fiata-

labb nyúlébrényben, mint az ábránk), a végbélbe (kloakába)

nyíltak, annak a hátulsó falán oldalt, s ez megmarad így a ma-

darak- és reptiliáknál (v. ö. V. t, 77. és 78. ábrák); ellenben az

emlsöknél akkor, ha a még vak kloaka alapja az ébrény farki

végének ers görbülésével elre hajlott s végébl felfelé az

allantois kintt (v. ö. IV. tábla, 52 ábra, allJ, a Wolff-féle

csatornák ers görbület végzése közben ennek a tövére húzód-
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tak. Az allantois distális vége most egy hosszúkás csatornává

lett (53. ábra, sít^f) s ez a kloaka kihasadása után a farki végen

szabadon nyílik ; ezt Müller János hágyivaröbölnek v. csator-

nának (sinus urogeuitalis) nevezte el. Minthogy ez idtl a

Wolff-féle csatornáknak a húgyvezérekkel közös distális darabja

a húgyivaröbölbe nyílik, s ugyanezt teszi késbb a Müller-féle

cs is : mindenekeltt ezen öbölnek v. csatornának a fejldési

viszonyaival kell tisztában lennünk.

Az allantoisnak átalakulása húgyivaröböllé és húgy-

hólyaggá összefügg az ébrény medenczei részének a fejldési

viszonyaival ; ezeket összefüggésben kell tanulmányozni meg-

felel korú fiatal ébrények hossz- és haráutmetszetein. 11— 12

mm. hosszú nyúlébrényekben a húgyivarcsatorna már kifejl-

dött, azért még fiatalabbakhoz kell folyamodnunk. Ezeknek a

középvonalban ejtett nyílirányú átraetszetei leginkább alkal-

masak arra, hogy a szóban forgó viszonyokról felvilágositást

nyújtsanak.

Egy 9— 10 mm. hosszít nyúlébrényen (IV. tábla, 52.

ábra) a farki görbület igen ersen van kifejldve, annyira, hogy

a farkcsúcs {cd) a hasi oldal felé visszahajlik. A görbület homo-

rulatában fekszik a kloaka (cl), a melybe fölül mellül egy tág

(230jM átm.) nyilas útján az allantois gyökrésze (s), mindjárt e

mögött egy szkebb nyilassal a bélcsatorna (r) nyílik. Az allan-

tois gyökrésze eltt a felfelé hajló farki részben a kloaka üregé-

nek egy rövid darabja (pars caudalis intestini Kölliker, ir.

9. sz., 844. 1.
;
pars postanalis intestini Balfour, ir. S. sz.) foly-

tatódik (ic), mely fiatalabb ébrényben még hosszabb volt, de

jelenleg már visszafejld félben van.^) Végpontja felett, az

allantois mells falának ellépési helye és a kiemelked fark-

nyujtvány között van azon hely (tel), a hol a kloaka a végbél-

nyilás képezésére ki fog hasadni. Madaraknál Gasser (ir.

41. sz,) ezt a helyet kloakadudoruak (Cloakenhöcker) nevezte el

(v. ö. 131. 1.); a nyúlnál (s emlsöknél egyáltalán) helyesebben

') Kölliker (ir. 59. sz., 844. 1.) szei'int a bélcsönek e része nyulak-

nál a 1 1-ik napon kezd elcsenevészni, és a 12— 1 4-ik napon a kloakáu

ülö kicsiny vak tasakká töpörült össze ; végre egészeit elenyészik. — Sze-

rintem az utóbbi nem következik be, hanem maradványából lesz, mint

azt az 52-ik ábránk mutatja, a végbélnyilás környéke.
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kloakalemeznek mondhatjuk, mert hártya módjára zárja el a

leend végbélnyilást. A kloakalemez(/cZ) jelenleg mind a három

csirlevél elemeibl összetett vékony (55,«) hártyából áll, és ere-

désére nézve, mint azt Gasser (ir. 39. 41. sz.) madárébrények-

rl kimutatta, az scsíkból származott.— Az 1'125 mm. magas

allautoison két darabot lehet megkülömböztetui, elválasztva egy-

mástól egy szkülettl (s és all között). A szkült hely felett

fekv, 0*315 mm. átm. hólyagalakii darabból {all) lesz késbb a

húgyhólyag és a húgyinda (urachus), az alatta fekv, 6"75,«

hosszú csalakú részletbl (s) a húgyivaröböl. Az utóbbin mel-

li is, és hátul is kis kiöblösödések vannak. A hátulsó kiöblösö-

désnek megfelelleg nyíltak oldaldalvást {sp felett, mint arról

oldalt vezetett metszeteken meg lehetett gyzdni) az ívalakban

elre és felfelé görbül Wolff-féle csatornák, a melyek e helyen

a végbél oldalsó falán húzódnak mellfelé, ennek a hosszirányá-

val keresztezdve ; legmélyebb pontjuk az allantoisnak a végbél

mells falába áthajló sövény {sp) szintájától kissé distálfelé

fekszik, beágyazva a medencze fenekének a mesodermájába.

Amaz áthajlási hely {sp) most még vékony hártyaszer, de

késbb a mesoderma ersebb megszaporodása és egy hosszirányú

haránt sövénynyé való átalakulása közben egy igen fontos ébré-

nyi szerv lesz, mely részben a gátot képezi, azért gátsövénynek

(septum perineale) nevezhetjük. Az allantois gyökrészén melli

fekv kiöblösödésnek {s eltt) megfelelleg egy kis dudor (phj

van, a melytl a hasfalakat alkotó hártya (jm) megy el. Ezen

kiemelkedés ekto-, meso- és entodermából áll, és a leend

ivartagnak az els ébrényhelyzékét képviseli (1. késbb). Itt az

ivartag az allantois gyökrészének mells falát alkotó elemekbl

képzdik, a mely utóbbiak ez idben közvetlenül a kloaka átha-

sadási helye felett feküsznek.

A most leírt 10 mm. hosszú ébrénytl lényegesen külöm-

bözik egy csak néhány m.-métérrel idsebbnek, pl. 12— 13 mm.

hosszú nynUbrénynek (IV. tábla, 53. ábra) a középhosszmetszete.

A beállott változatok illetik a végbélnyilás kihasadását (a mi

Egli szerint— ir. 29. sz. 28. 1.— a 12-ik napon ; Kölliker sze-

rint— ir. 59. sz., 848 1. — a 11— 12-ik napon áll be), azután a

húgyivaröböl és az ivartag, valamint a gát kifejldését. Mindé

viszonyok egymással szorosan karöltve járnak, egyiknek a fej-
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ldése a másikét feltételezi, és jól áttekinthetk ébrényünk-

uek az elbbeni fiatalabbal (52. ábra) való összehasonlí-

tásából.

Az 53. ábrán az allantois gyökrésze és a farknyujtváuy

között kifeszítve volt öscsíkbeli maradvány (kloakalemez) szét-

foszlott, és a kett között létrejött a kloakának kifelé nyilasa.

E nyilas az ers farkgörbület miatt egy rövid ideig (kb. 10.

mm. hosszú ébrényekben) rejtett helyen feküdt, de a farkgör-

bületnek csakhamar beálló visszafejldése után a farknyujt-

vány mells felszíne és as allantois gyökrésze közé jutott. Ezen

gyökrész most az ivartaggá ('ph) vastagodott meg s emelkedett

ki, mögötte pedig az allantois volt gyökrészének az ürege (sug)

megmaradt, illetleg átalakult egy aláfelé egész ISOw-re táguló

csatornává : a húgyivaröböllé (sinus, urogenitalis), a melyet a mö-

götte fekv szkült végbéltl (rw) a megnyúlt gátsövény (fg+sp)

választ el. Ezen kötszöveti válaszfalat mellül az allantois (ill.

húgyivaröböl)hátulsó falának a hámja, hátul a végbélé fedi, tehát

mind a két felszínén az eutodermából származó hám borítja

;

ugyanilyen van a szabad csúcsán (pe), mely most a végbélnyi-

lással (an) egy színvonalon áll ; fels határa (c alatt) magasan

fekszik az allantois és a végbél egyesül helyén (leend Douglas-

féle üreg alatt). A gátsövény vitte a húgyivaröbölnek a végbéltl

elválasztásában a legfontosabb szerepet : alsó része (a Wolff-féle

csatornák benyilása alatti darabja, sp) teszi a gát összes töme-

gének az ébrényhelyzékét; a fels része, a AVolft'-féle csatornák

benyilásától (d W) egész a hashártya-üreg legmélyebb pontjáig,

a Douglas-féle üreg fenekéig (c) az ú. n. Thiersch-féle ivar-

kötegnek els ébrényhelyzékét (fg), egy oly kötöszövetköteget,

a mely kezdetben a Wollf-féle csatornák, késbb a Müller-féle

csövek distális végét is magában tartalmazza, — egyszóval egy

igen fontos ébrényhelyzékrl van itt szó.

Ha az ivarköteg fejldését kutatjuk, úgy tekintetbe véve

a fiatalabb ébrénytl (52. ábra) az idsebbhez (53. ábra) vezet

átalakulásokat, ama meggyzdésre kell jutnunk, hogy az a

gátsövénynyel együtt nem származhatott egyébbl, mint az

allantois hátulsófalának gyükérl a végbél mells falába áthajló

helynek (52 ábra, sp) a megnyúlásából^ azaz distális irányban

való kinövésébl, mert mindaz a kötszövet, a mi az id-
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sebb ébréuytinkben (53. ábrán) a hasüreg legmélyebb pontja

(c) alatt fekszik, és az allantois (ill. húgyivaröböl) töve mögött a

gátsövény szabad széléig terjed, amaz áthajlási hely kötszöve-

tének a kinövésébl keletkezhetett csak, a mi közben az így

fejld sövény a kloaka hátulsó falával párhuzamosan ivalak-

ban le- és mellfelé görbült, így a végbelet megnyújtván, ill. a

kloakát egészen a végbél alsó részének a képezésébe bevonván.

Nem lehet tehát arról szó, hogy a kloaka az elrenöv gát-

sövény által osztatik fel végbélre és húgyivaröbölre (mint azt

pl. Rathke hitte s nyomán még most is idézik), hanem a kloaka

egészen a végbél képezésére használtatik fel, és a kloakanyilás

egészen a véghéínyilássá lesz : a húgyivaröböl hasadéka (fissura

urogenitalis) pedig az allantois gyökrészének a kloakába való

nyilasi helyébl lett, és igy teljesen az allantoisból származott, —
annak a képezésében a volt kloaka-üreguek semmi része sincs.

Mindezen átalakulásokat pedig elidézte az allantois hátulsó

és a végbél mells falát összeköt darabnak : a gátsövénynek

ívalakú lefelé növése, mignem az allantois mells falának a

gyökrészéig jutott, a hol a test szabad felszínét, mint leend

gát (pe) elérte. Ezt (a gátot), mint a fejldés menetele mutatja,

eredetileg entoderma borította, és így azon különös viszony isme-

retére jutottunk, hogy a gát a bélcsatorna-rendszernek egy meg-

nyidt részébl keletkezett; késbb az itt létez hengerhámot a

test felszínérl odanöv laphám a helyébl kiszorítja, úgy miut

pl. ez a bárzsingnál is történik.

Az allantoisuak a bélcsatoruával közös végdarabját : a kloakát,

emlsöknél Rathke fedezte fel (Beitr. z. Gesch. d. Thierwelt. III. S.

82), és arról azt hitte, hogy ezt a kloaka két oldalán keletkez rán-

czok (Perineaifalten) felosztják egy mells és egy hátulsó részre, azáltal,

hogy mediálfelé nnek és találkoznak egy az allantois- és végbéltl kinöv

válaszfallal (Abh. z. Entw. I. S. 57); a sövény eltt fekv nyilas most

a húgyivarhasadékot, a hátulsó a végbélnyilást képviselné. Müllkr

Jámos (ir. 75. sz., 70. 1.) az allantoissal összefüggésben maradó mells

csatornát, a melybe a húgyivarkésziilék kivezet csövei nyílnak, elne-

vezte húgyivaröbölnek (sinus urogenitalis), hímeknél húgyivarcsatornának

(canalis urogenitalis), a nyilasát pedig húgi/ivarluisadéknak (fissura

urogenitalis).— Hogy ezen öbölnek a fejldése mikép történik, arról eddig

pontosabb leírások az irodalomban nem léteztek, úgy hogy Köllikeb

új fejUidéstanában alaposan mondhatta (ir. 59. sz., 998. 1.) : »a kloaka-

nyilás két részre való oszlása oly folyamat által tiU-ténik, a melynek
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részleteit nitíg nem ismerjük.* Kííllikeu maga (ir. 5.9. sz., 849 1.)

Rathkf, nyomán a felosztást nyúlnál a gátráncznak tulajdonítja, a

a mely elörenö e's megvastagodva a 14-ik napon a kloakanyilás köze-

lébe ér ; akkor azután az ivarredökkel a gát képezésére egyesü-

lésbe lép. Hogy ez által a bélcsatornarendszer egy darabjának a fel-

színre kell jutnia, arról Kölliker mit sem említ, valamint azt sem,

hogy a gátsövény fels darabja teszi az ivarköteg els ébrényhely-

zékét.— Eqli (ir. 20. sz., 39. 1.) tárgyalja ugyan aszóban lev viszo-

nyokat, de leírása ábrák híjján oly kevéssé érthet, hogy azokra Köi.i.i-

KER sem reflektált. Egli szeriirt elször az ivarbarázda az ivartagnak

erösebb kifejldése által megnyúlik, azután az allantois és végbél közötti

válaszfal az ivarbarázdába ben és ez által a húgyivaröblöt a végbél-

tl elválasztja, — enynyi helyes, a további leírás (39. 1.) azonban az

utóbél kitüremléséröl (!) érthetetlen. — A kloakának felvétele a vég-

bélbe, úgy a mint mi leírtuk, eddig elkerülte a szerzk figyelmét.

11—12 mm. hosszú nyúlébrényeknél (IV. t., 53. ábra) a

húgyivarbasadék (fug) és a végbélnyilás («>?), a még mellfelé

görbül farknyujtvány (cd) és a kiemelked ivartag (phj által

képezett, 63 0/< b. és 100,w sz. öbölszer bemélyedésbe (re) nyíl-

nak, a melynek hátulsó falát a farknyujtvány mells felszinén

az ektoderma borítja, mells (fels) falát az entoderma fedi.

Ezen bemélyedés (re) késbb a farknyujtványnak hátragörbü-

lése következtében eltnik, és akkor (18—20 mm. nyúlébré-

nyek) mindkét nyilas, a gátsövénytl elválasztva a test felszínére

jut : mellül a húgyivaröböl, hátul a végbélnyilás (mint pl. az

56. ábrában van). Bennünket fleg az elbbi érdekkel.

A húgyivarbasadék ez idben (10—12 mm. h. nyúlébrény-

ben) egy hosszúkás rést (53. ábra, fug) képez az ersen kiemel-

ked ivartag (ph) alsó felszinén; azért harántmetszeteken e tájék-

ból (48— 51. ábrák) hosszúkás hasadék (fug) képében mutatko-

zik; kb. 350|M h. 30

—

áOusz. A hasadék felfelé szkülve (53. á.)

átmegy a húgyivarcsatornába (sug), ez pedig a leend húgy-

hólyag helyén szélességi irányban kissé kitágul (49. ábra, all), és

felfelé követve ismét megszkült minségben folytatódik be a

köldökzsinórba (47. ábra, all). Hosszmetszeten (53. ábra) az

allantoisból származott csatorna (aÍZ-|-sw<7)homorulatával ersen

mellfelé görbült cs képét mutatja. Tágult (lOO^uátm.) helyének

fenekén nyílnak jobbra és balra a Wolíf-féle csatornák (d W),

és ugyané helyen találjuk késbb a MüUer-féle csnek a végét

is. Ez indította Müller jÁNOs-t arra, hogy az allantois gyök-
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részébl ered csövet »húgyivaröböluek« nevezze (1. fennebb),

a mennyiben t. i. mind az ivarcsövet (Müller-féle csövet), mind

a Wolff-féle csatornát és a belle ered liúgyvezért felveszi. A
húgyivaröböl be van ágyazva az allantois hátulsó falának a gyök-

részébl származott tömött mesodermális szövetbe ; ez mellül

az ivartaggá (ph.) emelkedett ki, hátul pedig a 45 0,^ magas s

kb. 250/< vastag gátsövénynyé (sp+fg) lett. Az utóbbinak a fels

része (fg) képviseli a fejldésnek induló Thiersch-féle ivarköteg

els nyomait ; ebbe vannak ez idben beágyazva a (kissé oldal-

vást fekv, azért a középmetszeten nem látható) Wolff-féle csa-

tornák distális végei (cUVJ, mieltt a húgyivaröbölbe nyilnának.

A további átalakulások a farknyujtvány hátrahajlásában

és embernél annak elcsenevészésében, továbbá az allantoisból

álló csatornarendszernek ers meghosszabbodásában, az ivartag

megnyúlásában, és a Wolff-féle csatornák végdarabját tartal-

mazó kötszövetnek a Thiersch-féle ivarköteggé való tömiUni-

lésében állanak. Ugyanakkor a Wolff-féle csatornák végrésze

elválik a húgyvezérétl, és mindegyik külön nyilik a húgyivar-

öbölbe (1. alább). Jó átnézetet kapunk e változásokról 15—20

mm. hosszú nyúlébrények, vagy fiatalabb emberi ébrények me-

denczei részének nyilirányú hosszmetszetein a középsíkból.

Egy 35 mm. hosszú Jiú-éhrénynél (IV. t., 56. ábra) az orsó-

alakú húgyhólyag {vu) folytatásában következik a hosszúra (1*08

mm.) megnyúlt, 70—SO/* széles húgyivarcsatorna {cug\ a melyet

tömöttebb mesedermális szövet környez ; alul a csatorna eltt a

lefelé görbül ivartag (ph) nyúlik le, melyben az ivartag hátidege

(nd) már jól megismerhet. A húgyivarcsatorna hátulsó falát a

végbéltl (rm) a volt gátsövény alsó részébl származott köt-

szövet {sp) választja el ; ez alul a laphámmal borított gáttá

(pe) szélesedik ki, és elválasztja a húgyivarcsatornát a vég-

bélnyilástól (an), melyek mindketteje a farknyujtvány (cd)

visszafejldése által a test felszínére jutott. A húgyhólyagnak

{vu) a feneke mögött találjuk a Wolff-féle csatornákat (d W)
tartalmazó, tömöttebb kötszövetbl álló Thiersch-féle ivarkö-

tegeket (fg), mint a volt gátsövénynek a Wolff-féle csatornák

benyilása (dW^) feletti darabiát. Ennek a mells fala a húgy-

hólyag fenekével és a húgyivarcsatorna fels (a Wolft-félie

csatornák benyilása — d W^ — feletti) részével folytonos össze-



128 HÚGY1VARC8AT0RNA.

függésben van, csak legfelül (fg) emelkedik el egy kissé a

húgyhólyag fenekétl ; hátulsó felszíne mögött azonban a has-

hártya-üreg (Douglas-féle üreg) majd egész hosszában leterjed

(c). Ez által az ivarköteg eltt egy kisebb, az ivarköteg mögött

egy hosszabb bemélyedése keletkezett a hashártya-üregnek. Az
50—60/< átm. Wolíf-féle csatornák (dW) az ivarköteg csúcsán

kezddnek, ennek állományában lefelé vonulnak, alul szöglet-

ben rögtön mellfelé görbülnek és a húgyivarcsatorna {ciig)

hátulsó falán nyílnak (dW^). A húgyvezérek ezen ébrényben

már nem nyíltak a Wolíf-féle csatornák végdarabjába (v. ö.

121. l), hanem ezeknek a benyilási helye felett a húgyivarcsa-

tornának a fels részébe, mint arról a középvonaltól oldalvást

vezetett metszetek tanúskodtak.

Feltn, hogy a húgyvezéreknek különválásáról a Wolíf-

féle csatornáktól az irodalomban kevés említés tétetik, és az

is a mi van, téves megíigyeléseken alapszik.

KupPFER-iiel találjuk az els idevojiatkozó adatokat a vesék fej-

lödése'röl írt értekezésében (ir. 61. sz.). Ezen dolgozatban bizonyította

be K. bárányebrényeken elször, hogy a vese ébrényhelyzéke nem a

bélcsatornából (kloakából) nö ki, miiit azt eltte Remak nyomán hit-

ték, hanem hogy fejldési helyzéke azonos a többi kiválasztó rendsze-

rével, a mennyiben a WolfF-féle csatorna hátulsó falából kinöv háni-

csböl keletkezik. Ezen \\. n. Kupfer-féle vesecs, felfedezje szerint

eleinte (8. mm. h. báránynál) a WolfF-féle csatorna végi-észének a hátfa-

lától indul el vízszintesen hátrafelé; azután (13. mm. h. báránynál) a

közös végdarab megnyúlása közben a WolfF-féle csatorna körül vízszin-

tesen tengelycsavarodást szenved, és ez által ennek a küls, majd a

mells oldalára helyezdik, úgy, hogy 1 7 mm. hosszú báráuyébrénynél a

WolfF-féle csatorna mells falától elindulva elre, azután ívalakban

kifelé, majd hátrafelé hajlik ; tehát ezeu vízszintes kezdetdarabja a

homorulatával hátra, és a domborulatával mellfelé tekint patkóalakú

ívet ír le. A domborulat legmells pontja közel fekszik az allantois

tágult részéhez (a leend húgyhólyag fenekéhez), s most — azt hiszi

KiiPFFER — e helyen egy új közlekedés létesül a húgyhólyag feneké-

nek oldalfalával ; ennek bekövetkezése után a patkóalakú görbületnek

mediális szára, mely a WolfF-féle csatornától indult el, elsorvad. 30

mm. hosszú báránynál az lij közlekedés már helyreállt, s a • húgyvezér

a húgyhólyag-fenék hátulsó falától ívalakban ki-, azutáu hátrafelé

vonul. Ezen új közlekedés folytán a húgyvezér most magasabban nyí-

lik a húgyiiólyag fenekébe, míg a WolfF-féle csatorna megtartotta ere-

deti benyilását a húgyivarcsatornába. A 180*^ körül való tengclycsa-

varulatnál fontos szerepet játszik a WolfF-féle zsineg, a melynek meden-
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özei vége Küpffer nézete szerint úgy változtatja a helyét, hogy a has-

ih'eg háti faláról a medenczéuek oldalsó, majd a hasi falára huzxidik,

végül j)odig a kétoldali zsineg a középvonalban az ivarköteggé egj^e-

siil, — ezzel együtt a vesecsö is csavarodik ott a Wolff-féle csa-

torna körül.

Könny bebizonyítani, hogy az egész Kupffer-féle nézet

a vesecsatornának a AVolff-féle csatorna körüli csavarodásáról

és egy új közlekedésnek a helyreállításáról egészen téves, s abban

találja megfejtését, hogy K. nem vizsgált meg pontosan soro

zatos metszeteket különféle korú ébrényekrl, hanem egyne-

hány metszetre alapította az elméktét. Megszakadás és új köz.

lekedés helyreállítása nem következik be, hanem az egész

átalakulás sokkal egyszerbben a következleg megy végbe

:

7—8 mm. hosszú nyúlébrényben a vesecs a Wolff-féle

csatornának a háti faláról indul még el, de már 9—10 mm.

hosszúnál vízszintesen elbb ki-, és azután hátrafelé kanyarodik,

hogy a medencze oldalfalán elhelyezett Wolff-féle zsineg tömött

kötszövete mögött haladjon felfelé (47—49. ábrák, ur). Mind

a két csatorna most még egy közös nyél útján nyílik a húgy-

ivarcsatornának a hátulsó falába (50. ábra, cr), de a különféle

síkokban való fekvésük miatt csak véletlen szerencsének köszön-

het, ha ilykorú ébrényeken mind a három csrészlet egy met-

szetbe jut, mint az pl. az Y. tábla 89. ábrájában (a baloldalon

cr, ur, és dW) látható; többnyire oly képeket kapunk (51.

ábrán a jobboldalon), a melyeken csak a vesecs (ur) és a Wolff-

féle csatorna (dWJ végdarabjai függenek egymással össze

patkóalakúlag, míg a húgyivaröbölbe nyiló közös végdarab-

juk már nincs a metszeten, mert ez kissé magasabban feküdt

;

azért az a felette való metszeten fordul el (50. ábra, cr). Ily

esetben (51. ábra) a két végdarab (ur és dWJ mellül patkó-

alakúlag hajlanak egymásba át, a melynek domborulata mell-

fele, homorulata hátrafelé irányul, s ily metszetekrl következ-

tette KuPFFER azt (5. ábrája, 17. mm. hosszú bárányról), hogy a

húgyvezér benyilása 180**-bau csavarodott a Wolff-féle csatorna

körül ki-, azután mellfelé ; tévedett pedig abban, hogy a patkó-

alakúlag görbült csíinek a mediális száráról is azt hitte, hogy

a húgyvezérhez tartozik. De az alatta és felette fekv metsze-

tekkel való össsehasonlítás kétségtelenül kideríti, hogy ez tulaj

-

donképen a Wolff-féle csatornának az alsó, mellfelé görbül

M. TI D AKAD. III. OSZT. KÜLÖN KIAOVÁNYA. 1874. I. y
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végrésze, mely e helyen a húgyvezér végrészével összenyílik,

hogy a kettejükbl származott közös végdarab (50. ábrán cr)

az allantoisba nyíljék. Ha a 89. ábrában a baloldalon a közös

végdarabot (cr) az ábrából elgondoljuk, megvan a patkóalakú-

lag görbült csö úgy, mint az 51. ábrán a jobboldalon.

Néhány mm.-rel idsebb nyúlébrényekben (14—16 mm. h.)

a húgyvezér és a Wolff-féle csatornának közös végdarabja

eltnt, és a két csatorna közel egymáshoz nyilik a húgyivar-

öbölbe, a mibl én azt következtetem, hogy a két csatornának

egymástól különválása sokkal egyszerbb módon következik

be, mintsem azt Küpffer hitte, t. i. a közös végdarabnak (89.

ábra, cr) tágulás v. aránylagos rövidülés útján a húgyivarcsa-

tornába (all) való felvétele által, mire a két csatorna végrészé-

nek okvetlen külön kell nyílni a húgyivarcsatornába. Hogy

ez így van, mutatja azoknak eleinte közeli nyilasa egymás mel-

lett, a mi késbb oda módosul, hogy a húgyvezér benyilási helye

mindinkább feljebb húzódik. Hogy ezen helyzetváltoztatásban

miért nem követi t a Wolíf-féle csatorna végdarabja is, bajos

megmondani, — tény az, hogy növési külömbözetek játszanak

szerepet az allantois származékainak a megnyúlásánál. Helye-

sen mondja Gegenbaur (Lehrbuch der Anatomie des Men-

schen. Leipzig, 1883. S. 555), hogy a hólyagháromszög (trigonum

vesicae) oldalsó határai jelzik az utat, a melyen a Wolff-féle

csatornák (ondóvezérek) benyilásától a húgyvezérek eltávolod-

tak ; de ezen eltávolodásnál nem kell aktiv vándorlásra gondol-

nunk,— egyszeren az allantois gyökrészének ersebb megnyú-

lása hozta létre a két cs végrészének egymástóli eltávolodását.

Húgyivar csatornával csak az emlsök és az ember bír-

nak, az alsóbb rangú amnionos geriuczesekben ily csatorna a

fejldés közben fellép ugyan, de késbb az allantoissal együtt,

a melybl keletkezett, elcsenevészik. Ezeknél azután a WoHf-

féle csatornák és a késbb fejld Müller-féle csövek egy-

szeren a végbélbe (kloakába) nyílnak, oly körülmények, a

melyek megérdemlik, hogy a szóban forgó viszonyokat ezeknél

is megvizsgáljuk.

Olyan fejldési állapotot, mint a fönnebb leírt 10 mm.

hosszú nyúlébrényben volt, tyúkoknál kb. a 4-ik nap végén talá-

lunk. Egy í) napos tyúkébrény nyilirdnyú középmetszetén (IV. t.,
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54. ábra), mind az allantois (all), mind a bélcsatornának a vége

(rwj) belenyilnak a tág (360/< széles) kloakába {cl), mely melli

a bél farki részét (intestinum caudale) küldi lefelé (ic). A
kloaka mells fala eltt fekszik az scsikból származott azon

hártya (tel), a melynek szétfoszlása után e helyen a kloaka

kifelé fog nyilni. Gasser (ir. 41. sz.) ezt a hártyátazért, mert

fiatalabb ébrényekben a kloaka ürege felé kiemelkedik, kloaka-

dudornak (Cloakenhöcker) nevezte el (a kiemelkedés nyoma

ábránkban még megvan; ezt mi fönnebb, 123. 1., a nyúlnál

kloakalemeznek mondottuk) ; a 4-ik nap után a dudor a kloaka-

üreg tágulása közben elenyészik. A hártyát {tel) kívül az ekto-

derma, belül az entoderma borítja, a közepett mesodermából

áll ; meglehetsen vastag (0*3 mm.).

A költés 5-ik és 6-ik napján az allantois tövén fekv

kloakahártya a mélységbe temetkezik azáltal, hogy a farkgör-

bület ers kifejldése közben a hártya körül ers ajkak nnek
elre, mint az egy 7 napos tyúkéhrény hosszmetszetén látható

(lY. tábla, 55. ábra, pli és pp) ; az ajkak közül a fels (ph)

fekvésére nézve az ivartagnak ^) felel ugyan meg, de nem lesz

ilyenné, hanem az alsóval együtt a kloakanyilást környez sze-

mölcsalakú kiemelkedéssé. A kintt ajkak miatt a kloaka mells

falát a külvilágtól elzáró kloakalemez a mélységbe jutott és

sajátszer likacsos szövetté változott át {tcT). Ez a kloakale-

mezt boritó entodermának a burjánozásából keletkezett (5—6-ik

napon), mely a mesodermát itt a helyébl kiszorította, míg az

ektodermával érintkezésbe jött ; erre azután elemeinek szétbom-

lása közben benne likacsok léptek fel, elkészületkép a kloaká-

nak e helyen bekövetkez kihasadására. A megnyílás a 7- ik nap

körül áll be, a mi, ha megtörtént, a kloaka az ajkaktól körülzárt

végbélnyilásba megy át, mely utóbbi tulajdonkép a test küls

felszínéhez tartozik, mert az ektodermától van borítva és a test

küls felszínének a bemélyedésébl keletkezett (v. ö. 55. ábrát,

an körül). Ennek a volt vak végérl a következ napokon

(9—12-iken) az ektodermának egy zacskóalakú hámnyujtvá-

') BoBNHAüPT (ir. 11. SZ., 35. 1.) az ivartag fejldését a 11-ik napra

teszi és azt mondja róla, hogy a 1 4-iken eltnik. Ábránkat ösózehason-

lítva az emlösébrénynyel (53. ábra), azon nézetre kell jutnunk, hogy az

ivartag fejldése jóval korábbi kelet.

»
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nya (nyoma az 55. ábrában &i^-nél mutatkozik) n a végbél

mögött fölfelé, és egy mirigykészülékké : a Fahricius-féle töm-

lvé (bursa Fabricii) lesz.

E tömlrl különféle tevés ne'zetek uralkodtak. Fabkicids (1687.)

azt hitte, hogy egy felfogó készüle'k a beléje lövellt ondó számára, Huschkf.

(ir. 50. sz.) pedig azon nézetben volt, hogy az a húgyhólyagniak felel

meg, mert felveszi a WolfF-féle csatornákat. Lkydio nyirkszeru testnek

tartotta. — Mindez téves, mert tulajdonkép egy mirigykészülék lesz

belle, körülbelül hasonló, mint az emlsök (pl. rágcsálók) végbélmiri-

gyei ; zsíros váladéka a vég belet a bélsár ellen védi. Hogy a töml
falában fejld miiúgyek valóban fagygyúmirigyeknek tártandók, kiderül

abból is, mert az egész töml és a falában fejld mirigyek, mint a

fagygyúmirigyek, az ektodermából származtak c's nem a kloakát fed
entodermából.

A Fabricius-féle töml fejldésével Bornhaupt és GIasser foglal-

koztak, a kiket idézek, mert saját észleleteim e tárgyról nincsenek.

BoRNHAUPT (ir. 11. sz., 8. 1.) szerint az els nyoma a 8-ik napon mutat-

kozik, és pedig nem úgy, mint a hogy Hoschke és Bakr hitték, a kloaka

hátulsó falának a kitüremlésébl, hanem a végbél vak végének a hám-

elemeibl, tehát az entodermából. A 11 -ik napon benne hosszredk

keletkeznek, hámja a 15-ik napon csomókká vastagszik meg, azután

ezen csomók a hámtól lefüzdnek, hogy golyókat képezzenek, melyek

a red vázába vannak beágyazva ; így egy csöves mirigy keletkezett. —
Gasser (ir. 41. sz.) nyíliránjaí középmetszeteken tanulmányozta a

kloaka és a Fabricius-féle töml fejldését, a 4-ik naptól kezdve id-

sebbekig. Nézeteit a likacsos szövetrl, a hol a kloaka át fog törni,

egészben véve megersíthetem (1. fennebb), és a töml fejldésének els

nyomait is úgy láttam, mint a hogy leírja. Gtasser szerint a 7-ik

napon a likacsos szövet alatt fellép egy ektoderma-tasak, a melynek

alsó része kí'sbb közösen tartozik mind a Fabricius-féle tömlhöz,

mind a végbélhez. A 12-ik napon a töml a végbél mögött már ersen

felfelé ntt, és vak vége redkbe szedödött, de az említett likacsos hám-

szövet a végét a kloakanyilástól még elzárja ; a kihasadás a hámnak

elpusztulása közben csak a 17-ik napon következik be.

Madárnál a gátsövény nem n elre úgy, mint az emlsnél

(v. ö. 54. 55. ábrákon sp), hanem megmarad az eredeti rövid

állapotában. Azért nem is válik külön a végbél (55. ábra, rm) az

allantoistól (all), hanem a kloaka {cl) fentartja magát, mint

ilyen, egész az allantoisnak az elsorvadásáig. Ha ez bekövetke-

zett, akkor a végbélnyilás itt is egészen körébe vonta a kloakát

;

a végbélnek ezen alsó kloakarésze felveszi a húgy- és ivarcsa-

toruákat. A Wolff-féle csatornák ugyanis a 4-ik napon a kloaka-
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szárak útján a kloaka hátulsó falának oldalrészeibe nyíltak

(v. ö. 55. 1.), és e benyilási helyüket késbb is megtartják

;

ugyanezt teszik késbb a bellük levált húgyvezérek. J felvi-

lágosítást a Wolft-féle csatornák benyilási viszonyairól 4—

7

napos tyúkébrények harántmetszetein kapunk, a melyek egy-

szersmind alkalmasak kiegészíteni a kloaka és végbél alakjáról

a hosszmetszeteken nyert fogalmainkat.

4 napos tynkéhrenyhen (III. tábla, 31. ábra) a kloakába

{cl) kétoldalt belenyílnak a 35« átm. kloakaszárak (a jobboldalon

ec?), ezek folytatódnak feljebb a Wolff-féle csatornákba (d W) és a

kinöv vesecsbe (a metszeten dr-nél látszik) ; mellfelé a 200|U

átm. kloaka átmegy az allantoisnak {alt) a húgyivarhasadékot

képvisel részébe, mely az ivartagnak megfelel nyujtványban

fekszik és most az ektoderma által a külvilágtól még el van zárva.

Egy magasabb harántmetszeten (IV. t., 57. ábra) a Wolíf-féle

csatornák a medenczei végükön beállott ers görbülésük miatt

kétszer vannak megmetsztve : a testüreg (c) hátulsó falán a

AVolff-féle léczben (plW), és mellül benyilásuknál a kloaka

oldalsó falába {dWi)\ a hosszúkás (0'6 mm.) alakú kloakának

(d) mells része {all) a benyilás eltt magasabb (proximálisabb)

tájékokban folytatódik az allantois nyelébe (v. ö. 54. ábrán, all).

Egy idsebb, 6 napos tyákébrénynek e tájékából vett ha-

rántmetszetén (ly. tábla, 58. ábra), a kloaka (cl) harántirány-

ban szélesebb lett (450í<), és felveszi a kloakaszárak (cr) útján

benyíló Wolft-féle csatornákat (d W), a melyek itt a Wolft-féle

léczekbe helyezkedtek (c és c^ között) ; a léczeket ki- és befelé a

hasüregnek a legmélyebb zugai (c és Cj) határolják, borítva

mellül magasabb hengerhámmal. Az oldalsó zugban (c^) e helyen

boholyalakú nyujtványok keletkeztek (x), a melyekrl már

BoRNHAüPT (ír. 11. sz., 35. 1.) is megemlékezik (»Convolut von

Peritonealfalten« neve alatt), de jelentségüket nem ismerte.

Körülbelül azon a helyen feküsznek, a hol emlsöknél a lágyék-

csatornának a bels nyílása van ; azt hiszem, hogy nincs különös

feladatuk, hanem oly jelentségnélküli képletek, mint ama hám-

bolyhok, a melyek fiatal emls- (nyúl) ébrényekben az allantois

gyökrészén is keletkeznek (v. ö. 52. ábrán, ph felett), és késbb

eltnnek. Madárébrényünkben a kloakától mellfelé a húgyivar-

hasadéknak megfelel rés (fug) megy el, de ennek üregét mel-
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lül az elbb leírt likacsos hámszövet (tct) zárja még el. E
szövet a kloakáuak elre terjed nyujtványát (fug) elválasztja

egy mellül (legalul) fekv félholdalakú hámüregtöl (re), a mely

nem egyéb, mint a farkgörbület beálltával keletkezett testfel-

színnek egy zuga, tehát ektodermától van borítva (megfelel

az 52. ábrában az allantois töve és a farknyujtvány közötti

helynek, tel felett).

7

—

8 napos tyákéhrényhen (IV. tábla, 59. ábra) a kloaka

{cT) keskenyebb lett (300jm), hátul felveszi a vógbelet (rm), mely

most hámjának burjánozásától egészen meg van töltve ; mellfelé

akloakát a likacsos hámszövet (ícZ) választja el az ers farkgör-

btilet által körülzárt ektodermális hámzugtól {re). A Wolfí-

féle csatornák (d W) a testüreg (c) hátulsó falán ersen kiemel-

ked (250|M-ig) Wolíf-féle zsinegekben (f W) feküsznek, a melyek

a volt Wolíf-féle léczek (v. ö. 57. ábrán, plW) kötszövetének a

megszaporodásából keletkeztek. Alul, mint lejebbi harántmet-

szetek mutatták, a Wolff-féle csatornák a kloakának a végbél

vége alatt következ oldalsó falába nyíltak, és már különváltak

a húgyvezértl.

Ezzel azon átalakulásokat, melyek az ébrény medenczei

végén a MüUer-féle csöveknek idejutása eltt lefolynak, leír-

tuk, s most áttérhetünk ezen nevezetes csöveknek a fejldésére.

A Müller-féle csö (Ductus Mülleri).

A MüLLER jÁNCs-tól elször *) pontosabban leírt ivarcsö-

vek fellépésének ideje összeesik az ivarmirigyekével, a mi arra

mutat, hogy ezek az ivarmirigyeknek a valódi kivezet csövei,

míg a Wolíf-féle csatornák fejldésükkel azért elzték meg az

összes húgyivar-rendszerét, hogy a kiválasztó szervek szolgála-

*) Pontosan elször Mller János írta le ti 830-ban) az ivai-csövet a

tyúknál (ir. 7. sz., 36. 1.), de látták azt eltte már mások is, csakhogy fel-

cserélték a Wolflf-féle csatornával. így maga MCller J. beismeri, hogy

eltte Baer (Entwgsg. I. Thl.) ismerte. Tulajdonkép azonban még elbb

(1825.) leírta az ivarcsövet Bathrk (ir. 80. sz., 151. 1.), mondván, hogy »az

svese küls felszinén egy cs keletkezik, mely felül egy nyilast kap a

hasüregbe*, — a mi bizonyára nem lehetett más, mint az ivarcs. Rathkk

abban tévedett, hogy ebbl származtatta mind az ondó-, mind a pet*-

vezetö csövet.
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tába lépjenek. A gerinczesek seinél a zsigerüregbe jutott ivar-

váladékok eleinte a hasi likakon (pori abdominales) *), késbb

a hasüreggel a szelvénytölcsérek útjcáu nyíltan közleked

Wolft-féle csatornákon át távolodtak el ; de ez nem volt az

eredeti feladata a AVolff-féle csatornáknak, hanem az sihez

csatlakozott másodrend egy mködés. Hímeknél e módosult

viszony fentartotta magát, és pedig amniontalanoknál oly-

képen, hogy az ivarkészülék szolgálatába lépett Wolíf-féle csa-

torna eredeti mködését is megtartja mint húgyvezér, tehát

közös húgy- és ondóvezérré (ú. n. Leydig-féle csatornává) lett

;

ellenben amnionos gerinczesek hímjeinél az svese elcsökevé-

nyesedésével (ill. mellékherévé való átváltozásával) a Wolff-féle

csatornáknak húgykivezet szerepe megsznvén, csak az ivar-

váladékot elvezet feladatuk maradt meg, és így a másodlago-

san szerzett mködés (ondóelvezetés) lépett az eredetinek

(húgyelvezetésnek) a helyébe; a Müller-féle csövek pedig (a

melyek a hímekben is kifejldnek), többé vagy kevésbé elsor-

vadnak.

Nstényeknél az ivarváladékot a zsigerüregbl az ivar-

csövek vezetik el, — oly hám- és izmos falú csövek, a melyek

egyrészt proximális végkön nyíltan közlekednek a hasüreggel,

másrészt distális végükön a húgyivarcsatornába vagy a kloa-

kába nyílnak. Alacsonyabb rangú gerinczeseknél a (jobb- és

baloldali) ivarcsövek a kifejlett állapotban részekre való tago-

lást, egymásután i szkebb és tágabb darabokon kívül, nem

mutatnak, a hol azután a fels szkebb darabot kürtnek, az

alsót méhnek nevezzük (halak-, hüllk-, reptiliák-, madarak-

nál); ellenben az emlsök legtöbbjénél és az embernél (IIT-

tábla, 43. ábra) a viszonyok annyiban módosultak, hogy a két-

oldali csöveknek (tuh) distális darabjai a medenczei részü-

kön kisebb v. nagyobb távolságra egybeolvadtak (wí), a mi

által egy Y alakú izmos falú hámcsatorna keletkezett, a mely-

nek páratlan szárán {ut) a hámfal körül a sima izomzat ersen

kifejldik és e darab lesz a méh és hüvelylyé, a széttér fels

ketts szárak {tuh) vékonyabbak maradnak, és felül szabadon a

*) TuRNER szerint Laemaryus horealin-nkl ez még most is így törté

nik. Journal of Anatomy and Physiol. Vol. tH. p. 288.
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hasüregbe nyiló {otuh) kürtökké lesznek. Sok emlsnél (néha

gátolt fejlödéskép a nnél is) a Müller-féle csövek distális

részei nem egyesülnek a leend kürtök méhbeli szájáig, és

akkor a méh fels vége is két csúcsba húzódik ki {uterus

hicornis; nyoma a 42. és 43. ábrákban még megvan).

Kifejlett állapotban a ni ivarcsatorua minden szomszéd

szervtl független egy zsigerré lett, és hatalmas kifejldése

által amazok hozzá alárendelt szerepbe léptek. Hasüri nyila-

sai alacsonyabb ranguakuál magasan feküsznek fenn a has-

üregben, és csövei a test hossztengelyével az eredeti párhuza-

mos lefutásukat inkább megtartották ; ez által, és egész hosz-

szukban megmaradt ketts számuk által siebb viszonyra

vallanak. Magasabb rangúaknái (némely emls, asszony) fels

részük (kürt) késbb a hosszirányból inkább a harántba helye-

zdik, miután megelzleg az svese elcsenevészése közben

ers kanyarulatokba szeddött a petefészek körül.

Míg a kifejlett egyénben az ivarcsatorna az elemi vesék

elsorvadása után uraló befolyásra jutott a többi ivarszervi zsi-

gerek felett, els fejldése alkalmával csak egy kis részét tette

amaz ébrényi kiválasztó készüléknek, és ennek egyes részeibl

nyerte mind a hámbeli, mind a mesodermális eredés alkotó

részeit. Egy idben a Müller-féle cs a Wolíf-féle test oldalsó

falán levonuló hengersejtes csatorna volt, nagysági méreteit

illetleg olyan alárendelt viszonyú a AVolff-féle test tömegéhez,

mint ha ennek a csövei közül volna valamelyik. Ha tehát a Mül-

ler-féle cs els fejldését akarjuk tanulmányozni, a Wolff-féle

testre kell visszatérnünk, mint a melyen a fejldése megindul.

Ez meglehetsen késn áll be : tyúkébrényeknél a 4. és 5-ik

nap között, házinyulaknál 15— 16 mm. hosszúságnál, tehát oly

idben, a midn a Wolff-féle test, ha nem is érte el még fejlett-

ségének a tetpontját (a mi tyúkébrénynél kb. a 7. nap körül,

nyúlnál 16—17 mm. hosszúságnál áll be), ahhoz mindenesetre

igen közel van.

Vizsgálataim a Müller-féle csövekrl reptiliákra (gyík,

sikló), madarakra (tyúk, kacsa), különféle emlsökre és az

emberre vonatkoznak. Mieltt ezeket leírnám, a megértés érde-

kében vélek cselekedni, ha elbb idsebb ébrényeket veszek vizs-

gálat alá, a melyeken e cs teljes hosszában már kifejldött, de
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egyéb átalakulásokat még nem szenvedett. Dyenek pl. a tyúk-

ébrények a 8—9-ik napon és 5— 6 cm. hosszú disznó-ébrények.

Kézi nagyítóvali megtekintésre különösen alkalmatos a. Wolíf-

féle test ers kifejldése miatt egy 6 cm. hosszú disznó-ébrény,

a melyen megkeményítés és a beleknek eltávolítása után (III.

tábla, 41. ábra) a következket látjuk

:

A Wolff-féle test mells felszínének egész hosszában vé-

gigvonul egy szélesebb szürkés csík, a melyen ismét egy fehéres

keskenyebb red (piti és plt2) fekszik. Harántmetszeteken bebi-

zonyul, hogy a felületesebb fehéres csíkba beágyazva végigvonul

a Müller-féle cs, sugaras irányú hengersejtekböl álló sz-

kebb csatorna képében, míg a mélyebb szélesebb csíkban a

Wolff-féle csatorna van, tágabb faláról és a belenyiló svese-

csövekrl könnyen megismerhet. A csíkok felszínét egész

hosszukban magas hengersejtek fedik, míg a Wolfl-féle test

többi felszínét egyszer laphám borítja (v. ö. III. táblán, 37.

ábrát). A csíkot Braun kezdeményezésére kürtrednek v. kürt-

lécznek (Tubenfalte ; ír. l. sz., 180 1.) lehet nevezni, mert a

kürtté átalakuló Müller-féle csövet tartalmazza. — A Wolff-

féle test proxímális végén a kürtlécz átmegy a rekeszszálagba,

(41. ábránkban a baloldalon), egy vékony kötszöveti nyújt-

ványba, mely a veséknek (renj küls oldalain a AVolff-féle tes-

tek csúcsát elhagyja és a rekeszszárak tájékára lép át, homo-

rulatát a középvonal felé fordítva. A kürtlécznek a proxímális

végén van a Müller-féle cs kezdete, azaz a hasüri nyílása (a

mi ez idben csak metszeteken látható, pl. V. tábla, 86. ábrán),

a mely felé a cs kissé tágabb lesz és hengerhámjai közvetle-

nül átmennek a kürtlécz felszínét e helyen borító magasabb

hengersejtekbe. A Wolff-féle testnek legfels csúcsán, az emlí-

tett nyíláson túl, a rekeszszálagban Müller-féle cs már nincs,

— itt csak Wolff-féle csatorna és egyes svesecsövek feküsz-

nek. A Müller-féle csövek szabad nyílása körüli darabot nevez-

hetjük az els részének; a második része a Wolff-féle test

hosszában a kürtléczben fekszik ; azon túl következik a harma-

dik darabja, mely a Wolff-féle zsinegekbe (41. ábra, plW^)

helyezdött. Ezen zsinegeket fiatalabb ébréuyeken már tanulmá-

nyoztuk (v. ö. 120. 1.): oly kötszövetcsíkok azok ; melyek a Wolff-

féle test distális végétl levonulnak az allantois gyökeréhez és
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a Wolff-féle csatornákat tartalmazzák, késbb pedig a beléjök

növ Müller-féle csöveket is felveszik; tömött kötszövetbl

állanak és a hasüreg laphámjától boríttatnak. A AVolff-féle

zsinegek lejebb a kis medenczeüreg oldalfalának a mells

tájékába húzódnak, és egymáshoz közeledve az ivarkötegbe

mennek át. Mieltt ez megtörtént, a Müller-féle csövek a Wolff-

féle csatornáknak mediális, majd hátulsó oldalára helyezdtek,

és most a húgyhólyag hátulsó falához feküdt ivarkötegben a két

AVolff-féle csatorna mediális és hátulsó oldalán húzódnak le

(v. ö. VI. tábla, 111. ábráján dM).

A Müller-féle csövek legdistálisabb részének viszonyai

egyes osztályokban, st még az emlsök között is eltérk, a mi-

rl részletesebben késbb lesz szó. Itt csak annyit akarunk

megjegyezni, hogy az embernél és a legtöbb emlsnél a két cs
distális vége egy rövid darabon korán egybefolyik, ellenben

reptiliáknál az si állapot megmarad, a mennyiben a Müller-

féle cs mindvégig ketts marad és két külön nyilassal nyílik a

kloaka hátulsó falán. Madaraknál már annyiban van változás,

hogy még nstényeknél is csak egyik (a baloldali) Müller-féle

cs tartja magát fenn, a jobboldali korán elsorvad. Valamennyi

gerincsesnél pedig jelen van azon feltn körülmény, hogy a

Müller-féle csövek sokáig vakon végzdnek a kloaka vagy a

hágyivaröböl hátulsó hám/alának a szomszédságában ; a benyilás

csak meglehets késn következik be (v. ö. 171. 1. ). A végdarab

V. végdarabok tehát az ivarköteg alsó részében feküsznek, a

Wolff-féle csatornák benyilási darabjának a szomszédságában,

és itt egyelre vakon végzdnek (v. ö. 75. és Illa sibrákondM).

Miután az eladottakban elször megismertettük a húgy-

és ivarszervek fejlettségi állapotait, mieltt a Müller-féle csö-

vek jelen voltak, azután leírtunk oly idsebb ébrényeket, a

melyekben a Müller-féle csövek már ki voltak fejldve egész

hosszukban : most a közbees fejldési szakokat kell megvizs-

gálnunk, a melyeken a Müller-féle cs fejldni kezd. Feltn,
hogy ezen egyszer hámcsnek a fejldése iránt oly sok és oly

ellentmondó nézetek merültek fel, úgy hogy mondható, hogy

az összes húgyivarrendszer fejldésében e kérdés döntetett el

a legkésbben. Ennek oka nem annyira a vizsgálatok nehézsé-

gében, mint inkább azoknak hosszadalmasságában keresend,
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a mennyiben a Müller-féle cs fejldése egy körülírt kis helyen

indulván meg, csak teljes metszetsorozatoktól lehet kifogástalan

eredményt várni, ilyenek pedig a mikrotom használata eltt

nem egy könnyen voltak elállíthatók. Másrészt zavarólag

hatott az is, hogy amniontalan gerinczeseknél a Müller-féle

cs (állítólag) máskép fejldik, mint az amnionosaknál.

Gegenbaur (Grundzüge d, vergl. Anat. S. 591. Grundriss S. 6 1 2)

fejldéstani vizsgálatok igénybevétele nélkül, egyedül összehasonlító

boncztani úton már 1859-ben azon nézetre jutott, hogy a Müller-féle

csnek eredetileg az ösvesecsatornából kellett leválnia. Ezen állítást

azután a czápákra (acantliias és mustelus) vonatkozólag Semper (ir. 105.

sz., 310. és 406. 1.), a hüllkrl Spengel (u.o. Bd. III. S. 4) és Fürbringer

(ir. 35. sz., 30. 1.) tényekkel bebizonyították, kimutatván azt, hogy az

elbbieknél két részre való hasadás, az utóbbiaknál (salamandrá-nál

Fürbringer) tömör lefüzdés által keletkezik, mely utóbb üreges lesz.

Amnionosakról (tyúkról) már régebbi szerzk is állítottak ilyesmit

(Thiersch, ir. Í14. sz., 11. 1. ; His, ii*. 49. sz., 167. 1.), a nélkül, hogy

e nézetüket pontasabb vizsgálatokra alapították volna ; vijabban még
Balfoub és Sedqwick (ir. 4. sz.) is e nézetben vannak.— Mások a hám
levezetésére az ektodermához fordultak, így His (ir. 48. sz., 161. 1., de

állítását késbb visszavette, ir. 49. sz., 167. 1.) és Hensen (Árch. f. m.

Anat. Bd. III. S. 502), ami kétségtelenül téves. Ma már kérdés tárgya

nem lehet, hogy a Wolff-féle csatornábóli leválás csak az amniontala-

noknál fordul el, ellenben az amnionosaknál a Müller-féle cs nem

keletkezik az ösvesecsatornából ; e szerint az amnionusak Müller-féle

csöve nem homológ az amniontalanokévul, hanem legfeljebb ú. n. tökélet-

len (incomplet) homolgia, helyesebben véve csak analógia forog fenn.

Eltekintve a most megemlített két módtól, a melyek szerint am-

nionosaknál a Müller-féle cs fejldhetnék, a következk jöhetnek szóba :

a) A Müller-féle cs az ösvese kötszövetében (vagy hashártyai

burkában, Dürsv) tömör sejtkötegkép kidifferencziálódik és utóbb lesz

üreges csvé, mely azután fels végénél a hasüreggel egy ott keletke-

zett résalakú nyilas útján nyílt közlekedésbe lép.

így gondolta ezt MPller János ^) (ir. 75. sz., 36. 1.), a kinek

nézeteit elfogadták: Rathke (ir. 80. sz., 379. 1.), Valentin (Entwickgg.

S. 388), KoBELT (ir. 54. sz., 17. 1.) és Bischoff (Entwickgg. S. 368).

') Érdemes Müllkr János nézetével, a kinek nevét az ivarcsö

viseli, megismerkedni. Szerinte (ir. 75. sz., 36, 1.) az ivarcsö nem keletke^

zik a "Wolíf-féle csatorna átalakulásf.ból, hanem a mellett fellép egy fehér

henger képében egy új csö, mely eleinte tömör, azután üres lesz, és akkor

meglehets vastag ; egy ideig felül vakon végzdik, azután ott a hasüreg

felé megnyílik. Hímekben is Mí.lkr J. látta elször az ivarcsövet (i.

m, 48. 1.).
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DuRsr (ir. 28. sz.) sKerint a Miiller-féle cs az ösveset boritó hashártyai

borítékban keletkezik, úgy mint az ivarmivigy, a inelylycl a fels végen

összefügg és a mely összefüggés csak késbb sznik meg ; de nem
egész bosszában differencziálódik ki a bashártyai hámból, hanem el-

ször az ösvese csúcsán és innen n lefelé. — Ezen felsorolt téves állí-

tásokra a régibb vizsgálati módszerek (keméayítés, metszés etc.) töké-

letlensége vezetett.

b) Á MüUer-féle cs a leend kürtléczet borító magas henger-

hámnak két hosszred alakjábani kiemelkedése és záródása által kelet-

kezik, úgy mint p. a velcs az ektodermából.

Az ehhez való hasonlat amiál találóbb, mert a WALDKYER-tl

származó (ir. 710. sz., 126. 1.) ama nézet értelmében a Müller-féle cs
nem képzdnék egész hosszában egyszerre, hanem proximál-distál

irányban tovahaladólag (»a capite ad calces«, Waldeyee). Els nyoma

tyúknál a 80—88-ik órában mutatkozik a csirhámiiak redöalakú

bemélyedésében, mely azután a Wolff-féle test ersebb kinövése közben

oldalvást húzódik (Waldeyernél a 48. és 50. ábrákon). Wai.deyer nézeté-

hez Kapff (ir. 53. sz.), Posteu és Balfoür (Entwgg., 161. 1.) járul-

tak. — E nézetet a kürtléczen fekv magas hengerhám megersíteni

látszik, a melynek szomszédsága a Müller-féle cshöz azon következte-

tést engedi, hogy ehhez valamely viszonyban kell lennie. Tényleg azon-

ban c hám csak a Wolíf-féle test proximális végén visz szerepet a

Müller-féle cs képezésében, egyebütt . a kett között nincs semmi

összefüggés.

c) A Müller-féle cs a kürtlécz proximális végén fekv magasabb

hámnak a kürtlécz mesoderraális állományába való tölcséralakú benö-

vése által keletkezik.

BoRNHAUPT-é (ir. lí. sz., 37. 1.) az érdem a fejldés ezen mód-

jának kiderítése körül, a ki elször ismerte meg azt, hogy tyúknál a

betüremlés a 6-ik napon kezddik meg a WolíF-féle test proximális

végén a hashártyai hám betüremléséböl, és az itt keletkezett cs azután

viszony nélkül a kürtléczen fekv magasabb hengerhámhoz, vak véggel

a kürtlécz hengerhámja és a Wolff-féle csatorna között distális irány-

ban tovan. Nézetét sokan megersítették, így a madaraki-a (tyiík)

vonatkozólag Gasser (ir. 39. sz., 44. 1.) és Sernoff (ir. 107. sz., 483.

1.), az emlsökre (nyúl) Egm (ir. 29. sz.), reptiliáknál Braun (ir. 15. sz.),

— úgy hogy jelenleg a fejldés ily módjának helyes voltához többé szó

sem fér. Az elrenövés módját illetleg nézeteltérés van, a memiyiben

a legtöbben egyszeren a hámclemeknek önmagukbóli szaporodásából

vezetik le, míg Fürrrixger (ir. 35. sz., 72. 1.) egy kötegnek kidiffcren-

cziálásából származtatja, a mely azonnal üreges lesz.

A Müller-féle cs fejldésének els szakait reptiliák-

nál és madaraknál tanulmányoztam. Elvi tekintetekben a fej-

ldés módja mindenütt ugyanaz, de egyes mellékes körimé-
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nyéket illetleg eltérések vannak az amnionos gerinczesek egyes

osztályaiban, azért ezek külön leirást igényelnek.

Repfilláknál a. fejldés legels szakai aWolff-féle test oldalsó

felszínét borító hámnak magasabb hengerhámokká való kinövé-

sében állanak. Ezen megvastagodott hám eleinte nem oly csík-,

alakú, mint azt késbbi szakokról Braun (ir. 15. sz.) a kürtléczen

leírta, hanem széles kiterjedés, magasan kezddik fenn a Wolff-

féle test proximális végén, és distális irányban követve megkeske-

nyedik, de egyelre a Wolft-féle test proximális részére terjed

csak ki. Egy fiatal (kb. 15. mm. hosszú ^) sikló-éhrény sorozató,

harántmetszetei (V. tábla, 60—62. ábrák) közül a felskben

(60. ábra) a "Wolff-féle test (c M^) proximális vége a fértöl {ao)

a testfalakhoz húzódó sövényben {la) feküdt, a mely a túlolda-

lival a bélcsvet (oe), a fejldésnek induló tüdkkel (po) együtt

közrefogta. A sövénytl kifelé a testüregnek egy elzárt zuga (c)

fekszik, a mely helyen a sövényen jelentékeny kiterjedésben

magasabb (15/<) volt a hám {ep). — Egy distálisabb metszeten

(61. ábra; az élbbemtl számítva a 13-dik) a sövény már

eltnt és a Wolft-féle test (c W) szabadon csüggött be a test-

üregbe (c) ; a magasabb hám (ep) itt az svesének az oldalfalá-

ról a mellsre való áthajlási helyét borítja széles terjedelemben.

Innen azután a hengerhám a Wolif-féle testnek oldalsó felszí-

nére húzódik (62. ábra, dM\ 26. metszet), felszíne egyenes lesz,

keskenyebb kiterjedés (112//), és szélei rögtönösebben mennek

át az svese felszínét borító laphámba, mintsem feljebb. Ily mi-

nségben még 4 metszeten volt jelen a hengerhám, mindinkább

keskenyebbé válva ; az ötödiken megsznt.

A Wolíf-féle test proximális végén keletkezett hengerhám-

terület képviseli a tejldésnek induló Müller-féle cs ^Is nyo-

mait, de nem az összes kiterjedésében, hanem csak a megkeske-

nyed distális végén, az által, hogy ott horpályszereu besüpped

és betüremkedik. Egy idsebb, kb. 25. mm. hosszú sikló-ébrény-

ben (V. t, 63— 65. ábrák), feljebb (63. ábra) a megnagyobbodott

Wolft-féle testen (c W) oldalvást megvolt még a inagasabb

(18/m) hengerhám {ep), úgy mint elbb, de lejebb (64. ábra ; az

') A reptiliákról adott méretek a testnek bekövetkezett csekély

uförbületei, a favkvég könny leszakadása stb. miatt, osak mep:közelíto

pontosságúak.
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elbbenítl a 14-ik metszet) tányéralakban bemélyedett (dM).

E bemélyedés képviseli a Müller-féle cs basüri nyilasának az

els nyomait ; nem kerek körvonalú az, banem bosszukás, mert

több metszeten át terjedt lefelé ; hossztengelye a Wolff-féle tes-

tével összeesik. Azután kiterjedésében fogyott, végül megsznt

(65. ábra; 24-ik metszet), csak a hám (pZí) folytatódott még egy

darabig csikalakban tovább. A Wolff-féle csatorna (d W) mind

a két ébrényben nem a magasabb bengerbám és a kezdd
betüremlés szomszédságban feküdt, hanem ettl hátrafelé.

Gyíknál (lac. agilis) a M.-féle cs fejldése 14—16 mm.
hosszúságnál indul meg (Braun szerint a 18— 19-ik napon a

pete lerakása után ; ir. 15. sz., 182. 1.), és ilyenkor hasonló

viszonyokat találunk, mint az épen leírt sikló-ébrényekben. Egy
19. mm. hosszú gyíkébrényben a Müller-féle cs proximális

vége vak tölcsér alakjában már ki volt fejldve ; harántmet-

szetein (V. tábla, 66—70. ábrák) a viszonyok ilyenek voltak

:

A Wolff-féle test proximális részen vezetett átmetszete-

ken (66. ábra ; 1. metszet) fellépett a magasabb hámcsík, igen

sekély horpály képében (dM), mely az svesét (cW) oldal-

vást borító alacsony laphám ellenében éles határokkal bírt;

a Wolff-féle csatorna (dW) jóval magasabban feküdt a háti

oldal felé. A hengerhám folytatódott ugyané helyen lefelé,

de szélesebbé válva kissé oldalt huzódottt. Innen kezdve azután

distálfelé a magasabb hámnak oldalsó határai mindinkább

kiemelkedk lettek (67. ábra, dM\ 18. metszet), majd követ-

keztek oly metszetek, a hol a kiemelked oldalszélek által közre-

fogott vályú szélei egymáshoz közeledtek (68. ábra, dM\ 23.

metszet) ; továbbat (69. ábra; 31. metszet) a hátulsó ajk a mell-

svel egyesülésbe lépve egy petealakú átmetszet hámcsvé

(dM) fzdött le, 8 ez egy darabig így folytatódott distálfelé

;

azután a cs megszkült, és végül több metszet után vakon

végzdött (70. ábra; 66. metszet). Mint cs, a Müller-féle csa-

torna csak 8 metszeten volt jelen, mint tömör hámköteg 30

metszeten ; a végrészén csak 2—3 sejtbl állott, tehát a vége

felé szegalakúlag kihegyesedik (70. á., dM). A tölcséralakii betü-

remlés és a rövid vak cs egész hosszukban nem feküsznek benn

az svese szövetében, hanem annak a felszínére mintegy reá

vannak illesztve (67. 68. ábrák, dM)^ a mi által az svese oldalsó
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felszínén kiemelked kürtlécz keletkezett; a cs hengerhámja éles

határokkal bír mind a befelé es Wolff-féle csövek és csatorna

felé, a melyektl kevés gömbölyíísejtíí kötszövet választja el,

mind pedig az svesét (ill. kürtléczet) a cs küls oldalán fed
alacsony hám ellenében. A MüUer-féle csövek végén túl a kürt-

lécz, alacsony laphámtól borítva, még egy jó darabon folytatódik

az svese küls oldalán, de csak kevés gömbölyü-sejt kötöszö-

vetetet tartalmaz (mint a 70. ábrán, de dM nélkilX).

Ha ezen metszetsorozatból reptiliáknál a Müller-féle cs
els fejldésérl térbeli fogalmat akarunk alkotni, úgy azon

eredményre jutunk, hogy elször is a Wolff-féle test fels

darabjában a küls felszínén a hám egy háromoldalú kiterje-

désben hengeres alakú lesz, azután a háromszög distáKs részén

az oldalszélek kiemelkedése, majd egymásfelé való hajlása és

összenövése által egy rövidebb cs keletkezik, a mely felül a

hasüreggel nyílt közlekedésben van, alul kúpalakulag kihegye-

sedik, és e tömör csúcsa azután a Wolff-féle test felszínén e

helyen keletkezett léczalakú kiemelkedésben dístalis irányban

tovan. A Wolff-féle testoiek a cs nyílásától proxímálfelé es ol-

dalfelszínén késbb a hengerhám elcsenevészik. Akkor a henger-

hámból álló összes képletet csúcsával lefelé irányított papucshoz

lehet hasonlítani, a melynek bemenete (a papucs sarki része)

képviseli a Müller-féle cs hasüri nyílását környez hámfala-

kat, a zárt része pedig magát a tölcséralakú rövid csövet.

Madaraktól (1. késbb) a reptiliák viszonyai annyiban eltérk,

hogy míg amazoknál a betüremlés az svese oldalsó falának a

háti zugában indul meg és innen vonul a Müller-féle cs az

svese hasi oldala felé : reptiliáknál a betüremlés az svese

oldalsó felszínén történik (68. á., dMj, inkább az svese domboru-

ságának a szomszédságában, tehát ott, a hol a kürtlécz további

lefutásában megmarad. Továbbá reptiliáknál a kürtléczet nem-

csak a hámvastagodás képezi, mint a madaraknál, hanem ehhez

hozzájárul a Wolff-féle test kötszövetének egy redalakú ki-

emelkedése is, a hám pedig e fölött nem vastagszik meg any-

nyíra, mint a madaraknál. Végül abban is mutatkozik eltérés,

hogy reptiliáknál a betüremlés helyén a hám felszíne sima, a betü-

remlés a hám széleinek egyszer kiemelkedése és záródása által

keletkezik, míg a madaraknál e helyen más tünetek lépnek fel.
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Olyan fejlettségi állapot, mint azt a reptiliákról leírtuk,

madarak közül a kacsánál a költés 5-ik, tyúknál a 4-ik nap-

ján fordul el. A tölcséralakú hámbetüremlés ezen állatoknál

a fejvesegomolyok színtáján fekszik, de ezektl az ösvese csúcsa

által van elválasztva, azaz a fejvesegomolyok az svesének a

mediális oldalán, a fejld Müller-féle cs annak a küls oldalán

feküsznek, azon a helyen, a hol az svese csúcsa és a testfalak

közé az ú. n. iesffali zúg (Parietalbucht Kollman's, ir. 56. sz.)

benyomul. •— Egy 5 napos kacsa-ébrénynek e tájékából vett

harántmetszetei (V. tábla, 79.-84. ábrák) közül, a legproximá-

lisabbikon (79. ábra) látszott a Wolff-féle csatorna (dW) fels

végének a szomszédságában, a testfali zógban fekv magasabb

(25jm) hengerhámtól {cp) befelé a szabad gomolyok (gle) egyike

;

valamivel lejebb (80. ábra) a hengerhám egy jól kiemelked

léczen ült (dM), és rajta kis bemélyedések mutatkoztak; majd

következett néhány oly metszet (81. ábra), a hol úgy, mint

elbb a gyíkról mondottuk, a magasabb hám szélei a szomszé-

dos kötszövettel együtt kiemelkedtek és egy sekély (3 2/<) vályút

képeztek (dM) ; a vályú distális irányifen mélyebb lett (48/<) s

végre (82. ábra) a hám szélei érintkezésbe jöttek, a mi által

egy rövid kis hámtölcsér (dM) keletkezett, mely kihegyesedve

a kürtlécz magasabb hámjától lefüzdött (83. ábra, dM) ; végre

a tömör sejtpálcza vékonyabbá válva tömör csúcscsal végzdött

(84. ábra, dM). A fels darabon (79—81. ábrák) a hám távo-

labb állt az svesecsatornától, s attól nagyobb mennyiség

mesodermális szövet választotta el ; az alantabbi metszeteken

azonban (83—84. ábrák) a hámtölcsér az svesecsatorna (dW)

és a kürtlécz (plt) magasabb hámja közé beékeldött, de mind

a kett irányában éles határai voltak. Az összes hámbetürem-

lés annyi metszetre terjedett ki, a hány kb. két testszelvény

hosszának megfelelleg készíthet.

A most leírt hámszoporulat és betüremlés képviseli a

madár Müller-féle csövének els szakait. Lényegében véve

a viszonyok itt is olyanok, mint a reptiliáknál, egyes mellékes

kíirülményekben azonban eltérések vannak, a melyek feltéte-

lezvék az svesének kevésbbé hosszú alakja által, úgy, hogy e

miatt a madárnál a Müller-féle cs hasüri nyilasa közelebb

fekszik az svesének a proximális végéhez ; továbbá a bemé-
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lyedö hámvastagodás felszínén egyenetlenségek, egyes kis vak

bemélyedések keletkeznek (80. ábra, dM), a minek a reptiliák-

nál semmi nyoma. A bemélyedések száma változó ; esetünkben

kettt láttam, néha három van, a mit Balfoür és Sedgwick

(ir. 4. 6. sz.) a rendesnek tartanak,— de mások észleltek többet is

(KoLLMANN, ir. 36. sz.). Már ezen határozatlanság azt mutatja,

hogy valamely mélyebb jelentséget nekik nem tulajdonitha-

tunk, mindazonáltal Sedgwick és Balfour e testet az amnion-

talanok fejvese-csöveivel homológ képletnek mondották, mely

az amnionos gerinczeseknél durványos minségben és hamar

elenyészleg ismétldve arra mutatna, hogy a Müller-féle cs
hasüri nyilasa a fejvesének egyik megmaradt szelvénytölcséré-

bl keletkezett.

Más szerzk e nézetet uem osztották, bár ezek is megemlítik a

liámvastagodásou fellép bemélyedéseket. így Balfoük és Sedgwick

eltt látta azokat Gasser (ir. 39. sz., 58 1.) a tyúknál, több kis csa-

toi'na képében, melyek egy darabon a Müllerféle csövei együtt futot-

tak, de azután elbb nyíltak a hasüregbe, mint a fcs ; ö ezeket rend-

ellenes közlekedéseknek v. gurdélyoknak tartotta.— Késbb Sikmermng

(ir. 108. sz., 39. 1.) tesz említést több liámbetüremlésrl, a melyek közül

a legfels lesz a kürt hasüiü nyílása, a többi elenyészik ; nem tartja

valószínnek, hogy ama bemélyedések a fejvese hámcsöveinek felel-

nének meg, mert a szabad gomoly nem fekszik a szomszédságukban.

Bai.four és Sbdqwick (ir. 4. 6. sz.) a Müller-féle cs fejldését

90— 120 óráig költött tjaíkébrények sorozatos harántmetszeteibl

vett rajzokon lígy írták le : hogy a hashártyaí hám, íll. csírhám a test-

üreg hátulsó zugánál a WolíF-féle csatorna közelében léczalakban meg-

vastagszik, és e léczben egymás után a hasüregbl kiinduló 3 tölcsér-

alakú kis bemélyedés keletkezik ; a horpályok legmellsbbike kissé a

Wolff-féle csatorna proximális vége mögött van, meglehets távolság-

ban tle, de az utolsó horpálynak vége már érintkezésbe j a csatorná-

val. Az egész képzdmény kb. 24 metszetre terjed ki, azaz 1^/2 szel-

vény hosszára, és homológ a fejvesecsövekkel. — B. és S. 3 fejldési

szakot külömböztetnek meg : az els szakban a fejvese a 3-ík betürem-

lésnél végzdik ; a másodikban a 3-ik horpály egj- rövid sejtpálczába

folytatódik ; a harmadik szakban a 3-dik betüremlésen túl már az

elrenöv Müller-féle csnek kezdetrésze is jelen van, és tömör vég-

pontjáig több metszetre (11-re) kiterjed. Ez képviseli R. és S. szerint a

fejveséuek a legkifejlettebb állapotát, a midn a Müller-féle cs proxi-

mális végén mind a három külön nyílás megvan még ; — egy kevéssé

idsebb ébrényben a fejvese elsorvadása már bekövetkezett és helyén

csak egy egyszer hámbarázda van, mely bevezet a Müller-féle cs

M. TUD. AKAD. III. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 10
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hasüri nyílásába. Ez utóbbi a fejvese-csövek közül a proximálisból lett,

a 2-ik és 3-ik nyílás elenyésztek. — A durványos fejvesének megje-

lenése képviseli B. és S. szerint a MüUer-féle csö fejldésének els

szakát. A cs ekkor egy tömör sejtpálczából áll, mely a fejvesének

harmadik bemélyedésével összefügg ; csak kevés metszetre terjed ki, és

kb. két sejtbl álló finom ponttal végzdik a Wolíf-féle csatorna és a

csírhám között. A második szak megfelel a fejvese elsorvadásának

;

ekkor a Müller-féle csö már distális irányban jelentékenyen tovantt és

viszonyba lépett az svesecsatora küls falához (v. ö. 149. 1.).

Kételyeinket B. és S. értelmezése ellenében, hogy madár-

nál a Müller-féle cs betüremlési helyén fellép bemélyedések

megfelelnek az amniontalan gerinczesek fejvese-csöveinek,

egy más alkalommal már kifejtetttik (v. ö. 62. 1.), és azokra

utalva itt megemlítjük még, hogy a hámbetüremlések száma

nem állandóan három, mint ama homologia felállítására B. és

S. felveszik, hanem kevesebb v. több lehet (Kollmann), továbbá

ellentmond a homologiának a távoli fekvés a szabad testgomo-

lyoktól, míg tudvalevleg a fejvesecsöveknek azok szomszédsá-

gában kellene feküdniök, azután a madárnál a bemélyedések

egy közös hámléczben lépnek fel, míg amniontalanoknál a fej-

vese-csövei egymástól független hámtölcsérekbl állanak ; végül

egy hathatós ellenérvet találunk a reptiliáknál, a hol a fejve-

secsövekhez hasonlítható képletek nincsenek jelen, hanem a Mül-

ler-féle cs a magasabbá lett hengerhám széleinek egyszerit

felemelkedése és vályúalakú záródása által keletkezik ; már

pedig várható volna, hogy azon esetben, ha itt egy si viszony

durványos ismétlése forogna fenn, ez az alsóbb rangú reptiliák-

nál jobban fentartotta volna magát, mint a tökéletesebb mada-

raknál. Azért amaz egyenetlenségeknek a hengerhámon, elvi

jelentséget nem tulajdoníthatunk, és valószínnek tartjuk azt,

hogyaz egésznek értelme a hámoknak szabálytalan hetüremlésében

van, a mennyiben a hám a madárnál sokkal vastagabb lesz,

mint a reptiliáknál, és gyors megvastagodása közben rajta

bemélyedések és kiemelkedések keletkeznek. — A bemélyedé-

sek, rendes viszonyok között csakhamar elenyésznek, nem lehe

tétlen azonban, hogy az irodalomban több esetben megemlí-

tett ^) számfeletti kürtnyilások (ostium fimbriatum tubae dup-

') ErcHARD : Anatomie des Trompes de l'Uterus cliez la femnie.

Pai-is, 1851, — MKRKi;r. W. : Beitriíge zur pathologrischen Entwickhins:s-
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lex et triplex) ily distálisabban fekv hámbetüremlésekböl ered-

tek, nevezetesen azon esetekben (Merkel), a hol az ilyen nyi-

lasok csak néhány milliméter távolságra feküdtek egymástól

(Walüeyer esetében 3 nyílás volt egymáshoz igen közel) ; de

hogy ezek más úton is fejldhettek, bizonyítják azon esetek, a

hol a két nyílás egymástól távolabb feküdt (Richárd esetében

az egyik a kürt közepén volt), a midn a distálisat nem lehet a

rendes hasüri nyílás tájékán keletkezett betüremlésre vissza-

vezetni. Valóbbszin, hogy ily esetekben a rendes nyilastól dis-

tálfelé egy rendellenes új lik keletkezett, mely szinte egyesü-

lésbe lépett a lenöv Müller-féle csvel.

A Müller-féle cs fejldése magasabb rangú amnionos

gerinczesekben annak a proximális végén indul meg, a henge-

ressé vált hashártyai hámnak redöalakú kiemelkedése, és lefiizö-

dése által egy vakon végzd tölcsér alakjában. Ezt tartjuk

Balfour és SEDGwicK-kel a fejldés els szakának, a második-

nak azt nevezvén, a midn a cs e helyrl kiindulva az svese

legnagyobb hosszára kitérj edett ; a harmadik szakban a Wolíf-

féle testet elhagyva a Wolff-féle zsinórba és ivarkötegbe fura-

kodik. A fejldés els szakában (V. tábla, 81—84. ábrák) a Mül-

ler-féle csnek a hasüri nyilasa van csak meg, maga a cs egy

tömören végzd kis hámnyujtványból áll, a kürtlécz megvas-

tagodott hámja szomszédságában. Ezt az állapotot már leírtuk,

kíWetkezik most a második és harmadik szak ismertetése.

A második idszakban, mely tyúkébrényekben az 5—6-ik

napokra terjed, a Müller-féle cs a jelzett helytl kiindulva az

svese oldalsó felszínének a szomszédságában distálfelé n
(V. tábla, 85— 88. ábrák), beékelve magát az svesét e helyen

borító magasabb hengerhám (88. ábra, plt) és ennek a szom-

szédságában hosszirányban lefutó AVollf-féle csatorna (d W)
oldalsó fala közé. Az összes cs, ha az svesének a felére vagy

többjére kiterjedett, egy igen megnyúlt kúpalakhoz hasonlítható,

azaz fölül jóval tágabb (87. ábra ; 80ju), mint a többidarabjában

(88. ábra ; 45íí/), a végén pedig nemcsak hogy jelentékenyen

geschichte der weibliclien Genitalien. Inaiic?. Diss. Erlangen, 1856. —
'H,:nnig: Der Catavrh der inneren Geschlechtstheile. Leipzig, 1862. S. 109.

— Waldkykr : ir. 119., sz.. 127. 1.

10*
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megszkül, de lapos is lesz (88. ábra), végül pedig csak egy tömör

hámcsúcs van jelen (III. i, 37. ábra, dMJ.A végén meglehets

tömötten csoportosult szabálytalan alakú nagyobb sejtekbl áll,

világosabb protoplasmával, a melyek egészen olyan jellegek,

mint a közömbös laphámsejtek pl. a hólyaghám felületesebb

rétegeiben ; a tömör csúcs feletti üreges részben a sejtek már

sugarasan csoportosultak (88. ábra); a hasüri nyíláshoz közel es

darabban pedig a hengerhám 2—3 sorozatú lett(13M magas), egy-

szersmind a cs itt igen tág (80jm), és körülötte a mesoderma söté-

tebben szinezdik (87. ábra, dM), jeléül, hogy a leend kürt már

saját falat kezd kapni. Még feljebb azután a cs (86. ábra) kissé

szkebb lesz, és oldalvást hajolva egy (75t< mély), tölcséralakú

folytatással (dM) a zsigerüregbe nyílik ; a nyílás szélén (fbj az

üreget béllel hengerhám alacsonyabb lesz és átmegy az svese

felszínét borító laphámba. A magasabb hengerhám azonban

nem sznik meg a nyilasnál, hanem azon túl proximális irány-

ban egy léczszer megvastagodással folytatódik a testfali zugra

(85. ábra, o-p), illetleg egy e helyen kifejldött lemezre (di), mely

a test hátulsó falaitól és a tüdktl oldalvást húzódik és összefügg

a hasfalakkal. Minthogy e lemez madaraknál a rekesz durványát

képviseli (BoRNHAUPT, ir. 11. sz., 38. 1.), a Müller-féle cs has-

üri nyilasától e helyig felterjedö hengerhámcsikot az emlsök

rekeszszálagával homológ képletnek lehet tartani. — A cs
nyilasa és proximális darabja (86—87. ábrák, dM) az svesé-

nek oldalsó felszínén a testüregbe ersen benyúló nyujtványba

(pltj helyezdött, mely kétségtelenül a kürtlécz állományának

megszaporodása által keletkezett ; a nyílás körül keletkezett

ajakszer kiemelkedések (fbJ lesznek késbb a kürtnyílást kör-

nyez rojtokká (fimbriae s. morsus diabeli). A nyílás alatt

következ darabon a volt magas hengerhám már lelapult (87.

ábra), de a cs distális része körüli tájékban (88. 37. ábrák) még
magas fplt; 32|m)

; kivéve a nyíláshoz közel es darabját, a cs
mindenütt a Wolíf-féle csatorna (d WJ oldalsó falának a szom-

szédságában húzódik le. Fölül mind a két cs kerek átmet-

szet (87. ábra, dM, d WJ, a Müller-féle cs keskenyebb helye

és vak vége körüli darabban azonban mind a kett petéded

lesz (88. ábra), és oly közel feküsznek egymáshoz, hogy csak

pontosan a test haránt síkjál)an vezetett metszeteken lehet
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közöttük éles határvonalat látni ; ellenben rosszul keményített

(zsugorodott) készítményeken, vagy kissé ferdén vezetett met-

szeteken a vak végén oly szoros az odafekvés, hogy e helyen

hajlandó volna a ember a két csö közötti közvetlen összefüggést

felvenni,—mely körülményeket figyelembe nem véve Bal?our és

Seugwick azt következtették, hogy a Müller-féle csö az elre-

növ vak végén a Wolíf-féle csatorna hámjából leválik,

A midn a fejvese elsorvadása befejezdött (a második idszak-

ban), mondják B. e's S. (ir. 4. 6. sz,), a jelentékenyen megntt Müller-

félc csö distális vége belefekszik a WolíF-féle csatorna oldalsó hámfalá-

nak besüppedése által keletkezett csorgába ; a végdarabján nincs már

határozott körvonala, hanem egészen egyesült a Wolíf-féle csatornának

megvastagodott oldalsó falával. A harmadik idszakban, mely kb. a

6-ik nap végéig tart, a ]\Iiiller-féle csö proximális dai-abja szkebb,

azután tágabb lesz és odafekszik a Wolíf-féle csatorna oldalsó falához,

mely e helyen annyira behajlik, hogy a csnek ellentett falát érinti, ez

által a Müller-féle csövet felvev csorgat képezve. A Müller-féle csö

végs részén a sejtek sajátszer likacsos külemüek lesznek, a határ az

svesecsatorna ellenébe megsznik és a kett között reczék által átjárt

világos hely van ; a reczék némelyikében magvak feküsznek. Üreg a

cs egész hosszában kiképzdött már, de rendesen szabálytalan kör-

vonalú és g)'akran protoplasma-fonalaktól van áthálózva ; rögtön vég-

zdik és e helyen túl a Wolíf-féle csatorna ismét érintkezik a kürtléczet

borító magas hengerhámmal. — Ebbl B. és S. azt következtetik, hogy

a második idszakban a Müller-féle cs oly tömör sejtpálcza képében

n tova, mely a Woljf'-féle csatorna oldalsó faláról leválik ; a harmadik

idszakban pedig a két csatorna közötti sejteknek egymás irányábani

határozatlansága arra mutat, hogy a Müller-féle cs a Wolfi-féle csa-

tornából beléje átmen sejtekbl merítve elemeit, n tova.

Balfour és Sedgwick nézetüket a Müller-féle cs fejldésérl azért

állítottáfe fel, hogy kimutassák a liomologiát az amnionos és amniontalau

gerinczesek Müller-féle csövei között. Ez utóbbiakról ugyanis mások

azt állítják (24. I.), hogy a Müller-féle cs többé vagy kevésbbé leválik

az svesecsatonia hámfalából. Porczos halaknál ez úgy megy végbe-

hogy (nstényeknél) az svesecsatorna hosszirányban két külön csator,

nává megoszlik, a melyek közül a hátoldali, mely fölül vakon ered,

összefüggésben marad az ösvese elválasztó csöveivel és lesz a húgyve-

zérré, a hasi oldali pedig megtartotta összefüggését a proximális szel-

vénytölcséiTel és lesz a kürtté. így a czápák Müller-féle csövén két

darabot kell megklömböztetni : egy proximálisat a hasüri nyilassal,

mely egészben véve a szelvénycsatornából származott, és egy hosszabb

distális darabot, mely a szelvénycsatornának egy levált részét kép-

viseli. Hasonló legyen a fejldés módja a hüllknél is (Fürbkinger,

ir. 35. sz.), a melyeknél a folyamat nem két részre való hasadás,
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hanem az ösvesecsatorna hasi falából egy tömör sejtpálcza leválása

által keletkezik ; ez késbb belül üreges lesz, cs a mennyiben eleinte

proximális vége vakon végzdik, a hasim nyilasát úgy kapja, hogy

vak vége innen proximál felé n és kihasad a hasüi'eg felé. — Az
amniontalanok MUller-féle csövének ezen fejldése B. és S. szerint

azt bizonyítja, hogy eleinte az elsdleges ösvesecsatorna közös kivezet

csatornául szolgált mind a Wolíf-féle test, mind az ivarmirigy váladé-

kainak a számára, és ez a viszony a hímeknél a maradó állapotba

ment át ; az ivarváladék ezen (ú. n. Leydig-féle) csatornába a hasüreg-

bl, a fejvesének a hasüreggel szabadon közleked egy v. több szelvény-

csövén át jutott. Késbb a beállott ivari kiválás (natural selection) által

tökéletesebb állapot lépett fel : az elsdleges svesecsatornából a ni
ivarváladék kivezetésére egy új cs : a MüUer-féle v. ivarcsö vált le.

Minthogy pedig az elsdleges ösvesecsatorna felvette azeltt a fejvesé-

nek proximális csöveit, a melyek az ivarváladék kivezetését közvetítet-

ték : a kettéválásnak akkép kellett bekövetkeznie, hogy ama fejvesecsö-

vek ne maradjanak a keletkezett új csövek közül a hátoldalival, vagyis

a húgyvezérrel összefüggésben, hanem a hasoldalival, azaz az újonnan

keletkezett Müller-féle csnek proximális végére jussanak. így kezdet-

ben az ivarváladék a fejvesecsövek többjén át juthatott az ivarcsator-

nába, a mi azonban felesleges levén, késbb annak egyedül a legproxi-

málisabb szelvénycsöve tartotta magát fenn, és lett a Müller-féle cs
maradó hasüri nyilasává. — Hüllknél már annyiban módosult az si
viszony, hogy a Müller-féle cs proximális darabja nem keletkezik

leválás által az svesecsatornából, hanem másodlagos tovanövés lítján

proximális irányban és kihasadás által a hasüreg felé — Madaraknál

a Müller-féle cs hasüri nyílása a durványos fejvese proximális csövébl

lesz ; ezen rövid hámcsö a többieknek elsorvadása után megnyúlva

odafekszik az ösvesecsatorna oldalsó falához, azzal sejtjei összefolynak,

és most a Müller-féle cs tovauövése közben elemeit az svesecsatorná-

nak oldalsó falából leváló sejtekbl meríti. így a madarak Müller-féle

csövén úgy, mint a porczos halakén, B. és S. két darabot külömböztet-

nek meg : a proximális a hasüri nyilassal a fejvesecsövek egyikébl

keletkezett, a distális nagyobb darab az svesecsatornából vált le.

Mi Balfour és Sedgwick nézetét az amnionos geriu-

czesek Müller-féle csövének ta fejldésérl nem osztjuk, és a

fejldés módjából következtetve nem is tartjuk ezeknek ivarcsövét

homológnak az amniontalanokéval '). A homológiának ki kellene

mutatni tudni azt, hogy az amnionosaknál is egész hosszában,

') Feltételezve, hogy az anniiontalanok ivarcsöve csakugyan az

svesecsatornából válik le, a mi azonban még tüzetesebb megvizsgálást

kivan. E kérdéssel vizsgálataink MÁSODIK RÉSZÉ-ben fogunk fog-

lalkozni.
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vagy legalább legnagyobb részében az elsdleges svesecsator-

uából válik le az ivarcsatorua. Tényleg azonban úgy áll a dolog,

hogy már a reptilidknál semmiféle viszonyban nincs az elöre-

növ Müller-féle cso az svesecsatorna hámfalához, mint azt

már Braun (ir. 15. sz., 208. 1.) is megemlíté, maguk B. és S. is

megersítik (lacerta muralis-nál, ir. 6. sz.), és mi is úgy talál-

tuk, hogy ezeknél az elreuöv Müller-féle cs tömör csúcsa

mindenütt éles határokkal bír a szomszédság ellenében (V.

tábla, 70. ábra, dM), egy jelentékeny darabon nem is fekszik a

Wolff-féle csatorna szomszédságában (69— 70. ábrák), a mi

világosan mutatja, hogy abból nem keletkezhetik. Minthogy

pedig reptiliáknál a Müller-féle cs betüremlési helyénél a fej-

veséhez hasonlítható szerv el nem fordul (v. ö. 62. 1.), a felso-

roltak tekintetbe vételével világos, hogy az amnionosak ezen

legalsó osztályában amaz si viszony ismétldésének, hogy a

Müller-féle cs elrenövése közben hámelemeit az svesecsa-

tornából merítené, nyoma sincs.

A madarakat illetleg bebizonyítottuk azt (v. ö. 61. 1.),

hogy az amnionosak durványos fejveséje nem ott fekszik, a hol

a Müller-féle cs betüremlése megkezddik, tehát a Müller-féle

cs hasüri nyilasa nem keletkezhetik egy megmaradó szelvény-

tölcsérbl ; azért Müller-féle csövüknek hasüri nyilasa nem

lehet homológ a porczos halak hasonnemü szervével A mi pedig

Balfour és SEDGwiCK-nek azon állítását illeti, hogy madárnál

az elrenv Müller-féle cs végén a sejtek az svesecsatorna

falából válnának le, ezt mindazok, a kik e kérdéssel foglalkoz-

tak, tagadják (Braun papagály- és lúdnál : Sep.-Abdr. a. d.

amtl. Bericht d. Naturf. Vers. zu Baden-Baden ; Siemerling ir.

108. sz., 39. 1. ; Bensn, ir. 87. sz., madarak- és emlsöknél).

Számos harántmetszet átvizsgálása után azon fönnebb megem-

lített nézetre jutottam, hogy kellen keményített és festett, és

teljesen harántul vezetett metszeteken az olyan összefüggés, a

melybl határozottan azt lehetne következtetni, hogy a Müller-

féle cs a Wolff-féle csatorna hámfalából leválnék, el nem for-

dul. Ha ama követelményekre nem figyelünk, az svesének a fels

harmadán mintegy találunk egy olyan helyet, a melyen, ha az

elrenv Müller-féle cs tömör vége érkezett, oly bensleg oda-

fekszik az svesecsatorna oldalsó falához, hogy a kett között
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éles határt nem látni (III. tábla, 37. ábra, cZilf), de ez csak egy

vagy két metszetre szorítkozik, nem minden ébrcnyben van így

jelen, s ha jelen van, a Wollf-féle csatorna hámfalának egyenet-

len alakja bizonyítja, hogy ersen zsugorodott készítmény fek-

szik elttünk (különösen chrómsavval kezeiteken fordul el, s

ilyeneknek látszanak lenni Balfour és Sedgwick rajzai). Kissé

idsebb ébrényben a látszólagos összefüggés megsznt, és az

elörenövö Müller-féle cs mindenütt éles határral bír az svese-

csatorna felé ; ha pedig ebbl válnék le, akkor a Wolff-féle

csatorna egész v. legalább jelentékeny hosszában kellene a két

cs közötti összefüggésnek a nyomait találni. Ezek tekintetbe

vételével határozottan kizárható, hogy madaraknál és egyálta-

lán az összes atnnionos gerinczeseknél a Müller-féle csö tova-

növése közben elemeit a Wolff-féle csatornáhól merítené, mert

feltéve azt, hogy amaz összefüggés rendes volna, az oly rövid

darabra és kurta idre terjed, hogy a közben lehetetlen az el-

renöv Müller-féle csnek összes elemeit a Wolíf-féle csatorná-

ból merítenie.

Kérdés tehát, hogy mi módon n tova a Müller-féle cs,

vájjon megújulása közben elemeit saját hámsejtjeinek a szapo-

rulatából meríti-e, vagy pedig máshonnan, a mink lehetnének

— az svesecsatorna kizárásával— a kürtléczet borító magasabb

csirhám, vagy pedig a lécz állományában fekv gömbölyded

mesodermális sejtek?

FüRBiNGER (ir. 3. sz.) a Müller-féle csö növését szövet-

kiválás (kidiíferencziálás) útján magyarázta, a mi nem fejez-

het ki mást, mint hogy a cs az svese mesodermális szöveté-

bl a sejteknek kötegalakbani csoportosulása és hámsejtekké

való átalakulása által származik. — Más szerzk ezt a magya-

rázatot el nem fogadták, így különösen Balfour (ir. 6. sz.)

nyilatkozott ellene, utalva arra, hogy az elrenöv Müller-féle

cs csúcsa mindig éles határú a mesoderma ellenében,— s így

találtam én is (84. ábra, dM). Ugyanaz áll a kürtléczet borító

magasabb hengerhámról: a Müller-féle cs csúcsa egészen

kihegyesedik, de minden amnionosnál, különösen az e viszo-

nyokra tüzetesen megvizsgált reptiliáknál, azon eredményre ju-

tottara, hogy a cs sejtjei az összes környezet irányában éles kör-

vonallal bírnak, a tömör csúcs csak néhány metszetre terjed ki,
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azután az utolsó metszeten egy v. két sejttel végzdik (70.

ábra). Ez ellentmond annak, hogy a Müller-féle cs akár az

svese mesodermális szövetébl való kiválás, akár a csírhám

hozzájárulása által nne tova. Igaz ugyan, hogy e lelet nem ad

magyarázatot arról, hogy mi értelme van a kürtléczen végig-

vonuló magasabb hengerhámnak, míg "WALDEYER-nek azon

nézete (v. ö. 140. 1.), hogy ennek feladata a Müller-féle csnek

belle való lefüzdésében áll, ezt megfejteni látszik. De Wal-
üEYER nézete már rég túlhaladott álláspontot képvisel, és így

ama magasabb heugerhámnak jelentsége a kürtléczen még

mindig rejtélyes marad, mert kivéve a cs hasüri nyilasát, a

hol belle indul ki a betüremlés, a hámcsík nincs semmiféle

viszonyban a tovanövö Müller-féle csö képezéséhez. Ama magya-

rázatot (Kapff, ir. 3. sz. ; Braun, ir. l. sz., 208. 1.), hogy a

hámcsík egy oly hámszaporulatot képvisel, mely arra való, hogy

késbb a kürtnek ersebb kifejldése közben anyagúi szolgáljon

a lelapuló sejtboríték számára (hasonlóan ahhoz, a mely eleinte

a végtagok csúcsát borítja), helyes lehet s nem is, mert hasonló

okból ersen növ egyéb helyeken is kellene ily hámszaporula-

tot várni, a melyek a nélkül is megkapják a maguk sejtboríté-

kát. Tényleg pedig úgy áll a dolog, hogy magasabb hengerhám

mindig csak a máv jelenlev Müller-féle cs hosszában fejldik

ki, csak a hasüri nyílás körül fekv hengerhám teszi a volt

zsigerüreg felszínén elforduló hengeres sejtrétegborítékuak a

maradványát (v. ö. 141. 1.), ellenben a kürtléczen fekv henger-

hám újképzdmény. Gyikébrényéknél a fejld kürtlécz meg-

van ugyan a Müller-féle cs vak csúcsától distálfelé is egy

rövid darabon (Y. tábla, 70. ábra), a hol benne néhány meso-

dermális sejt és rajta a zsigerüreg hámja van ; de ez utóbbi

alacsony, magas csak akkor lesz, ha a Müller-féle cs a kiemel-

ked kürtléczbe belentt (69. ábra, plt). Ez arra mutat, hogy a

hámnak magasabbá válását, az svese felszínét kiemel Müller-

féle csnek a zsigerüregi hámra gyakorolt helybeli ingere

okozza, a melynek megszntével a hám lapos lesz, a minnek
tényleg található, ha a Müller-féle cs az svese egész hosz-

szára kiterjedett ; csak a hasüregi betüremlésben tartja magát

fenn a magasabb hengerhám. Ha tehát a kürt hasüri nyílásá-

ról az anatómus azt mondja, hogy e helyen a nyálkahártya a
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savós hártyába megy át, és a kürtsallangok bels felszínét

borító csilló heugerhám közvetlen érintkezésben van a sallan-

gok külsü felszínét borító lapos endothélsejtekkel : ebben az

embryológ mi különöset sem talál, tudva azt, hogy míndkét-

nem sejtboríték (epithél és endothél) ugyanazon hámtalajból

:

azaz a zsígerüreget fed sejtborítékból származott, mely meso-

dermális eredése daczára némely helyen epithéljellegvé lesz

(a kürtlécz hosszában), másutt pikkelyes kötszövetsejtekké

lelapul (az svese felszínén egyebütt). A kürtléczen végigvonuló

hengeres sejtrétegbl azonban csak a proximálís darab marad

meg ilyennek, és szolgáltatja a Müller-féle cs (kürt) hasüri

nyílása körül a csíllós hengerhámokat, míg a kürtlécz további

hosszabban késbb épúgy lelapul, mint a hogy e sejtboríték

lapossá lett fiatalabb ébrényekben az oldallemezeken és a zsi-

gerüreg felé kidomborodó húgyivardombon. Itt is, ott is a lela-

pulást a felszínre gyakorolt nyomás általi sorvadásból magya-

rázhatjuk: egyik esetben a nyomást az ersebben kifejld

svese, a másikban a megersöd Müller-féle cs okozta ; — de

e magyarázat csak a következményrl ad számot, nem a heu-

gerhám keletkezésének az okáról. Mi fennebb az elrenövö

Müller-féle cs részérl gyakorolt ingerbl fejtegettük a hen-

gerhám keletkezését, a nélkül, hogy ezzel a dolgot eldöntött-

uek gondolnánk. A zsigerüregi hámnak némely helyen további

megmaradása (pl. a Müller-féle cs hasüri nyilasa körül) oly

feltn körülmény, a melynek jelenlétérl könnyen meggyzd-
hetünk, de okát bajos adni. Hogy mért találunk pl. hasonló

magas hengerhámot 15—19 mm. hosszú gyikébrényeknél (66.

ábra, ep) a testfalaknak bels felszínén ott, a hol azok az svese-

csatorna átellenében feküsznek, mieltt az svese hosszában a

Müller-fele cs kiterjedett volna : nem tudjuk, mert a testfalak-

nak e hengerhámja késbb a nélkül, hogy bármiféle szerv v.

zsiger fejldéséhez viszonyba lépett volna, lapos endothéllé lesz,

mint egyebütt a zsigerüregben. Mindezen, akár megmaradt,

akár újonnan keletkez hengersejtboritékoknak nincs fonto-

sabb jelentségük, csak a Müller-féle cs proximálís részén

megmaradt zsigerüregi hengersejtréteg van viszonyban ezen

csatorna fejldéséhez.

Az elmondottakban bebizonyítani igyekeztünk, hogy a
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Milller-féle csö meghosszabbodása közben csak saját magából

vierítheti elemeit. Ez történhetuék akár iuterstitiális, akár appo-

sitionális utón ; az elbbi esetbeu csak a csúcsáu, az utóbbibau

az egész hosszábau fekv sejtek szaporodása által. Pontosan

meghatározni, hogy a két lehetség közül a növésnek melyik

módja van jelen, bajos ; — én azt hiszem, hogy az utóbbi.

Következtetem ezt részben a Müller-féle csnek rendkívül lassú

tüvanövésébl ; így pl. tyúknál IV 2—2 napig tart, mígaWolff-

féle test egész hosszára kiterjed (5. és 6. nap között), gyíknál

hetekig (Bkaun, ir. 15. sz., 182.1., szerint a pete lerakása után

a 18-ik napon kezd fejldni, a 26-ik napon a Wolff-féle test-

nek még csak a felére terjed, és a kloakát csak a kibúvás eltt

én el) ; már pedig interstitiális úton való sejtszaporulatnál a

növésnek gyorsabban kellene bekövetkeznie. Ennél lényegesebb

bizonyíték az, hogy a csnek vak végén találni azon közömbös

gömbölyded hámsejteket, a minkhöz hasonlók egyéb mirigyek

V. mirigykivezet csövek (pl. börmirigyek v. nyálmirigyek) fej-

ldésénél is a benöv hámkúp végén az aktív oszlási szerepet

viszik. Ama hámkúpban ugyanis a sejtek még gömbölyek vagy

sokoldalúak, egyesek közülök nagyobbak és az oszlás tünemé-

nyeit mutatják. Közelebb állunk tehát a helyeshez, ha a Müller-

féle csnek a kinövését a csúcsán bekövetkez biirjánozásából

vezetjük le, mintha az interstitiális növés mellett nyilatkozunk.

Azon körülménybl, hogy a Müller-féle cs elrenövése

közben a Wolff-féle csatorna irányát követi, és madarak meg

emlsöknél annak a szoros szomszédságában húzódik le : haj-

landó volna az ember az utóbbinak valamely útmutatói szere-

pet tulajdonítani. De hogy ez nem lehet lényeges befolyással

az irányra, bizonyítják a reptiliák, a melyeknél a Müller-féle

cs ébrényhelyzéke az svese fels részében távol fekszik a

Wolff-féle csatornától (Y. tábla, 62. 66. 69. ábrák), mindamel-

lett a distális irányban való tovanövésre megvan benne a

képesség.

Bár a Müller-féle cs, fejldését illetleg hasonlít a

mirigykivezet csövekhez, a minthogy késbb tényleg egy mirigy-

nek (a petefészeknek) a kivezet csöve lesz : nem helyezhet

egyéb mirigykivezet csövekkel egy párhuzamba, már csak

azért sem, mert hámelemei nem a valódi hámcsírlevelekbl
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(ekto- V. entoderma), licanem a zsigerüreget borító liámokból

(mesoderma) keletkeznek. Eredését illetleg az ivarcsatorna

szintúgy a mesodermából származik, mint a húgyivarrendszernek

minden hámja, azon külömbséggel, hogy a húgykészülék hám-

jai mesodermális elemeknek kidifferencziálása által keletkeznek,

míg a Müller-féle cs hámja közvetlenebb úton a zsigerüreg

felszínét borító hámból származik. Ez a tulajdonsága közös a nöi

ivarmirigygyei, a melynek ivarváladékai (peték) szintén a zsi-

gerüreget borító hámsejtekbl keletkeznek. Ezáltal szorosabb a

viszonya az ivarmirigyhez, mintsem a húgykésztilékhez. A fejl-

dési talajtól eltekintve, még fejldési módja is mutat külömbsége-

ket egyéb mirigykivezet csövekétl. Ezeknél elször keletkezik a

hám részérl betüremked cs, ez azután bizonyos lefutás után

elágazódva képezi a mirigyes testet. Esetünkben a mirigyes cs
(Müller-féle cs) egészen függetlenül fejldik a mirigytesttl

(petefészektl), bár mind a kettnek hámja hasonló eredésü,

t. i. a zsigerüreg sejtborítéka. Ez az eltérés azonban kevésbbé

lényeges, mert a mirigytest és kivezet csöve közötti össze nem
függés az utódókban másodrend jelentség tüneménykép lép-

hetett fel, megszakasztás által ; ellenben lényegesebb eltérés

az, hogy a cs fejldése a mirigytl (illetleg a mirigy szom-

szédságától) kiindulva tart a mirigycsatorna küls nyilasa felé,

tehát ellenkez irányban, mint a valódi hámlevelekbl származó

mirigycsövek fejldésénél elfordul. — Hosszúsága megfejt-

het az ivarmirigynek magas fekvésébl a hasüregeken s medeu-

czeüregben: egyik (hasüri) nyilasának a mirigy szomszédságá-

ban kell lenni, a másiknak a gátnál, a hol akár a végbélbe (ill.

kloakába) nyílhatik, ha húgyhólyag nincs jelen (reptiliák-, mada-

raknál), vagy az allantois végrészébe : a húgyivaröbölbe, ha ez

fentartja magát (emlsök-, embernél).

Mieltt a Müller-féle cs fejldését elhagynók, szükséges az eml-

sökrl is megemlékezni. 2 cm. hosszú marha-ébréuyiiél a Mullcr-félc

cs proximális darabja már ki volt fejldve, és a Wolff-féle csatorna

hosszában leterjedt az ösvesének mintegy a közepéig ; viszonyai olya-

nok voltak, mint egy megfelel korú (kb. b^ ^ »apos) tyúkébrénynél.

Nyúlébrényeket, megfelel fiatal példányok hijján nem volt alkalmam

megvizsgálhatni, azért mások észleleteire kell hivatkoznom. Vizsgála-

tokat ilyeneken Eoli, Küllikek és Renson tettek. Eoi.i (ir. 29. sz.)

szerint a 14-ik napon, Kölukeb (ir. 5.9. sz., 979. 1.) szerint már a 12.
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V. 13-011 kezd fejldni az 0'5—0"7 inm. hosszú, tölcséralakú betürem-

lés a rekeszszálag alatt, az ösvese küls ^) oldalán ; a 1 5-ik napou a

Wolff-fele test közepéig terjed ; a 16-ik napon egész azon helyig érke-

zett, a hol az ösvesecsatorna a Wolff-féle testet elhagyja. Az ivarköte-

gig még a 18-ik napou sem terjed, úgy, hogy Kölliker azt közetkez-

teti, hogy a 19—20. napon éri el teljes fejlettségét, tehát emlsöknél

is szei'felett lassan n leftlé (nyúlnál kb. 7 napig). Egész hosszában

követi a Wolff-féle csatornát és annak az oldalsó falát kissé be is hor-

pasztja. Hámvastagodás nyúlnál a kürtléczen nem fordul el (Egi.t,

Kölliker), a hám itt a 16. napon is csak 11 fi. magas.

A Müller-féle csövek minden ébrényben kifejldnek, a

leend hímekhen épiígy mint a nstényekben, úgy liogy egy id-

ben minden ébrényben két hosszirányú cs fut végig a Wolff-

féle testen : a Müller- és Wolíf-féle csatornák (III. tábla, 41.

ábra; VI. tábla, 111—118. ábrák, dW, dM). Egyik (Müller-

féle cs) a hím nemben, másik (Wolff-féle csatorna) a n nem-

ben sorvad el többé v. kevésbbé ; a melyik megmarad és mkö-
désbe j, az lesz a pete- v. ondóvezet cs.

Sok ideig tartott, a míg ezen, jelenleg közismeretü tény tisztá-

ba hozatott. Nem lesz érdektelen a kezdettl egész az ismereteknek a

jelenlegi fokra emelkedéséig egy történelmi visszapillantást vetni (rész-

letesebben 1. Gasser, ir. 39. sz.).

Eleinte csak egy csatornát ismertek az svesén : valósziuüleg a

kürtredöt tartották olyannak, a mely kézi nagyítóval könnyen szembe-

tnik (pl. 41. ábránkon, 'plt^l- Okén (ir. 77. sz.) ezen csatornát az ivar-

mirigy kivezet csövének tartotta, a fejld ivarmirigyet pedig az ösve-

sének. — Rathke (ir. 80. sz., 151. 1.) már két csatornát külömböz-

tetett meg az svesén : az egyik felveszi az ösvesecsöveket, tehát ez a

Wolff-féle csatorna, mködésére nézve ébrényi húgjvezér ; a másik csa-

torna, mely tyúknál csak a 7-ik napon kezd mutatkozni, lesz a közös

ivarcsatornává, azaz nstényekben a petevezet csvé, hímekben az

ondóvezérré. E csatonia nstényekben a 12-ik napon felül egy nyilast

kap ; hímeknél az svesén fekv része eltnik, az svesén túl fekv
dai-abja pedig az ondóvezérré lesz. Egy késbbi értekezésben R. (ir.

') Kölliker szerint (ir. 59. sz., 978. 1.) annak a mediális oldalán, a

mirt'íl rajzot (694. ábra) is ad egy 14 napos ébrényröl. Ezen állítás azon-

ban mindenesetre téves, mert kissé idsebb ébrényben az egész Müller-

féle csö a hasüri nyílással együtt az ösvesének a küls oldalán fekszik s

nem volna semmikép megfejthet, hogy miféle áthelyezdés által jutha-

tott ide á mediális oldalról, a hol Kölliker szerint a fejldése megindult.
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81. sx., 381. 1.) a petevezetö csövek egyesülésébl származtatja a

hüvelyt és méhet ; hímekben a MüUer-féle csövek csökevényébl lesz a

hím méh. — Mint látható, Tl\TaKF.-nek pontos ismeretei voltak az

ivai'szervek sorsáról, jóval pontosabbak, mint iiémely késbbi észlel-

nek, pl. KoBEi.T-nek (ir. 54. sz.), a ki szerint a Müller-féle csbl csak

a petevezetö cs lesz, a hüvely és méh pedig nem.

A pontosabb ismeretek a Müller-féle csövek sorsáról Leuckaut

és TiiiERscH-el kezddtek meg, a kiknek észleteit azután Dohrv (ir.

25. 26. sz.), Gasser (ir. 38. 39. sz.), Kölliker (ir. 5íf. sz.) kibvítették.

Nézeteikre vizsgálataink leírásánál még vissza fogunk térni, e helyen

bevezetésül csak a fbb körvonalakra szorítkozunk. Thirrsch (ir. 114.

sz.) a Müller-féle csöveknek a Wolff-féle testen túl lev részét emls-

ébrényekben harántmetszeteken vizsgálta meg, és felismerte azt, hogy

az általa felfedezett ivarhötegben (Greschlechtsstrang) bizonyos idben

négy hámcsö vaji jelen, a melyek közül a Müller-féle csövek egybe-

folyásából keletkezik a hüvely és a méh. - - Leückart (ir. 66. sz.)

felismerte azt is, hogy hímekben a dülmirigyöböl (vesicula prostatica)

a Müller-féle csövek distális részébl lesz, és nem a méhnek, hanem a

hüvelynek felel meg.

—

Dohrx (ir. 25. 26. sz.) sok emls és embeii ébrényt

vizsgált meg, leírja a húgyivaröbölben fekv kiemelkedést (ondódom-

bot), a melyen feljebb a Wolff-féle, lejebb a Müller-féle csövek nyílnak

;

azután megemlíti, hogy a Müller-féle csövek egyesülése (embernél a 2.

hó végén) a distális vége felett kezddik meg, és innen terjed le- és

felfelé. Nézeteivel, valamint GissER-éval és KötLiKFR-ével, a kik közül

az els a Müller-féle csnek fejldését madaraknál és emlsöknál (disznó,

))árány) a fejldés sorrendje szerint vizsgálta meg, a késbbiekben lesz

alkalmunk megismerkedni.

Ha a Müller-féle csö a Wolff-féle test egész hosszára

kiterjedett, elrenöv vége az svese folytatásában fekv Wolff-

féle zsinegbe, innen az allantois feneke mögött fekv ivarkö-

tegbe furakodik. Ez képezi azután a Müller-fele csnek a h/ir-

madik darabját. Minthogy e helyeken oly bens viszonyban

van ama kötszöveti részek átalakulásaihoz, hogy ezek nélkül

egymagában nem tárgyalható, ezek pedig a következ fejezet-

ben fognak elfordulni : azt, a mi a Müller-féle csövek harma-

dik darabjára vonatkozik, a Wolff-féle zsineggel és ivarköteg-

gel együtt a következ fejezetben fogjuk eladni. Hátramarad

tehát e hely számára a Müller-féle csövek els és második

(svesei) részének a fejtegetése. Ennek további kifejldésébl

egyelre csak a nstényekre vonatkozó viszonyokra fogunk szo-

rítkozni, a melyeknél e cs késbbi kifejldésére az svese

elcsenevészése és az ivarmirigy nincsenek befolyással. A hímé-
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ket azért hagyjuk most el, mert ezeknél az svesének a mellék-

herévé való átalakulása közben, a sorvadásnak induló Müller-

féle cs maradványai az ivarmirigyen maradnak vissza, és így

a here fejldésének ismerete nélkül a Müller-féle csövek siker-

rel nem tárgyalhatók. Minthogy pedig az ivarmirigy fejldésére

külön fejezetet szántunk, hímekben ott fogjuk leírni a Müller-

féle cs további sorsát,

A míg az svese nagy (III. tábla, 41. ábra, cWJ. addig

a Müllerféle cs annak a küls oldalán levonuló kürtredöben

Cplf2) fekszik, környezve kevés ébrényi kötszövettl (V. tábla.

69. ábra, dMJ. A kürtredönek (pltj felszínét a volt henger-

hámnak eltnése után késbb alacsonyabb hám borítja, úgy, mint

a hashártyaüreget egyebütt ; csak a hasüri nyílás körül tartja

magát fenn a hengerhám (V. tábla, 71., 86. ábrák). Nemsokára

a kürtredöben fekv kötszövet a Müller-féle cs körül meg-

szaporodik és tömöttebb lesz (tyúkébrényben a 8— 10. napon),

a mi szinte proximál-distál irányban következik be. Legtöbb

lesz a kötszövet a cs hasüri nyilasa körül, itt ajakszertíleg

(fbj kiemelkedik, az ajkon egyenetlenségek lépnek fel (tyúk-

ébrényben a költés végén ; embernél a 4-ik hónapban, v. ö. VI.

tábla. 120. 133. ábrák fb), és ezek azután a kürtrojtokká

(fimbriae, morsus diaboli) változnak át. Ezáltal az ajkak (rojtok)

bels felszínén megmaradt a Müller-féle cs hasüri nyilasának

a hengerhámja (71., 120., 133. ábrák, dM), azoknak a küls

felszinén pedig (f&-nek megfelelleg) a nyílás körül fekv lap-

hám (endothél) van. A kürtredöben felszaporodott kötszövet

már az ébrényélet els felének a végén körkörös rétegzet lesz

(VI. tábla, 117., 127., 128. ábrák, (ZiW körül), a mi bevezetésül

szolgál arra, hogy kötszövetsejtjei orsóalakú sima izomsejtekké

változzanak át. Ezzel egyidejleg beáll a "VVolff-féle testek

elcsenevészése és az ivarmirigyek (petefészkek) ersebb kifejl-

dése. Minthogy pedig az svesék a Müllerféle cs és az ivar-

mirigy között fekv tért foglalták el (III. tábla, 41. ábra),

magából következik, hogy elcsenevészésük közben és után (III.

tábla, 42., 43. ábrák), ama két képletnek (Müller-féle csnek és

petefészeknek, iuh, ov) egymáshoz közeledniök kellene. De az

elcsenevészés nem úgy folyik le, hogy a Wolff-féle test hám-

csövei egyszeren lényegtelen csökevényekké töpörödnek össze,
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hanem e folyamat közben az svese kötszövete megmarad, st
szai^orodik és egy lemezzé változik át (V. t., 72. ábra ; VI. t., 118.,

126., 127. ábrák), a mely keskeny alappal (^.í) a hasüreg hátulsó

falán, ill. az ivarmirigy köldökén (mo) tapad (a hol azeltt széles

alappal az svese hátulsó felszíne feküdt, v. ö. III. táblán, 39.,

40. ábrát), és innen a Müller-féle cshöz (dMJ megy ; a közben

magába fogadva a Wolíf-féle testnek (c W) elcseuevészett hám-

csöveit és gomolyait (ú. n. mellékpetefészket, 1. az ivarmirigyet).

Ezen, most még aránylag vastag lemez (118. ábra, mo-tól egész

dM-\g 950iU h. és 200jM sz.), mely a "Wolíf-féle test kötszöveté-

bl származott, tehát felszínén savós hártyától boríttatik, lesz

késbb a széles méhszálagoknak azon részévé, mely a kürtök

alatt következve az ivarmirigy köldökéhez megy és denevér-

szárnynak (ala vespertilionis) neveztetik. Minthogy e lemez a

AVolíf-féle testbl származott, a melynek a mediális oldalán a

fejld ivarmirigy feküdt (40. ábra, gls) : az svese elcsenevé-

szése után (VI. t., 117., 118., 126., 127., 128. ábrák) a petefé-

szekkel (ov) is összefüggésben maradt. Eleinte az ivarmirigy a

Wolíf-féle testen (leend széles méhszálagon) széles alappal

nyugszik (III. tábla, 39., 40. ábrák, gls) ; késbb az ivarmirigy

ersebb kidomborodása közben az összefüggés keskenyebb lesz

(VI. t., 117. ábra), s akkor a petefészeknek (ov) köldökét egy

keskenyebb (80/() kötszövetlemez (mo) köti össze az elcsene-

vész "Wolff-féle testet (c W) tartalmazó széles méhszálaggal—
ez az ú. n. petefészekfodor (mesoarium). Mindezen átalakulá-

sok közben a Müller-féle cs megmarad az eredeti helyén, azért

a Wolflf-féle test elcsenevészése, ill. kötszövetének a denevér-

szárnynyá átalakulása után, ezen lemeznek az oldalsó szélén

fekszik (VI. t., 116—118., 126—128. ábrák, dM), egyelre a test

hossztengelyével párhuzamosan lefelé vonulva. Szomszédságában

van a Wolíf-féle csatorna (d W), beljebb az ivarmirigy felé az

elcseuevészett Wolíf-féle csövek (tW) és goiaoljok (gm) ; átmé-

rje 30 mm. h. leánymagzatoknál fenn 80, lejebb 65

—

10^.

Leánymagzatoknál a 3-ik hónapban (VI. t, 117. ábra)

a Wolíf-féle test (cW) az ivarmirigy (ov) köldökének a szom-

szédságában még jól kifejlett, s ezzel a keskeny (80,«) petefészek-

fodor (mo) útján összefügg ; a küls oldalán fekszik egy vastag

(200//) kötszövetnyujtványlian a Wolíf-féle csatorna (dW), a
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nyújtvány szabad szélén a Müller-féle cs {dM\ 65f<). Ez az egész

nyújtvány a Wolff-féle test küls oldalán, a kürtredö kötszö-

vetének a megszaporodása és lemezalakban való kiemelkedése

által származott. így mutatkozik a "Wolff-féle test az ivarmi-

rigy-köldök közepének a tájékán. Feljebb (proximálfelé), a

Wolff-féle test fels végén (118. ábra), a Müller-féle cs (dM)
körüli kötszövetet egy hátulról bemetsz barázda (fs) a leend

széles méhszálag ébrényhelyzékétl már letagolta, és e barázda

felvonul a csnek a hasüri nyilasáig (119. ábra,/5 között), úgy,

hogy e miatt e nyílás (dM) most az elcsenevészett Wolff-féle

test csökevényének (c W) a hátulsó felszínére jutott. Még feljebb

(120. ábra) a nyílás (dM) az ivarmirigy (bvj csúcsának a szom-

szédságában van elhelyezve. Hogy itt a nyílás szélét környez

ajkakból (fh) a kürtrojtok lesznek, azt az eladottak után nem

szükség különösen hangsúlyoznunk, valamint azt sem, hogy

miként jutott ezen ajkak belfelszinére a Müller-féle cs hasüri

nyilasában volt hengerhám, mely itt 28« magas.

A fejldés számot ad a kürtrojfoknak az ivarmirigyhez

való tartozásáról. Az ivarmirigy fels végén ugyanis a Wolff-

féle test, mely itt amúgy is keskenyebb volt (v. ö. III. tábla,

41. ábra), a 3-ik hónapban majd teljesen elcsenevészett (42. á.

c W) ; azért e helyen a Müller-féle cs proximális vége (ofub)

széles összefüggésbe j az ivarmirigy (ov) csúcsával, s a kiemel-

ked kürtrojtok mintegy az ivarmirigyen ülnek (VI. tábla,

119., 120. ábrák, fb). Idsebb ébrényekben (5—6. hónap) a

kürt proximális vége az ivarmirigytl kevéssé eltávozik (III.

tábla, 43. ábra, otub), a mi által közöttük a széles méhszálag-

nak proximális (késbb a medencze oldalfalán fekv) része fejl-

dött ki. Némelyike a rojtoknak azonban még ezután is össze-

gfüggésben marad a petefészek proximális végével és az ú. n.

petefészki rojttá (fimbria ovarica) lesz. A fejldés menete mu-

tatja, hogy eleinte a rojtok mindnyájan petefészki rojtok voltak^

és hogy a kifejlett egyénben található ilyen rojt egy ösiebb álla-

potot képvisel, mint a petefészek proximális (a levándorlás után

annak oldalsó) végéveli összefüggéstl magukat kiszabadított

t()bbi szabad rojtok. Ébrényekben a petefészek felszínét borító

heugerhám (csírhám) sokkal terjedelmesebb összefüggésben

van a Müller-féle cs hasüri nyilasát fed hengerhámmal, mint

M. TDD. AKAP. III. OSZT. KÜI-ÖS KIADVÁNVA. 1884. I. H
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a kifejlett nben, a hol a volt terjedelmes összefüggést csak a

kürtrojton végigvonuló csillóhám képviseli ; Marchand (Bei-

tráge z. Kenntniss d. Ovarienturaoren. Abhdl. d. nat. Ges. zu

Halle. Bd. XIV. Sep. Abd. Habil. Halle, 1879) még újszülött

leányoknál is közvetlen átmenetelt talált a kürt és a petefészek

hámja között, — oly adat, mely kifejtett nézetünket megersí-

teni alkalmas.

A fejldés menete számot ad egyszersmind arról is, hogy

miért találunk alsóbbrangú emls állatokban több rojtot a

petefészekkel összefüggésben, a mi annyira mehet, hogy néme-

lyeknél (erszényeseknél) a petefészek a kürttölcsérben látszik

feküdni. Ha t. i. az arány az ivarmirigy és a fejld ktirtröjtok

között igen megzavartatik, azaz az utóbbiak az elbbiek mek-

koraságához mérve igen ersen kifejldnek : úgy be kell követ-

kezni azon állapotnak, a midn az aránylag kisebbé lett pete-

fészek a kürttölcsérré átalakuló rojtok bels felszínén fekszik.

Sok erszényesnél elforduló ezen rendes viszonyból ösi marad-

ványkép a nben csak a prtpfészki rojt tartotta magát fenn ^ a

többiek a petefészekkeli összefüggésbl kiszabadították ma-

gukat. ^
Visszatérve a Müller-féle csre, ennek a kürtté alakuló

része az eladottak nyomán a mesodermális burkait a WolíT-

féle test kötszövetébl származott kürtredbl kapja. A 3-ik

hónapban a proximális végének a hátulsó felszínén fellépett

barázda (VI. tábla, 118. ábra, fs) a következ hónapban a

mesodermális burkok felszaporodása közben a kürtnek egész

hosszára kiterjed, s ez által annak állományát a széles méhszá-

lagtól letagolja ; ez által a leend kürt alakja jobban szembe

tnik (III. tábla, 42., 43. ábrák, ttib). A 4—5-ik hónapig a kürt

megtartja eredeti fekvését és egyenes irányát a test hosszten-

gelyében (42. ábra), ez idtl kezdve azonban gyorsabban n
hosszirányban, mint a vele összefügg széles méhszálag, azért

kanyarulatokba szeddik (43. ábra, tub), és ezek a test hossz-

tengelyében fekv hosszúkás alakú petefészeknek (pv) a küls

oldalán vannak elhelyezve. Az 5—6-ik hónapokban a petefé-

szek eredeti helyérl a hasüregben a medencze felé levonul

(descensus ovariorum), de a kürt a széles méhszálag részérl

való rögzítése miatt akadályt szenved, és e miatt a lehúzódó
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petefészek elé, majd fölé jut. A 6—7-ik hónapban a kürt is

követi az ivarmirigyet lefelé, és a medenczének szélességi irány-

ban való kiterjedésével helyet kapva a medencze bemeneténél,

a test haránt tengelyét többé v. kevésbbé megközelít irányba

kezd helyezdni. Proximális vége a rojtokkal együtt megmarad

a petefészek proximális végének a szomszédságában (43. ábra,

otub), és ennek levándorlása után a medencze oldalsó falához

jut ; a distális vége a Wolff-féle test elcsenevészésével, ill. pro

parte a széles méhszálagokká való átváltozása után megtartja

összefüggését a méhszarvakká (csúcsokká) átalakuló "Wolff-féle

zsinegekkel, azért a méh csúcsának az oldalfalához kerül (43.

ábra), — mindoly átalakulások, melyek a Müller-féle csbl
keletkezett kürtnek fejldési viszonyaiból maguktól találjuk

megfejtésüket.

Oly emlsállatoknál, a hol a petefészek nem végez oly

nagy vándorlást a medencze felé, mint a nben, a kürt is meg-

marad az eredeti helyén, vagy közel ahhoz fenn a hasüregben.

Sok ilyennél (ragadozóknál) a Wolff-féle test elcsenevészése

után a kötszövetébl származott fodor (mesometrium) igen

megnyúlik és az ivarmirigyet többé v. kevésbbé beburkoló -pete-

fészki tömlvé (bursa ovarica) lesz (pl. kutyánál, macskánál).

A kürtnyilásból a fodor folytatásában egy savós hártyái ráncz

húzódik fel a rekesz alsó felszínéhez, s ott annak a boritéká-

ban elvész. Ez a ráncz a volt rekeszszálagból, az ébrényben a

Wolff-féle test csúcsán a kürtred folytatásában a rekeszhez

húzódó csíkból (III. tábla, 41. ábra, Iph) keletkezett. A kifej-

lett nben is megvan ennek a nyoma az ú. n. kürtmedencze-szá-

lagban (Igt. infundibulo-pelvicum), azon savós hártyái ráncz-

ban, mely a kürttölcsértl a medencze oldalsó falához vonul és

a petefészekhez men ondóedényeket tartalmazza. Ez a szalag

eredetileg a Wolff-féle test csúcsától a rekesz alsó felszínéhez

ment, az svesének elcsenevészése után a kürttölcsérrel maradt

összefüggésben, és a petefészek levándorlása idején a rekesz

alsó felszínérl a medenczebemenet oldalsó falára jutott. A
petefészekedények csak másodlagosan helyezdtek bele.

11*
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Az ivarköteg (Funiculus genitalis).

Már több izben említettük (v. ö. 138. 158.1.), hogy a dis-

tális irányban tovanövö MüUer-féle csövek a "WolíF-féle testeken

túl az svesecsatornák szomszédságához tartják magukat, hogy

azután ezek végének a közelében a húgyivaröbölbe nyíljanak.

Azt is tudjuk már (v. ö. 120. 1.), hogy a Wolíf-féle csatorna az

svese distális végén túl eleinte a hasüreg hátulsó falának egy

redöjében feküdt, a melyrl már Bornhaüpt (ir. íl. sz., 39. 1.)

megemlékezett, de neki nevet nem adott, késbb Waldeyer
(ir. 119. sz.) húgyivarrednek (plica urogenitalis), mi (120. 1.)

Wolff-féle lécznek v. rednek (plica Wolffii), késbb pedig a

lécz kötszövetének ersebb felhalmozódása és a testüregbe

való kiemelkedése után Wolff-féle zsinórnak (funiculus Wolffii)

neveztünk. Végül arról is volt már szó (v. ö. 124. lap.), hogy

a medencze oldalsó falára levonuló AYolff-féle zsinórok az

allantois mögött a TiiiEKscu-tl elször részletesen leírt (ir. 114.

sz.) és megnevezett ivarkötegbe (funiculus genitalis) mennek át,

a melynek els ébrényhelyzékét a gátsövény fels részének a

megnyúlására vezettük vissza. A AVolff-féle zsinórok és az

ivarköteg eleinte csak a Wolff-féle csatornákat tartalmazták,

késbb a Wolff-féle test distális végétl tovanöv Müller-féle

csöveket is. — Feladatunk most oda irányul, hogy a Müller-féle

cs fejldési viszonyait a Wolff-féle zsinórban és ivarkötegben

megismertessük, azután e szerveknek átalakulásával egész a

maradó állapotig foglalkozzunk. Hogy azt haszonnal tehessük,

még egyszer vissza kell térnünk a Wolff-féle zsinórokra és az

ivarkötegre, mieltt a Müller-féle csövek beléjük nttek.

11—12. mm. hosszú nyúlban (IV. tábla, 47—50. ábrák)

a Wolff-féle zsinórok (fW) ersen (3 00_w-ig) kiemelked kö-

tszövetredk alakjában feküsznek feljebb a hasüreg hátulsó

falán (47. ábra), lejebb a medencze oldalsó falába beágyazva

(48—49. ábrák, fW) ; végül a zsigerüreg (c, Douglas-féle

üreg) fenekén (50. ábra), a végbéltl (rm) jobbra és balra, és

a Wolff-féle csatornát (dW) kisérve az allantois-nyélen (cr)

végzdnek. A zsinórok ez idben egyszeren tömöttebb meso-

dermális szövetbl állanak, szabad felszínüket a zsigerüreg

hámja fedi, hátulsó felszínük a zsigerüreg falának lazább köt-
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szövetével folytonos összefüggésbeu van. Distális részük

(48—50. ábrák) olyan, mintha a medenczének oldalfalaihoz

és fenekéhez tartoznék, mei*t ennek a kötszövetébe van be-

mélyesztve, de tömöttebb szövete jól felismerhetvé teszi a

környez lazább kötszövettl. A zsinórok végs része az allau-

tois (all) és végbél (rw) között fekv kötszövetsövény (sp)

oldalsó' falán vonul le (IV. tábla, 53. ábra, fg-h^n benn, de

oldalvást; 56. ábra, dW körül), a mely utóbbiról azt mondot-

tuk, hogy a gátsövény megnyúlásából keletkezett és az ivarkö-

teg els nyomait képviseli (v. ö. 124. 1.).

14—16. mm. hosszú uyúlébréuyekben a Wolff-féle zsinó-

roknak a medenczei része is kiemelkedvé lesz a zsigerüreg

felé; 16— 20. mm. hosszúakban pedig (a midn a beléjük növ
MüUer-féle csöveket is tartalmazzák), a medenczeüregben a

végbéltl jobbra és balra, lejébb az allantois hátulsó falának a

medenczefallal való -összeütközési zugán ersen kiemelkednek

(v. ö. y. t., 90. ábra), majd egymáshoz közeledve a mediális

oldalaikon egybeolvadnak, hogy az ivarköteget (fg) képezzék,

s ezen egyesült tömöttebb kötszövetlemez az allantoisnak a

húgyhólyaggá táguló fenekén elhelyezve, az allantois és végbél

között levonul a húgyivarcsatorna kezdetéig (v. ö. lY. tábla,

56. és V. t., 95. ábráján /i9rj. A Wolff-féle zsinórokból a Wolff-

féle csatornák (56. á. dW), ama zsinórok egyesülésébl kelet-

kezett ivarkötegbe (fg) helyezdnek, és közel egymás mellett

levonulva, alsó részüknek rögtönös mellfelé görbülése közben a

húgyivarcsatorna {sug) hátulsó falán nyílnak {d W^).

Az eladottakban felvilágosítást nyertünk arról, hogy az

ivark'óteg nem egyéb, mint a Wolff-féle csatornák distális (ú. n.

harmadik) ítésze körüli tömöttebb mesodermális szövetnek a

mediális oldalukon összentt darabja, mely a gátsövény megnyú-

lásából keletkezett kötszövet föléjutott, illetleg ehhez felülrl

hozzácsatlakozott. Ha ez megtörtént (emberi ébrényben a máso-

dik hónap végén ; 16—18. mm. hosszú nyúlébrényben; 3—4. cm

h. disznó-ébrényben), akkor (56. 95. ábrák) az ivarköteg (fg)

tömöttebb kötszövete a húgyhólyag (vu) feneke mögött fek-

szik, a medenczének egyik falától a másikig harántul kiterjedve

fels vége a medencze oldalsó faláról hozzája vonuló AVolff-féle

zsinórokkal szakadatlan öszefüggésben van ; alsó vége megkes-
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keiiyedve a Lúgyivarcsatorua (cug) kezdetéig megy le ; beuue a

Wülff-féle(56.á.,cZ ÍF) ésMüller féle csövek feküszuek(95. L,dM).

A MüUer-féle cs emberi ébréiiyékben a 8-ik hétben,

uyúlébrényékben, ha kb. 20 mméter hosszúak, marhaébrényék-

ben, ha kb. 30. mm. hosszúságúak lettek, nö bele a Wolíf-

féle zsinórba és innen folytatólag az ivarkötegbe. A lefelé növés

e darabon gyorsan halad tova, sokkal gyorsabban, mint az a

Wolff-féle testen történt, mert oly nyúlébrényeket, a hol a

MüUer-féle cs pl. csak a Wolff-féle zsinórban lett volna jelen,

az ivarkötegben pedig nem : nagyszámú készítményeim között

nem találtam. Csak az ivarköteg alsó részén látszik a tova-

növés ismét lassulni, egy 50 mm. hosszú hím nyúlébrényben

legalább e helyen még nem volt jelen.

Ez idben (16—20 mm. h. nyúl) a Wolff-féle zsinórok és

az ivarköteg kötszövete megvastagodnak, úgy hogy a lefelé növ
hámcsöveknek a AVolff-féle csatornák jelenléte daczára nyílik

elég hely a behelyezdésre; mindamellett különféle korú emls-

és emberi ébrényeken nem találtam példát arra, hogy a

MüUer-féle csövek egész a distális végükig külön csövek képé-

ben lettek volna jelen, hanem az ivarkötegnek egy bizonyos

helyén, a mely kb. megfelel a fels harmadnak, mindig egygyé

olvadt minségben láttam a Müller-féle csöveket. Ebbl azt

következtetem, hogy a csövek egyheohadása az ivarköteg fels

harmadán azonnal hekövetkezik, amint az ivarkötegnek az alsó

részéig értek, úgy hogy a fels harmadban egybeolvadásuk már

megkezddött, amidn körzeti végük még ketts. Olyan állapot,

hogy az ivarkötegnek egész hosszában, egész a Wolff-féle csator-

nák benyilási helyéig mindenütt két különvált cs fordulna el és

ez ily minségben megmaradna : a nálunk honos házi állatok-

ban és az emberben el nem fordul, de jelen kell lenni ezen

alacsonyabb rangú viszonynak a kéthüvelyü és kétméh álla-

toknál, a csröndösek és az erszényesek csoportjai között. Emlé-

keztet ezen állapot a reptiliáknál elforduló egyszerbb viszo-

nyokra, ahol a nstényekben az ivarcsövek (Müller-féle csövek)

egész hosszukban külön izmos falú csatornákból állanak és

külön nyílnak a kloakába.

Áttérve az ivarköteg viszonyaira, ez nyúlnál oly különös-

ségeket mutat, hogy jobban cselekszünk, ha ezeket késbb



IVAKKOTEG. 167

külöu írjuk le ós elször miutáiil az embert választjuk, mint

amelyhez a uáluuk honos legtöbb háziállat ivarkötegének az

átalakulásai inkább hasonlítanak.

Egy 18 mm. hosszú emberi ébrénybeu ^) a MüUer-féle

csöveknek hastiri nyilasa és egy rövid darabja a AVolff-féle test

fels végén volt még tísak jelen, az e helyen jól kiemelked kürt-

léczben. — A Wolíf-féle test egész hosszára kb. 20 mm. hosz-

szúaknál, a zsinórba és ivarkötegbe 20—24 mm. hosszúaknál

látszik kiterjeszkedni; egy 25 mm. hosszúnál legalább már
az ivarkötegben is jelen volt, oly alakban, mint azt mindjárt

egy 30 mm. hosszú leányébrenyröl (kb. 9 hetes) le fogom írni

(YI. tábla, 110—115. ábrák).

A medencze bemenetén át ejtett metszeten (115. ábra; a

88-ik nietszet a végbélnyilástól felfelé számítva) a Wolíf-féle

zsinórok ffW; 200,« átm.) háromoldalúak. Csúcsai közül a hátulsó

(mt-néV) a medencze hátulsó falának a lágyrészeihez van rögzítve

egy keskenyebb (90« sz.) híd útján, a melybl késbb, mint azt

A kitett számokkal a fej-farcsik hosszat jelöljük. Mi a fejlett-

ség fokának meghatározására a méret megemlítését johbnak találtuk,

mint a külsségekre alapított idöszeriuti becslést, ami sok tévedéseknek

van alávetve. A hossziiság sem ad ugyan biztos eredményeket, mert

hasonló hosszúságú ébrények néha a fejlettség különféle fokán állanak,

mint azt nyúlébrényeken eléggé volt alkalmam tapasztalni (a 30 mm-en
túl levknél 5— 10 mm-nyi lehet az ingadozás), tehát különféle korúak-

nak kell lenniök : de ez az eljárás (hosszmérték) a tévedésektl mégis

jobban megóv, mintha egyszeren az idt említjük meg. A hosszból

azután mindig lehet az ébréuy korára következtetni. — Nyúlébrényekröl

pontos adatokat közölt e tekintetben Köllikkr (ir. 59. sz. 426. 1.), emberi

ébrényekrl Tüldt (Ueber die Altersbestimmungen menschlicher Embryo-

nen. Separatabdruck aus der Prager mediciuischen Wochenschrift. 1879.)

Ez utóbbiak korának körülbelüli megbecslésére szolgáljanak a Toldt által

megemlített következ számok : 1 5 mm. (fej-farcsik hossz) = 5-ik hét eleje

;

20 mm. = 6-ik hét eleje ; 25 mm. = 7-ik hét eleje ; 30 mm. = 8-ik hét

eleje; 35 mm.. = 8. hét vége. A 3-ik hónaptól kezdve Toldt a fej-sarok

liosszat mérte meg, kinyújtva a törzset. Mi ekkor is a fej-farcsik hossznál

maradtunk még, azért a 35 mm-en tüU ébrényeinkre a Toldt által adott

id nem illik ;
— de a fiatalabbakra sem alkalmazható pontosan, mert mi

az ébrényeinket a keményités által okozott zsugorodott állapotban mértük

meg, azért valamivel idsebbeknek tartandók, mint a ToLOT-éi, a ki sze-

rint a test hossza (fej-farkcsikhossz) a 3-ik hónap végén 7 cm., a 4-ik

hónap végén 12 cm., a 5-ik hónap végén 20 cm., a 6-ik hónap végén 30

cm., a 7-ik végén 35 cm., a 8-ik végén 45 cm., és a 10-ik hónap végén 50 cm.
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már itt elrebocsátjuk, nstényekben megnyúlás által az ivarcsa-

torna fodra (mesometrium, széles méhszálag stb.) lesz. Ezen

korban a Wolff-féle zsinórnak volt széles alapja (v. ö. IV. t.

47. ábrán /TT) a hasfalaktól lefüzdött, ami állományának meg-

szaporodása és rögzítési helyének (mt) megkeskenyedése közben

következett be. A vastag zsinórok mediális élei (115. ábra, dM-
tl befelé) egymáshoz már jelentékenyen közeledtek, úgy hogy

bels oldalaikat csak egy szk köz választja el ; oldalvást egy

csúcsba folytatódnak (gH), mely a vezérfonal (görgeteg méh-

szálag) tapadási helyének felel meg ; hátul néhány ráncz {ló)

van rajta, ami feljebb az ivarmirigyek mediális végéhez veze-

tett (116. ábrán of-hez), e ránczok tehát a, petefészek saját sza-

lagává (Igt. ovarii proprium) lesznek. A Wolff-féle zsinórokban

benne, oldalvást feküsznek a Wolff-féle csatornáknak (dW\
80|M) kerek átmetszetei, a mediális oldalaikon a Müller-féle

csöveké {dM\ 80ju) ; mind a négy cs kb. egyforma átmérj,

falaik hengersejtekbl állanak. Külön rostos falakkal e csövek

most még nem bírnak, egyszeren csak a Wolff-féle zsinórok

tömöttebb kötszövetébe vannak beágyazva.

Lejebb (distálfelé) haladva a Wolff-féle zsinórok a mediális

oldalaikon egymással egybefolynak és akkor (114. ábra; 80-ik

metszet) a kis medencze bemenetén egy vastag és széles (270«v.

és 1*035 mm. sz.) kötszövetlemezt (fg) találunk harántul kife-

szítve: a Wolff-féle zsinórok egyesülésébl keletkezett ivarköteg-

nek a fels végét. Oldalvást a ktszövetlemez széles alappal a

medenczebemenet oldalsó falain ül {mt-né\), ennek a lazább kö-

tszövetével élesebb határ nélkül összefolyván. Késbb (idsebb

ébrényekben, v. ö. 174. 1.) e hely megkeskenyedik s lesz a széles

méhszálagok egy részévé (v. ö. VI. tábla, 125. 139. ábrák, mt).

Az ivarköteg oldalsó szélei kétoldalt a mellfelé hajló Hunter-

féle vezérfonal (114. ábra, gH) kötszíivetébe mennek át min-

den élesebb határ nélkül, amely (t. i. a vezérfonal) innen a has-

falak felé vonul (mint azt alantabbi metszetek mutatják). Az
ivarköteg közepén találjuk szorosan egymás mellett aMüUer-félo

csövek átmetszeteit {dM; 96//), ezektl kétoldalt a AVolff-féle csa-

tornákat {d W\ 80|m). a Müller-féle csövek gyakran, mint ezen

példa is mutatja, nem feküsznek részarányosán egymás mellett,

hanem az egyik kissé mellfelébb, mint a másik. Dohrn (ir.
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20*. sz.) e körülménybl a méh tengelyelfordulását akarta kima-

gyarázni. Nyúlban, ahol ilyesmi el nem fordul, a Müller-féle

csöveknek részaránytalan fekvését oly gyakran láttam, hogy

nem vagyok hajlandó Dohrn magyarázatához csatlakozni,

azért a ferde fekvést egészen jelentségnélküU mellékes körül-

ménynek tartom, elidézve azáltal, hogy az egyik Müller-féle

cs lefelé növésével egy keveset megelzte a másikat és köze-

lebb feküdt a középvonalhoz, mire emez a rendes helyébl ki

levén szorítva, az elbbi eltt vagy mögötte helyezkedett el.

Tovább követve distális irányban az ivarköteget (1 1 3. ábra,

fg). oly tájékba jutunk, hol a mells fala a húgyhólyag fenékré-

széhez (vm) egészen hozzáfekszik, de mögötte a hashártyaüreg

(c), félholdalakban környezve a medenczeüregbe beálló végbelet

(rw), még egy jó darabon lefelé vonul (v. ö. a 112—110. ábrá-

kon c) ; e helyen az (0"4 és 0"6 mm. átm.) ivarköteg átmetszete

(fg) tömöttebb szövetérl ismerhet meg. Metszetünk (113. á.

;

68. metszet) a húgyvezéreknek (wr) a húgyhólyag fenekébe {vu)

való benyilását is találta. Az ivarköteg (fg) a mellfelé hajló

húgyvezérektl (iir), a húgyhólyagfenék (vu) hátulsó falától, és

a Douglas-féle üreg (c) mells falától körülfogott térben van

elhelyezve, e helyen határait a különféle festési árnyalatból

könynyen meg lehet ismerni, sötétebben színezdvén, mint a

medenczének környez lazább kötszövete. Az ivarköteg köze-

pén fekszik a kétoldali Müller féle csövek összefolyásából kelet-

kezett közös ivarcsatorna (dM-, 112m), harántul petéded alakkal,

ez által is jelezve azt, hogy a két egymás mellett fekv cs mediá-

lis hámfalainak a szétfoszlása után bekövetkezett összeforrás

által keletkezett (amely hámsövénynek a tökéletlen maradvá-

nyai némely metszeten még mutatkoztak). Az egyesült ivar-

csatorna két oldalán feküdtek a Wolff-féle csatornák kerek

átmetszetei (dW; 96<<).

Ilyenek a viszonyok több metszeten distálfelé (58-ik

metszettl egész a 43-ikig), azon csekély eltéréssel, hogy az

egyesült Müller-féle cs az ivarköteg közepe tájékán (112. ábra,

dM) kerekded átmetszetü lesz, a distális vége felé pedig (111c

ábra) ismét haránt elliptikus alakot ölt (dM), a melynek két

oldalán, csak csekély kötszövet által tle elválasztva, a Wolíf-

féle csatornák kerek átmetszetei feküsznek (d W). Ezen distá-
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lis végdarab felé azoubau a Müller-féle és AVolíf-íele csatoruák

viszonyai megváltoztak.

Az átalakulások összesen uégy metszetre (40—43-ik

metszet, 110., 111., Illa, 111b, ábrák), tehát igeu kurta

darabra terjednek, s mind a Wolff-féle, mind a Müller-féle csö-

veket illetik (az átalakulások a IV. tábla 56. ábrájának íZílVel

jelzett tájékán következnek be). A két Wolff-féle csatornák itt

(40. metszet; 110. á., dW) rögtön mellfelé hajlanak és a húgy-

ivarcsatornának (sug) a hátulsó falába nyílnak, egymás felé

tartva és nem messze egymástól, közrefogva egy kiemelkedést

(cg) a liúgyivarcsatorna hátulsó falán, amely késbb még na-

gyobb lesz (ISOjU m.), és a húgyivarcsatornai dombbá (colliculus

semiualis) alakul át. E domb, mint látható, a nstényekben is

kifejldik (v. ö. 173. 1.). A kettnek egyesülésébl keletkezett

közös Müller-féle cs a végrészénél (41. 42-ik metszet, 111. Illa

ábrák) egy kurta darabon (csak két metszetre terjedleg) ketté

oszlik (111. ábra), azután ezek kissé tágulnak (Illa ábra; 150«),

és e helyen a Müller-féle csövek a Wolff-féle csatornák végda-

rabjai között vakon végzdnek (40-ik metszeten; a 110. ábrán

már nincs nyomuk). A Müller-féle csövek ezen végs darabján

(Illa á., dJÍJ a hám (48/< m.) kevésbbé köti le a festauyagot

(karmint), úgy, hogy a sötétebben színezd Wolft-féle csator-

náktól (d W) világosabb színük által is külömböznek. E helytl

kezdve (a 40-ik metszeten túl) distálfelé az ivar- és AVolft-féle

csövekbl mi sincs már jelen, itt eleinte (distálfelé haladva) a

húgyivaröböl átmetszetét kapjuk, környezve tömöttebb kötszö-

vettl, mely a hátulsó falán kis domb alakjában benyomul (leend

ondódomb); azután az öböl a húgyivarhasadékba (fissura uroge-

nitalis) megy át, mely harántmetszeteken (109. ábra; 11-dik

metszet) hengeres hámmal borított hosszúkás rés (fug) alakjá-

ban terjed be a kiemelked ívaHagba (phallus, ph), amelynek

két oldalán ez idben az ivarrdnczok (leend nagy szemérem-

ajkak, hímnél a borék) átmetszetei is mutatkoznak (plg).

Ébrényüukön a Müller-féle csövekrl az ivarkötegben két

nevezetes körülményt ismertünk meg : a) hogy a Müller-féle

csöveknek igen korán (a 7—8-ik hét között) bekövetkez egyesil-

lése nem a distális végén indul meg, hanem az ivarköteg közepe

tájékán
; azért ez idben e csövek az ivarkötegbeu egy hosszúra
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nyúlt V képét adják, rövidebb alsó s hosszabb fels szárak-

kal, b.) hogy az egyesülés bekövetkezik, mieltt a Müllerféle

csövek distális végei a húgyivaröhölhe szabadon benyílnának.

Hogy miért indul meg az egyesülés állandóan az ivarköteg

középen s nem feljebb v. alább, annak okát adni nem tudjuk,

de gyanítható, hogy ez egy si viszonynak a maradványa (atavis-

mus), a mennyiben a legalsóbb rangú emlsöknél : az erszénye-

seknél (kéthüvelyekuél) szabálykép elfordul az, hogy a ket-

ts ivarcsatornák oly görbületet írnak le, a mely miatt a méh-

szájnak megfelel hely a legközelebb áll egymáshoz, más fajták-

nál pedig e helyen egybeforrnak, míg a proximalis és distális

végrészük (méh és hüvely) ketts marad (1. nstény ivarkötegnél,

186.1.). A középrésznek ezen egyesülése az sökben, átörökldött az

ufódok ébrényeire, de ezeknél az ivari kiválás folytán késbb

tökéletesebb állapot jött létre, a mennyiben az ivarcsövek egye-

sülése a hüvelyre és a méh egy részére is kiterjedett, assszony-

nál pedig az egész ivarcsatornára, úgy, hogy az ivarcsatornák

tökéletességi foka az egyesülés elöhaladásából állajntható meg.

Mieltt a Müller-féle csövek végrészének benyilása a

húgyivaröbölbe bekövetkeznék : a distális végrészükön is egybe-

forrnak, és akkor azon distális végdarab mind a két ivarban

egy jó ideig a Wolff-féh csatornák végdarabjai között, a húgy-

ivaröböl hátulsófalának egy kis kiemelkedésében (húgyivarcsa-

toruai dombban) vakon vesztegel. Ez nemcsak az emberben,

de minden amniouos gerinczesnél így van, st a madaraktól

kezdve lefelé a Müller-féle csövek a hímekben nem is jönnek

nyílt közlekedésbe a kloakával (1. alább). Embernél e közleke-

dés a hímekben is létrej, de ezeknél épúgy, mint a nstények-

ben, meglehetsen késn. Mindkét nemben a benyílás viszonyai

igen érdekesek, mert nstényekben e hely jelöli a húgyivaröböl-

böl az ivarcsatornába való bemeneti helyet (introitus vagináé),

a hol kifejlett egyénben a szzr (hymen) fekszik, hímekben

pedig e helyen egy vak csatorna (Weber-féle szerv) szájadzik

az ondódombon a húgycsöbe.

30—40. mm. hosszú emberi ébrényékben a Müller-féle

csöveknek a distális ketts vége is egyesül, és e végdarab mind

hímeknél, mind nstényeknél a AVolff-féle csatornák végrészé-

vel együtt a húgyivaröböl hátulsó falán keletkezett hosszúkás
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kiemelkedésben fekszik, amely a hímekben az ondódomhhd (col-

liculua seminalis) lesz ; nstényekben eddig nem méltatták figye-

lemre, pedig az ivarcsatornának e helyen bekövetkez kihasa-

dása s a domb maradványainak a szüzorré történ átalakulása

miatt figyelmet érdemel.

Egész eddig, azaz kb. 35 mm. hosszig, az ivarköteg viszo-

nyai hímek- és nstényekben egyformák, úgy, hogy errl magá-

ról az ivart meghatározni nem lehet, bár az ivarmirigyek ez

idben már határozottan jól megismerhetk. Innen kezdve azu-

tán az ivarköteg viszonyait illetleg a két nemben külömbségek

állanak be, amennyiben nstényekben a MüUer-féle csövek,

hímekben a Wolfí-féle csatornák jutnak érvényre, — az elbbi

esetben az ivarköteg mesodermális burkai a ni ivarcsatorna

(méh, hüvely), az utóbbiban az ondóvezérek burkainak a képe-

zésére használtatnak föl. Ez idtl kezdve a két ivart külön

kell követnünk.

A) Nstények.

Egy 42 mm. hosszú leányebrény (kb. 16. hetes) sorozatos

harántmetszetei közül a tanulságos és egymástól eltér viszo-

nyokat feltüntet példányokat kiválasztva (VI. tábla, 121

—

125. ábrák), látjuk felül (125. ábra), a medenczebemenetben az

ivarköteg vastag (0'7 mm. v. 1*13 mm. sz.) harántmetszetét (fg),

benne az egyesült Müller-féle (dM\ 125|w)és kétoldalt aWolff-

féle csatornák (dW\ 65//) átmetszeteivel, még nem sokban

eltérleg a volt fiatalabb ébrénytl (v. ö. 114. ábrát) ; csakhogy

e helyen a Müller-féle csövek már egyesültek, a Wolff-féle csa-

tornák pedig kissé hosszirányban vannak megmetszve, mert a

Wolff-féle zsineg felé való áthajlási darabjok fekszik elttünk.

Az ivarköteg szövete gyarapodott, s oldalt a Hunter-féle vezér-

fonalak (gH) szövetével függ össze ; a jobb oldalon (a metszet

kissé ferde volt, úgy, hogy ez az oldal a magasabb helyrl való)

az ivarkötegnek volt széles összefüggési helye (v. ö. 114. ábrá-

val) a medencze oldalsó falával megkeskenyedett (m<), a miben

a széles méhszalag els nyomait ismerjük meg.

Lejebb (124. ábra) az egyesült Müller-féle csövek (dM)

átmetszete tágulva (85 és 225ím) haránt köröczös lesz, falai még

(38,« m.) hengeres sejtekbl állanak, ürege nyílt ; a Wolfi-féle
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csatornák (dW) is tágabbak lettek (96/^).. — Még lejebb (123.

ábra), a WolíF-féle csatornák benyilási helyénél, az elrehajló

Wolff-féle csatornák (dWJ között az egyesült Müller-féle cs
(dM) jelentékenyen tágult (360/<), de ürege szkebb lett (32|m),

ami hámfalának megvastagodásától (96w) van így, e darabon

a hengeres hám helyét réteges laphám váltván föl ; a cs kör-

vonalai a volt szabályos alakot e helyen föladták.

Már itt, de még jobban mutatkozik lejebb (122. ábra),

hogy a "Wolff-féle csatornák (d W) és a közös Müller-féle cs
(dM) a húgyivaröböl {sug) hátulsó falán kiemelked dombban

{cg) feküsznek, és ez utóbbi (t. i. a domb) az ivarcsövek benyilási

helyén túl is folytatódik distálfelé (122. 121. ábrák, hy és cg).

Hogy e domb a (petefészkérl jól felismerhet) leányébrény-

ben azonos a hímek ondódombjával (colliculus seminalis), azt

a "Wolff-féle csatornáknak rajtuk bekövetkez benyilása a

húgyivaröbölbe nyilt^-n bizonyítja, valamint az is világosan

kezd mutatkozni, hogy a most még vakon végzd Müller-féle

csöveknek kihasadása szinte e dombon fog bekövetkezni,

azon tömöttebb kötszövetben, mely a dombot képezve a Mül-

ler-féle cs végdarabját e helyen körülveszi (hy ;
48jM v.), és a

bekövetkezett benyilás után a szzr kötszövetének els ébrény-

helyzékévé lesz. E szerint a szüzör nem egyéb, mint az ivarköfeg

distális végén a Müller-féle csöveknek és az elcsenevészö Wolff-féle

csatornáknak végdarahjái környez kötszövet, a mely bizonyos

idben (3—4-ik hónap) egy dombocska, ill. hosszanti red képében

a húgyivaröböl felé kiemelkedik. Hímekben e redböl az ondó-

domb lesz, ez tehát alaktanilag homológ a szüzrrel. Minthogy

a domb nstényekben is elfordul, s ezekre az »ondódomb

«

név nem illik, helyesebben húgyivarcsatornai dombnak v. taréj-

nak (colliculus urogenitalis) nevezhetjük azt.

Az egyesült Müller-féle csövek végdarabjának a hámja

sokáig marad puszta érintkezésben a húgyivaröböl hátulsó falá-

nak a hámjával, és azt hiszem, hogy nem csalatkozom, ha a

közös Müller-féle cs kihasadását az ébrényélet közepére teszem.

Egy •'55 mm. hosszú leányébrénynél (kb. 5. hónapos), melyet e

viszonyokra sorozatos harántmetszeteken megvizsgáltam (VI.

tábla, 134— 140. ábrák), még nem láttam kihasadva. Ezen

ébrénynél a Wolff-féle csatornák egy részének elcsenevészése
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is bekövetkezett már az ivarkötegben, és az ivarköteg a méhvé

átalakuló jellegzetes alakját elnyerte (olyan volt körülbelül,

mint a III. tábla, 42. ábráján), azért leirását mellékelni érde-

mesnek tartom.

A medencze bemenetébl vett harántmetszeten (139. á.

;

92-ik metszet a Müller-féle cs distális végétl számítva), a méh
fenekének az alakja vastag falairól (fg ; 1 mm, v. és 1*7 mm. sz.)

már jól felismerhet ; mellül homorú, hátul domború a felszíne.

Ezt a fiatalabb ébrénynek hasonló tájékából vett átmetszeteivel

(v. ö. 125., 124. ábrák) összehasonlítva, megismerjük, hogy a méh
az ivarkötegnek fels részébl keletkezett, jelentékeny megvasta-

godás által. Benne a Müller-féle csövek átmetszetei (dM\ 290/<

V.) mutatkoznak, a melyek már egyesültek, de a hátulsó falon a

középvonalban benyúló sövény még jelzi a volt egyesülésnek a

helyét. Oldalvást a csövek kifelé húzódnak, hogy azután (proxi-

málisabb metszeteken) a AVolíf-féle zsinórok kötszövetébe

lépjenek (v. ö. 140. ábrát, dM) ; a kifelé nyúló darabok képvi-

selik a kürtöknek méhbeli részét (pars uterina tubae). A Wolíf-

féle zsinórokban (140. ábra,/TF; 104. metszet), a melyekbl

nstény ébrényekben a méhszarvak és a kürtök egy része lesz,

most nemcsak a Müller-féle (dM)^ hanem a Wolff-féle csator-

nák (dW) hámcsövei is jelen vannak még, de az utóbbiak már

sorvadásnak induló szkült állapotban. Minthogy pedig e

helyeken leánymagzatban a Wolff-féle csatornák egészen elcse-

nevésznek, és csak a Müller-féle csövek maradnak meg : ebbl

azon nevezetes körülmény következik, hogy aWolíT-féle zsinórok,

tehát közvetve a Wolff-féle csatornák kötszöveti fala a kürtök

és méh képezésére felhasználtatik.— Ábránkban (139. á.) a méhvé

átalakult ivarköteg oldalvást egy széles (0.4 mm.) híd útján {int)

öszszefüggésben van a medencze bemeneténél a húgyvezér {ur)

eltt fekv lazább kötszövettel, a mely lemezbl késbb a méh

oldalszéleit a medencze oldalsó falaihoz rögzít széles méhszá-

lag (lg. latum) lesz (III. tábla, 42. és 43. ábrákon a méhtl

oldalvást fekv l.lat). Minthogy ez (t. i. a széles méhszálag) a

méhvel azonos éhrényhelyzékhöl (az ivarkötegbl) keletkezik, mi

különös sincs abban, hogy a kifejlett egyénben nagyobb meny-

nyiség sima izomszövetet tartalmaz. A saját petefészekszdlag

(Igt. ovarii proprium) és a görgeteg méhsznhgnak (Igt. rotundum
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uteri) a széles méhszálagban elhelyezett része, továbbá a méh-

véghélszálag (Igt. recto- v. sacro-uterinum) szinte nem egyebek,

mint az ivarkötegnek izmosabbá vált részei, a melyeknek els

ébrényhelyzéke ugyanaz, mint az ivarcsatornáé, t. i. az ivarkö-

teg. Ebben megvan a képesség helyenkint tömeges sima izom-

szövetnek a képezésére, másutt benne a kötszövetelemek

vergdnek túlsúlyra, de azért még késbb is mutatja az utóbbi

helyeken jelenlev nagyobb mennyiség sima izomszövet a

közös eredést.

Az ivarköteg fels harmadából vett átmetszeten (138.

ábra ; 70. metszet a MüUer-féle cs distális vak végétl szá-

mítva), a Müller-féle csövek egyesülésébl keletkezett lapos és

haránt irányban tágult ivarcsatorna (dM) jól felismerhet;

ennek egyik oldalán a Wolíf-féle csatorna már elsorvadt,

a másikon megvan még (dW) az ivarköteg (fg) tömöttebb

szövetében, szk kerek hámcs képében. Oldalvást az ivarkö-

teg (fg) tömöttebb szövete széles alappal összefügg a medencze

oldalfalának lazább kötszövetével, a melyben a húgyvezérek

{ur) futnak le ; e helyen tehát a széles méhszálagok fejl-

dése még nem indult meg. Mellül és hátul az ivarköteget a

zsigerüreg részei (c) határolják.

Még lejebb (137. ábra; 25. metszet) mind a két Wolíf-

féle csatorna elsorvadt; azután (136. ábra; 17. metszet)

eltnik az egyik, majd a másik is (135. ábra; 3. metszet), de

most már csak hámpontok képében (dW) az ivarcsatorna

(dM) két oldalán ; ezek azután kissé vastagabbak lesznek, de

tömörek maradnak, és végül (134. ábra; 1. metszet) mellfelé

görbülve (dW) a húgyivaröböl {sug) hátulsó falának a hámjá-

val érintkezve sznnek meg, tömör hámkötegek képében.

Ugyané helyen (134. ábra) a AVolíf-féle csatornák distális vége

(dW\ 38m) között a közös Müller-féle cs egy tömör hámhal-

maz (dM\ 200m) képében végzdik, a húgyivarcsatorna (sug)

hátulsó falán kiemelked húgyivarcsatornai dombban {hy).

Ébrényünk mutatja, hogy a Müller-féle csnek benyilása

a húgyivaröbölbe még 55 mm. hosszú leánymagzatokban sem

következett be: oly idben, a midn a Wolíf-féle csatornák

elsorvadása már megkezddött. Ezen csatornák a szóban

lev magzatban jelen voltak még, csak az ivarkötegnek az alsó
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kétharmadában mintegy sorvadtak el teljesen ; tehát innen

indul meg az elcsenevészésük. E folyamat korábban terjed ki

a distális darabjukra, mint a proximálisra, mert amott a Wolff-

féle csatornák csak tömör hámkötegekböl állottak (134—136.

ábrák); míg az ivarköteg í'elsö darabján (138—139. ábrák), a

leend méhfenék körül, valamint innen felfelé terjedleg a

"Wolff-féle zsinórban (140. ábra), és a sorvadni induló Wolff-

féle test egész hosszában jelen voltak még.

Az eladottakban bevezetést nyújtottunk arra, hogy ns-

tényekben a M'úller-féle csöveknek az ivarkötegben fekv részébl

a ni ivarcsatorna (méh, hüvely) hámboritéka lesz, az ivarköteg

szövetébl pedig annak a mesodermális állománya, az ivarköteg

felszinét borító endotheliális borítékból a savós hártyája. Ugyan-

csak az ivarköteg szövete szolgáltatja a ni ivarcsatorna rögzít

készülékének (széles méhszálagnak, saját petefészekszálag, méh-

végbélszálag) az ébrényhelyzékét is. Az ivarköteg állományában

a Müller-féle cs mellett lefutó "Wolff-féle csatornák leány-

magzatokban és sok emlsnél pusztulásnak indulnak, a mi

üregük megfogyása, falaiknak egy tömör hámköteggé való

összetöpörödése, és végül ennek a környez kötszövetben nyom

nélküli eltnése közben következik be.

A Wolff-féle csatornának elsorvadása nem minden emls-

ben lesz oly teljes, mint a nben. Vannak emlsök, a melyek-

nél a csatornák majd egész hosszukban fentartják magokat, pl.

a kérdzknél, egypatásoknál, a disznónál ; ezeknél már régen

(1822.) leírta azokat Gartner (ir. SG. sz.), azért Gartner-féle

csöveknek neveztetnek, bár Malpighi ismerte már (v. ö. 28. 1.).

Késbb mások is leírták, így Jacobson (ir. o2. sz., 17. 1.),

Rathke (Meckel's Archiv, 1832. S. 386), Gorlt (Vergl. Ana-

tomie. Thl. II. S. 115) stb.

Leánymagzatban az elcsenevészés az ivarkötegnek mint-

egy az alsó harmadán indul meg (v. ö. VI. t., 134— 139. ábráit),

innen folytatódik gyorsabban le-, lassabban fölfelé, és annyira

elsorvad, hogy a volt hosszú Wolff-féle csatornából a denevér-

szárnyba jutott mellékpetefészek (Wolff-féle test) csövei fölött

a kürttel (a Müller-féle csvel) párhuzamosan futó csdarab
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marad csak meg ; ez néha liosszabb, máskor ríWidolil) ; ki fe-

szítve a denevérszárnyat a világosság felé, jól látható, mint

veszi fel a hozzá körülbelül derékszögben fntó Wolff-féle csa-

tornák csökevényeit. Megeshetik azonban, hogy kivételes ese-

tekben hosszabb darab marad meg belle, és akkor ennek,

miután eleinte az ivarköteg állományában feküdt, késbb a

Müller-féle cs mellett a méh és hüvely izomállományában kell

lefutnia, a széles méhszálag tapadása hosszában. Vége ily

esetekben a hüvelybemenetnél lesz, a húgyivaröbölben (vesti-

bulum vagináé), szorosan a szzr vagy maradványainak

(carunculae myrtiformes) két oldalán, st az sem lehetetlen,

hogy e helyen két szk hámcs fordul el, a melyek rövid v.

hosszabb lefutás után vakon végzdnek a hüvely oldalsó falá-

nak az izomállományában. Hasonló eseteket az irodalomban

többet találunk feljegyezve. Ha egyes részeik e helyeken meg-

maradnak, a hüvely falában elforduló tömls dagok (cysták)

keletkezésének a megfejtésére értékesíthetk.

Érettebb magzatokban e's újszülöttekben Beigel (ir. .'>. sz.)

találta meg a méh e's hüvely falának állományában a WolíF-féle csa-

tornák csökeve'nyeit. — Nemre'g Kocks (ir. 55. sz.) a felntt nk nagy

számában (kb. 80**/q), a húgycsönyilás hátulsó szélén jobbra és balra,

vagy csak az egyik oldalon, a nyálkahártyán elrejtett két nyílást

talált, a melyekbe 1 mm. vastag kutaszt 0"5— 2 cm.-re be tudott

vezetni, s a melyeket hajlandó a WolfiF-féle csatornák csökevényeinek

:

durványos Gartner-féle csöveknek tartani. — Ámbár fejldéstani ada-

tok a WolfF-féle csatornák végleges megmaradását illetleg nkben
még hiányoznak (idsebb leánymagzatokat nem vizsgáltam meg), Kocks

nézetéhez azért csatlakozom, mert a WolfF-féle csatornáknak, ha distá-

lis végükbl valami megmarad, csakugyan a húgyivai-öbölbl keletke-

zett hüvelytornáczba (vestibulum vagináé) kell nyílniok. A viszonyoknak

ugyanis mind a két ivarban egyformáknak kell lenniök, azaz, ha a

hímekben a Wolff-féle csatornák a hgyivarcsatornai dombon a húgy-

ivai'öbölbe nyílnak, ez nem lehet máskép a nstényekben sem. Minthogy

pedig ezeknél a hgyivarcsatornai dombból a szüzör lesz, a Gartner-

féle csövek csökevényeinek a szüzr (vagy maradványainak) oldalfalain

kell nyílniok a hüvelytornáczba,— ez pedig Kocks eseteiben csakugyan

így volt.

Sajátszer viszonyokat láttam a Gartner-féle csöveket illetleg,

Thaxhoffer tnr. barátom intézetébl keményítve kapott 7'5cm. hosszú

(petefészkérl az ivar már felismerhet volt) nstény hityaéhrénijen (V. t.,

102— 108. ábrák). Az ivarköteg fels részében (102. ábra, 1. metszet),

a méhfodrok (mt) rögzítik a 0"6 mm. \^. és 0*3 mm. sz. ivarköteget (fy) a

jr. Trn. akad. iii ov;zr. kí'i.ííx kivovánva. 1884. i. 12
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jnedenczefalakhoz ; a mehve ersödött ivarkötegbeu (fg) a középvonalhoz

közelebb látjuk a két szkebb MüUer-féle csövet (dM'^ 4:5fi), oldalvást a

WolflF-féle csatornákat (dW; 55fi). — Valamivel lejebb (103. á., 9-ik

metszet) a Miiller-fele csövek már egyesültek a középvonalban (dM),

de átmetszetük még kerek, a mi arra mutat, hogy még a leend méh
tájékában vagyunk. — Egy jó darabbal lejebb (104. ábra, 120. met-

szet), a húgyivarcsatonia Ciug) mögött fekv O'ö mm. átm. ivarkötegben

(ff/) az egyesült Müller-féle cs (dM; 200u v., 100/< sz.) haránt ellipti-

kus átmetszetü volt, jeléül, hogy itt már a leend hüvely van elttünk
;

ez eltt feküdtek a Wolíf-féle csatornák (dW; 80^). — Késbb (lO.
ábra, 126. metszet) a Wolff-féle csatornák (dWJ hámfala vastagabb

(160 és 80jm) s laphámból álló lett. — Nemsokára azután (a 126.

metszettl lefelé) az ivarcsatorna eltt a WolíF-féle csatornák distális

végei egy félholdalakú, haránt fekvés lapos (80 és 400jU) zacskóvá

egyesültek (106., 107. ábrák, dW, 130. és 132. metszetek), a mely

végre (108. ábra, 138. metszet) egy közös nyílás útján (dWj a húgy-

i varöböl hátulsó falába nyílt; a zacskó hossza 12 metszetre terjedett a

fels végétl, tehát egészben véve nem hosszú. A Müller-féle cs (dM
;

lOOw) a zacskó hátulsó homorú falán vonult le, lejebb háromoldalú

lett (106. á., 130. metszet), azután vakon végzdött (107. á., 130. met-

szet), tehát még sem a húgyjvaröbölbe, sem ama zacskóba be nem nyílt.

Ezen sajátszer töml jelentségének a pontos kidcrítéséi-e fiata-

labb és idsebb ébrényeket kellene vizsgálat alá venni, a minkkel ez

id szermt nem rendelkezek. Hasonló korú (7'5 cm. hosszú) hím ébré-

nyekben a tömlbl mi sem volt jelen. — A lehetségeket tekintve,

keletkezhetnék a töml a húgyivaröbölböl kitüremlés által ; de ez

kevésbbé valószín, mint az, hogy a VYolíF-féle csatornák distális végei-

nek egyesülésébl lett. Hogy ezek ily egyesülésre képesek, azt késbb
a nyulaknál fogjuk látni, de ezeknél ilyesmi nem a nstényekben, hanem

a hímekben lép föl. Minthogy kifejlett nstény kutyákban hasonló

tömlnek nyomait nem találtam : vagy azt kell következtetnem, hogy e

zacskó késbb (7' cm.-eseknél idsebbeknél) a Wolff-féle csatornákkal

együtt egészen elpusztul, — vagy azt, hogy megmarad s csak a felette

fekv különálló Wolff-féle csatornák sorvadnak el. Tekintve e képlet-

nek ezen már idsebb ébrényben való elfordulását, nem tartom való-

színnek, hogy e terjedelmes töml elpusztulna, hanem valóbbszin az,

hogy késbb a Müller-féle cs distális vége belenyílik s akkor az egész

töml a hüvelybemenet körüli tájékká alakul át. így vohia eset arra,

hogy a Wolff-fele csatornák distális végének hámfala is hozzájárul a

ni ivarcsatorna egy részének a képezéséhez, mert, hogy a kötszöveti

fala abban csakugyan részt vehet, azt a Wolff-féle zsinóroknak az

iviarcsatorna izomfalává való átalakulása eléggé bizonyítja (v. ö. 1 74. 1.).

Ha hypotézisom alaposnak fog bebizonyulni, akkor a nstény kutyában

elforduló ezen viszony egy ellenképe volna a hím nyúlban található-

nak (1. késbb), a hol a páratlan oaidóhólyag képezéséliez a Müllcr'^fele
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C'so is hozzájárul (1. késbb). A leletnek eredményeit, ha fiatalabb és

idsebb kutyaébrények rendelkezésemre fognak állani, közölni fogom.

Emlsállatok nstényei közül a legtöbbnél a Müller-féle

csövek és az ivarköteg els viszonyai lényegökben véve meg-

egyeznek a leánymagzatokéival, csak késbb lépnek fel külöm-

bözetek a méh különféle alakjai szerint. A Müller-féle csövek

összeforrása ezeknél sem a distális végükön indul meg, hanem

az ivarkötegnek a fels harmadán, kb. a leend méhszájnak meg-

felelleg, és innen terjed rövidebb vagy hosszabb darabon le- és

fölfelé. Jól kimutatható ez egyeshüvely és kettsméhü álla-

toknál, a mink pl. a rágcsálók (nyulak).

Ezen állatokban a dolog úgy áll, hogy a Müller-féle csö-

veknek a Wolíf-féle zsinórokban feküdt részei átalakulnak a

hosszú méhszarvakká (cornua uteri) ; a Müller-féle csöveknek

az ivarkötegben fekv része pedig kétféle viszonyú : a proximá-

lis rövidebb darabjukból a méhszarvak folytatása és a méh dis-

tális része lesz, amely utóbbi külsleg nézve egyesnek látszik

ugyan, de bensleg két hámcsövet, azaz nem egyesült Müller-féle

csöveket tartalmaz, azért ezek ketts szájjal (os uteri duplex)

nyílnak a közös hüvelybe. A ketts méhszáj után következik az

egyes hüvely, mely a Müller-féle csövek distális hosszabb

részébl lett, egymással való egyesülés által az ivarkötegben.

5 cm. hosszú nyúlébrényben az egyesült distális résznek széle-

sebbé válásából az ivar már fölismerhet, mert hasonló hosz-

szuságú hímekben a Müller-féle cs e helyen szkebb lett (1.

késbb). 6—6'5 cm. hosszú nyúlébrényeknél a hüvely alakja

már teljességében fölismerhet, azonban a benyilás a húgyivar-

öbölbe még e korban sem következett be. Az egyesült Müller-

féle csövek distális vége már 5—6 cm. hosszú nyulaknál (V. t,

94 ábra, híj) egészen odafekszik a húgyivaröböl (sug) hátulsó

falához és hámjaik egymással érintkeznek, de szabad benyilás

még nincs, az ivarcsatorna üregét e helyen laphám tölti meg (sug

és hy között). így találjuk ezt még 6'5— 7 cm. hosszúaknál is

(V. t, 96— 101. ábrák), a melyeknek e tájékából vett harántmet-

szetén (101. á.) a leend hüvelybemenet átmetszet (leánynál a

szüzrnek megfelel hely) ránczos körvonalú (dM), s lejebb hám-

12*
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mai egészen megtöltött (hy). Feljebb a hüvely (dM) a tág (80 és

140|m) alakjáról jól felismerhet (9 7—9 9. ábrákon 150;t< v., hámja

a keményít folyadék hatása miatt kissé elemeldött és redkbe

szedödött). E korban megkezddött már a Wolíf-féle csatornák

elsorvadása is, amely a nyúlban a distális végükön mdul meg,

amit abból következtetek, mert a hüvely bemeneténél és innen

kezdve felfelé 44 metszeten bellük mi sem volt jelen (101

—

99 ábrák), holott ezek fiatalabb nyúlébrények nstényeiben a

MüUer-féle csövek distális végén túlterjednek. Csak a leend

hüvelybemenettl számított 45-ik metszeten (98. á.) léptek fel a

tömör Wolff-féle csatornák csökevényei egy kis duzzanattal (d W\

32 és 60«), szorosan a hüvely hámjának fcZilf}oldalsó fala mellett,

tle vékony kötszövetsövény által elválasztva ; azután fentebbi

metszeteken (97. 96. á.) megvékonyodva két hámpont (dW\, 16jm)

képében a hüvely mells fala elé helyezdtek, mely helyzetben

és alakban folytatódtak felfelé az ivarkötegbeu, mindinkább

távolabb helyezdve a hüvely hámjától.—Idsebb példányokban

(8-—9 cm.) a Wolíf-féle csatornáknak nyomát az ivarkötegben

nem találtam, azért LANGENBACHER-rel (ir. 62. sz.) kétségbe

vonom, hogy azon képletek, amelyeket Arloing a kifejlett

nyúlban Grartner-féle csöveknek tartott, csakugyan azok voltak.

A közös Müller-féle cs végnyilását illetleg, nem min-

den emlsben egyformák a viszonyok. Embernél e vak vég,

valamint a leend kihasadás a húgyivaröbölbe épen a Wolft-

féle csatornák benyilási helye között vau, nyulaknál egy kissé

magasabban, disznónál lejebb. 5^—6 cm. hosszú disznóébrények

idevonatkozó tájékából vett hosszmetszetein (Y. tábla, 95.

ábra), az ivarkötegben (fg) látjuk valamivel magasabban a

Wolff-féle csatornák (dW) egyikének a végét megmetszve,

tágan nyílva a húgyivaröböl {sug) hátulsó falán ; alatta van a

Müller-féle csnek (dM) mellfelé görbül vége (%-nél), mely

a húgyivaröböl hátulsó falán a hám szomszédságában most

még vakon végzdik.

Ivarköteggel csak az emlsállatok bírnak, azért a Mül-

ler-féle csövek distális végei csak ezekben forrhatnak össze

egy közös ivarcsatorna végdarabjává. A többiekben a Wolíi-

féle zsinórokon túl az ivarcsövek a farki vég kötszövetében

külön futnak a kloaka felé, és distális végeik egymással nem
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egyesülnek. Kés benyilásuk a kloakába a többi gerinczesekben

is megvan, st ezek hímjeiben sok esetben a benyílás egyálta-

lán be sem következik (hüllknél, Fürbringer, ir. 55. sz., 32.

1.). Szolgáljon erre némely példa.

8—9 cm. hosszú sikló-ébrények distális részének sorozatos

harántmetszetein (V. t., 73— 78. ábrák) három hámcsövet talá-

lunk a AVolft-féle zsinórban mindegyik oldalon (73. á.) : a hátulsó

a húgyvezér (wr; 30,«), a középs a Wolff-féle csatorna (dW-,

50«^, a mells a Müller-féle cs (dM; 80//). Ez utóbbiak a végü-

kön kitágulnak (74. ábra, dM; 100í«), és mieltt a kloakanyilás

szintájába érkeznének, vakon végzdnek (75. ábra, a jobbolda-

lon). A másik két hámcs még egy darabig folytatódik tovább

(76. ábra), azután (77. ábra, a jobboldalon) a húgyvezér (ur) a

Wolíf-féle csatorna (d WJ hátulsó falába nyílik, s most mind-

egyik oldalon csak egy cs (d W) vonul le egy rövid darabig, hogy

végül (78. á., ur-\- WJ a kloaka (m) hátulsó falán szájadzék.

—

Idsebb reptilia-ébrényeket e viszonyokra meg nem vizsgáltam,

azonban BRAUN-ra hivatkozom (ir. lö. sz., 182 1.), aki szerint

ezek hímjeinél a Müller-féle csövek benyilása a kloakába egy-

általán be nem következik.— Kifejlett reptilia-nstényekben a

Müller-féle csövekbl két hosszú, a terhesség idején jelentéke-

nyen táguló ivarcsatorna lesz, a melyeknek hasüri nyilasa fenn

fekszik a tüdk mögött ; ezek lefutásában az izomfalak külön-

féle ersségben fejldnek ki : a fels, keskenyen maradó darab

lesz a kürt, az alsó darab tágabb és izmosabb lesz, azért ezt,

tekintettel arra, hogy bens termékenyítés után a peték az ivar-

csatornának ezen alsó izmos részében fejldnek ki, méhnek

nevezik. A legalsó rész keskenyebb (hüvely), s egy szemölcsön

(húgyivarcsatornai dombon) nyílik a kloaka hátulsó falán. Rep-

tiliáknál tehát ketts méh (uterus duplex), helyesebben mondva

egész hosszában ketts ivarcsatorna van jelen.

Madárébrények nstényeiben a Müller-féle csövek szinte

külön mennek egész a kloakáig, s ennek a hátulsó falát 8—

9

napos tyúkébrényekbeu érik el, a hol vakon végzdnek. Azután

(15. n. után) a jobboldali Müller-féle cs egészen elsorvad, azért a

madár csak a bal oldalon bír ivarcsatornával. Ennek a benyi-

lása a kloakába csak igen késn következik be, Gasser (ir. 39. sz.)

szerint fél évvel a petébl való kibúvás után. A kifejlett madár
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ivarcsatornája egy kanyargósán lefutó hosszú cs, a petefészek

tájékán igen keskeny (kürt), az alsó tág részében ers izomfallal

(méh), és a nyálkahártyában kifejldött sok mirigygyei. Ebben

vesztegel a pete hosszabb ideig s kapja a f- és mellékszik

a burkokat ; más gerinczesekkel való analógia nyomán ez is

méhnek neveztetik, a kürtnek nevezett fels keskenyebb

darab a tüd mögött kezddik egy tág hasüri nyílással. Az ösz-

szes ivarcsatornát a hashártyának egy kettzete rögzíti a

hátulsó hasfalakhoz, mely megfelel egyéb gerinczesekben a

méhfodornak (mesometrium).

Emlsállatokban történik elször, hogy a Müller- és

Wolft-féle csövek distális darabját környez kötszövet az

allantois feneke mögött egy tömött kötöszövetzsineggé : az ivar-

köteggé egyesül. Ezt Thierscii fedezte föl bárányébrényekben

(ir. 114. sz.), és kimutatta elször azt, hogy a régibb Rathke-

féle nézet (ir. 81. sz.), amelynek értelmében a hüvely és méh a

húgyivaröböl hátulsó falának kitüremlésébl keletkeznek, téves,

mert ezen izmos falú cs a MüUer-féle csövek distális végének

egybefolyásából, s az ivarköteg kötszöveti falának izmossá

való átalakulásából lesz.

TiiiERscu azt hitte, hogy az egybefolyás a Müller-fele cí^övek

dislális vegén kezddik meg s iiiueu folytatódik proximálfeh'. E ma-

gyarázatnak azonban ellentmondani látszottak egyes kóros észleletek,

a hol ketté osztott hüvely esetén egyes méli volt jelen (v. hímeknél az

lí. n. hím-méh ketts szájadékkal nyílt a hiígyivaröbölbe ; v. ö. alább),

azért más szerzk az összeforradás kiindulását az ivarköteg kozcpcre

tették, így a többek között Lkuckaut.

Leuckaut (ir. 6'.5. sz.) egyike volt az elsknek, a ki a ni ivarcsatornát

a Müller-féle csövek egybefolyáfából származtatta. Erveit fleg összeha-

sonlító boucztani alapokra fektette, utalva arra, hogy azon esetekben,

ha a csövek distális részei egj'be nem foljniak, ketts hüvely keletke-

zik, mint azt pl. némely erszényesnél (Didelphis) találjuk ; szamárnál

(T()i>i)"s Cyclopaedie, Art. Vesic. prost.) pedig a hüvely alsó részén az

(>gybcfolyásnak maradványakép megmarad egy hosszanti válaszfal, a

minek eredményéül két töml keletkezett, de ezek közül &sak az egyik

nyílik bele a hiígyivaröbölbe. Az asszonyi méh nyakában elforduló

«'letfa (palinae plicatae) hosszanti ránczát a MüUer-ftíle csöveket elvá-

lasztó válaszfal végs maradványának tartja (ir. (><>. sz., nj). 1., 3.

jegyzt).
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I)l»uu\' (ir. 1^5. Jfí. sz.) bárány-, róka-, diszuó- és marlia-ébréuyekeii

tett észleletek alapján az összeforrás megkezdését az ivarköteg középs

és alsó liarmada közötti határra tette. Azt is észlelte, hogy a bal Mül-

ler-féle csö rendesen mellfelébb fekszik, mint a jobb, mellfelé szorítva a

baloldalt fekv végbéltöl (v. ö. 169. 1.): így is forradnak össze s ez

okozná a méhen észlelhet tengelycsavarulatot. Egy 25 mm. hosszú

emberi ébrényröl említi, hogy a Müller-féle csövek hámjai egymást már

érintették, és egy 30 mm. hosszúnál az összeolvadás majd)iem teljesen

befejezdött. Egy más helyen (Ai'chiv f. Gynaecologie. Bd. XIII. 1878)

a szíizr fejldésérl hangsúlyozza azt, hogy c hártya nem a Inxgyivar-

öbölbl, hanem a Müller-féle csövekbl származott hüvelycsatorna leg-

alsó részén keletkezik a 19-ik hétben.

KöLLiKEE (ir. 59. sz., 988. 1.) marhaébi-ényekcn tett észleletek-

bl azt következtette, hogy a Müller-féle csövek az ivarkötegben 2^/2'

hosszú ébrényékben az ivarköteg közepén egymással már összeforrtak
;

lejebb, az alsó hai'madban egymástól ismét széjjelváltak és két külöji

likkal végzdtek a húgyivaröbölben. Egy 7 "9 8 cm. hosszú ébrényben a

csövek felül és alul már egyesültek, és mellettük a Wolff-féle csatornák

elcsenevészett maradványai mutatkoztak. így a ni ivarcsatorua egy

részévé átalakuló ivarkötegnok szövetét részben alkotó Wolff-féle csator-

nák kötszöveti fala is hozzájárult a ni ivarcsatorna (hüvely- és méhfal)

képezéséhez. — Egész a 4-ik hónapig az ivarcsatornán nincs külöm-

bözct, csak az ébrényélet közepén lép fel a küls méhszájnak megfelel

helyen egy gyíírüalakú gyenge ráncz, jelezve a helyet a leend méh és

hüvely között. A szüzrt Köllikkk a Müller-féle cs végrészén a húgy-

ivaröbölbe beálló dudor átalakulásából származtatja, tehát ismerte a

mi (v. ö. 173. 1.) húgyivarcsatoruai dombunkat, de viszonyainak részle-

tesebb ismertetését nem közli.

Igen behatóan foglalkozik az ivarcsatornák fejldési átalakulásai-

val Langenbacuer (ir. 62. sz.), a ki e viszonyokat fleg nyulaknál, de

egyéb emlsök (marha, disznó, bárány, macska) harántmetszeteiu is

megvizsgálta. — 10 ram. hosszú nyúlnál a Müller-féle csö csak a

Wolff-féle test fels végén volt jelen, 15 mm. hosszúnál már kb. az

svcse közepéig terjedett, 20 mm.-nyiuél az alsó végéig, 25—30. mm.

hosszúnál egész hosszában ki volt fejldve a húgyivaröbölig. E helyen

Laxgenbacher nem észlelt ketts nyílást, hanem azonnal egyet, a mibl

azt következteti, hogy a Wolff-féle csatornák között lenövö tömör

csúcsú Müller-féle csövek találkozván, mieltt a húgyivai'öbölt elérnék,

egymással összeforradnak és ez a közös es nyílik azután a húgyivar-

öbölbe. LvxGExiiAcnER azt hiszi, hogy az összeforrás nyulaknál (hímek-

és nstényeknél egyaránt) a fb'itálifi végén kezddik meg s tart proxi-

málfelé. Az egyesült csövek nyílásainak harántmetszete mindig kerek

vagy petéded ; csak késbb mutatkozik néha nstényeknél piskóta-alak,

Az összeforrás kb. 25—30 mm. hosszú ébrényékben kezddik meg

s tetfokát 40—50 mm. hogszúakuál éri el ; nstényeknél az összeforrt
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hely tágul, cs pedig a közepén valamivel jobban, azért a hüvely ez

idben orsóalakii. 5 cm. hosszú ébrcnyekbeu az ivarc«övek és a Wolff-

féle csatornák mind a két ivarban egyforma viszonyúak, azért 5 cm.-

nél fiatalabb ébrényekben az ivarköteg harántmetszetén az ivart nem
lehet megkülömböztetni. — Egyéb emlsöknél (mai'ha, disznó, bái-áuy)

a Müller-féle csövek külön végzdve nyílnak a húgyivaröbölbe, mert

ezeknél az egymástól távolabb álló Wolff-féle csatornák nekik a külön

nyílásra hagynak elég tért ; legközelebb vannak egymáshoz az ivarköteg

közepén, azért ezeknél az összeforrás nem alulról, mint a nyvílnál,

hanem az ivarköteg l^zepén kezddik meg s terjed innen fel- és lefelé.

Ellenben macskánál a nyúléhoz hasonló viszonyok fordulnak el.

Remmert (ir. 84. sz.) értekezésében a méh fejldésérl az isme-

reteket bvít adatok nem foglaltatnak. Emberi és emlsébi'ényekben a

Müller-féle csöveket két nyílással látta a húgyivaröböl hátulsó falán

végzdni.

A felsorolt irodalmi adatokat közöltük a nézeteinkkel

való összehasonlítás végett. A legtöbb szerzvel mi is meg-

egyezünk abban, hogy a Müller-féle csövek összeforrása nem a

distális végükön kezddik meg, hanem feljebb, az ivarköteg

középtájékán mintegy. Azonban nem vagyunk a helyzetben

pontosan meghatározhatni azt, hogy ez a folyamat épen a küls

méhszájnak megfelel helyen következik be elször. Nézetünk

szerint az összeforrás az emberhen nem is egy ponton, hanem a

leend méhszáj felett s alatt az ivarkötegnek egy nagyobb darab-

jában következik be egyszerre (v. ö. a 30 mm. hosszú leánymag-

zat 112—113. ábráit), csak a legdistálisabb végén tartja magát

fenn egy rövid ideig egy igen kurta darabon a ketts hüvely (kb.

28^—30 mm. hosszú ébrényekben), proximálfelé egy hosszabb

ideig a ketts méh. Az épen egyesült Müller-féle csövek proxi-

mális vége jelöli körülbelül a határt, a hol késbb a küls méh-

száj fog feküdni ; de ezt a helyet ez idben pontosan meghatá-

rozni már csak azért sem lehet, mert a külömbözet a méh és

hüvely között (a méhszáj fejldése) csak az ébrényélet közepén

következik be, ezalatt (3-ik hónap elejétl az 5-ik végéig) pedig

az ivarcsatorna hosszirányban annyira megn,hogy a 2^2 hónapi

idköz után azt a helyet, hogy meddig terjedett eredetileg az

egyesült Müller-féle csövek fels vége (vagy Langenbaciier

nézete értelmében, hogy hol egyesültek elször), meghatározni

nem lehet. A Müller-féle csövek csakhamar proximálfelé is

összefolynak s akkor az eredeti határt mi sem jelzi többé.
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Máskép áll a dolog a kettösméh emlsöknél, pl. a nyúl-

nál, mert itt az egyesülés fels vége a leend ketts méhszáj

helyét jelzi, ezentúl proximálfelé pedig a Müller-féle csövek nem

egyesültek. Ahban LANGENBACHER-rel egyetértek, hogy ezeknél

a Müller-féle csövek tovanövö distális végei az ivarkötegben

találkozván, igen korán (L. szerint azonnal) egybefolynak. így

találtam azt én is egy 20 mm. h. ébrényben (VII. t., 141. ábra),

a hol a Müller-féle cs (dM) a distális végén egyes volt. De ez

nem szabály. Egy más esetben egy idsebb (4*5 cm.) ébrényben,

mint a 144. és 145. ábrák (VII. t.) mutatják, az egyesült hely

(dMi) alatt van még egy rövid ketts cs (dMz), a mi arra mutat,

hogy ebben az esetben úgy, mint a többi emlsöknél és az ember-

nél, az egyesülés a distális vége felett indult meg. Ezen állapot

azonban igen rövid ideig tart (kb. 4*5 cm. hosszú nyúlébrények-

ben), s az egyesülés, mely csak kurta darabon állt be a ketts

distális vég felett, csakhamar ezt is körébe vonja. Számos ébré-

nyeim között csak kettnél láttam a 144. ábrához hasonló

viszonyokat. Ezekbl azt következtetem, hogy a Müller-féle

csövek az egyesülési módot illetleg a nyulak sem tesznek elvi

kivételt a többiektl, csak az a külömbség forog fenn, hogy az

egyesülés a distális Yéguk felett igen korán beállt, s innen halad

két irányban, a distális darabot rövid volta miatt csakhamar

körébe vonván; a legtöbb esetben pedig a distális végükön

kezddik meg. Abban is tévedett Langenbacher, hogy az

egyesült Müller-féle csövek distális végét oly korán (már 5 cm.

hosszúságnál) engedi a húgyivaröbölbe nyílni ; ez, mint kimutat-

tuk, nstényekben csak jóval késbb következik be (v. ö. 173.1.).

Hogy a MüUer-féle csövekbl mennyi egyesül, a tekintet-

ben az emlsök csoportjaiban nagy a változatosság. A legalsóbb

csoportokban még a madarakra emlékeztet viszonyokat talá-

lunk, azaz nincs egyesült ivarköteg, és a két Müller-féle cs
külön nyílik egymás mellett a húgyivaröbölbe. Az átmenetet a

madaraktól a csörönd (Ornithorhynchus paradoxus) képviseli,

amelynél Owen leírása szerint a jobb kürt jóval rövidebb és a

jobboldali petefészek kisebb, de az ivarcsatoruának méhbeli

része a baloldalitól nagyságra nézve nem külömbözik; a csövek

két szemölcscsel közvetlenül a húgyivaröbölbe nyílnak,
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Legegyszcrííbbek a viszonyok az erszényesek (kéthüvelyüek) között

a Didelphys dorsigera-nál, a melynek kifejlett hím és nstény példá-

nyait heidclbergi tartózkodásom alkalmával 1882-ben magam is meg-

vizsgáltam. Ivarszerveiknek összehasonlítása által a többi emlsökkel,

a fejldés menetét ezen igen érdekes alsó rangú emlsöknél egészen

felépíthetjük, anélkül, hogy megfelel korú ébrényeket megvizsgálnánk,

amire anyag híjján sem nekem, sem másoknak eddig nem volt alkalma.

Bkass (Beitrage zur Kenntniss des weiblichen Urogenitalsystems der

Marsupialien. Inaug.-Diss. Leipzig, 1880) vizsgált ugyan néhány

didelphys ébrényt, de ezek korosabbak lévén (7 és 15'5 cm. és 28

cm), már a kifejlett állapothoz közel álló ivarszervekkel bírtak.

A kifejlett nstényekben úgy találtam a viszonyokat, mint mások

(OwKN, Brass stb.) leírták. A MüUer-féle csövek egész hosszukban fenn-

tartják magukat mind a két oldalon, anélkül, hogy egymással bár-

hol is összennének, st még a Wolff-féle zsinórokból szái'mazott izom-

faluk sem tapad össze. A hasiü*egben magasan fenn fekv petefészket

megkerüli a MüUer-féle cs proximális (svesei) darabjából keletkezett

kürt, mely jóval keskenyebb, mint az ivarcsnek további része, és ers

kanyarulatokba van szedve; hasüri nyílása és rojtjai egészen rajtafeküsz-

nek a petefészken. Már a petefészek színtáján kezddik a kürt folytatásá-

ban az egyenesen lefelé futó méh (jobb és baloldali), orsóalakúlag táguló

izomcs képében, tehát felül és alul keskenyebb ; az utóbbi képviseli a

méhnyakat j körülbelül 12— 14 mm. hosszú és 3—3"5 mm. széles.

Hogy ez a csatorna a Müller-féle csnek a Wolff-féle zsinórban feküdt

részébl keletkezett, egyéb emlsök fejldési viszonyaival összehason-

lítás kétségtelenné teszi. A hólyag hátulsó fala mögött a két méh egy-

máshoz annyira közeledik, hogy keskenyebb végrészüknek a mediális

fala közel egymás mellett van^ de azért izomállományuk egymással nem

egyesül ; belül e helyen egy gyürüalakví megvastagodás jelzi a nyálka-

hártyán a méhszáj helyét. Lehet, hogy az alsóbbrangú emlsök ivarszer-

veinek fejldési viszonyaiból a méhnyaknak ezen közeifekvése nyomaiként

fentartotta magát a magasabb rangt'ialcnál a Müller-féle csöveknek azon

sajátsága, hogy az ivarköte.g fels harmadában hözelednelc és egyesülnek

egymással a leghamarább (v. ö. 171. 1.). Eddig tart didelphysnél a méh :

ez tehát egész hosszában a Wolff-féle zsinórokból származott, a Wolff-

féle csatornának elsorvadása és a Müller-féle csnek ersebb kifejldése

után. A méh keskeny végdarabjának (m^akáuak) szája után követke-

zik az ivarcsatornának az a része, mely a magasabbakkal való homo-

logia nyomán a hüvelynek tartandó. Ez is egy egyszer, kb. 10 mm.
hosszú izomcs, de lefutása nem egyenes, hanem a méhnyak után követ-

kez fels vége hurokalakban ki- és felfelé, azután lefelé hajlik, fiata-

labb példányokban egyenesen lefelé, idsebbekben ívalakbán befelé

görbülve. Ezáltal a kétoldali hüvelyek maguk között egy háromoldalú

tért hagynak szabadon a húgyhólyagfenék mögött, amelyen keresztül a

hiigyvezérek vonulnak a húgyhólyagnak a húgyivaröböUé szkül kes-
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keuyebb részéhez. A luígyivaröböl hosszii, hasonlít a hímek húgyiv^ar-

csatomájához, ami szintén az ébrényihez hasonló kevéssé diflFerencziált

állapotot képvisel,— alul a végbéllel együtt egy rövid kloakába nyílik.

A didelphys-neT elforduló egyszerbb viszonyokból valamennyi

többi nstény erszényes ivarszerveinek magyarázata megadható. Ezek

némelyikénél ugyanis igen bonyolódott állapotok fordulnak el, jóval

bonyolódottabbak, mint a magasabb rangú emlsöknél, feltételezve az

által, hogy az ívalakúlag kifelé görbült ketts hüvely között az egye-

sült melleknek egy zacskóalakú folytatása fekszik, mely rövidebb

(Didelphys opossum), vagy hosszabb (Phascolomys Wombat) lehet,

némely fajtánál egy jól kifejlett zacskót képez (Phalangista vulpina),

st ez felfelé is kiterjedhet (Hypsiprimnus) ; másoknál levonul egész a

hüvelyek distális végéig (Didelphys virginiana, Dasyurus viverrinús,

Macropus giganteus), st azzal összeforrhat (Macropus Benetti), és akkor

a ketts méh után három csövet látunk a húgyivaröbölhez lehúzódni és

annak a hátulsó falán nyílni : két oldalsót és egy középst, amely utóbbi

egy közepetti sövény által teljesen két részre lehet osztva (Phascolomys

Wombat, Phalangista vulpina), vagy csak maradványai lehetnek jelen,

pl. a kenguruhnál (Macropus giganteus). E sajátszer viszonyoknak

keletkezése és jelentsége egészen rejtélyesnek látszik.

Fejldéstani vizsgálatok ezen bonyolódott ivarcsövekrl még nem
tétettek, de addig is, a míg ez megtörténik, a didelphys-nél mutatkozó

viszonyokból körülbelül felépíthetjük magunknak a fejldés lefolyását,

amely így mehetett végbe.

A Wolíf-féle zsinórok eleinte egyenesen vonultak le a húgyivar-

öbölbe való benyilásukig ; bennük a Wolff-féle csatornának elsorvadása

közben és után csak a MüUer-féle cs maradt meg. Az így keletkezett

két ivarcsatorna most a középs részén közelebb fekszik egymáshoz és

itt mindegyikük egy görbületet végez kifelé, úgy a mint a didelphys-néJ

láttuk. A görbült darab felett az ivarcsövek kötszövetfalai egy rövid

darabon egymással összennek, azután ugyané helyen a MüUer-féle

csövek is egyesülnek egy közös csatornává. Amennyiben ezen egyesült

darab a fejldésnek induló ivarköteget képviseli, a többi emlsökre nézve

bebizonyodik, hogy az ivarköteg fejldése az eldöknél a Wolff-féle

zsinóroknak nem a distális végén indult meg, hanem a közepén, ott,

ahol az emberi stb. ébréuyekben most is még legkorábban forrnak

össze a Mttller-féle csövek ; ezeknek az ivarküteg fels részében való egy-

Ix'fohjam lóhát egy si viszonyt (atavismus) képvisel. Az egyesült darab

alsó falából azután, distális ii'ányban a két hüvely között, nyujtvány-

alakban kin az ivarkötegnek egy közepetti folytatása a két ivarcsator-

nát elválasztó kötszövetsövéuynyel együtt, s ez igy marad, vagy fel-

szívódik a sövény (v. ö. fenébb), a nyujtvány pedig zacskóalakban

lelapulhat. Ha az újonnan keletkezett közepetti nyujtvány igen hosszú

lesz. szabad csúcsán a hüvelyek distális végével összen, és ürege

másodlagos kihasadás által a két eredeti hüvelynyílás között egy új
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nyílással szájadzhatik a húgyivarcsatornába. Hogy az újoiniau kelet-

kezett páratlan zacskónak mi a feladata, biztosan a zoológok meg nem
tudják ; tény az, hogy a méhben bizonyos fokig kifejlett ébrények utóbb

beléje jutnak.

Mindezen átalakulások közben a húgyvezérek megtartják eredeti

benyilási bel} ükét az ivarcsatornáktól mediálfelé, s itten feküsznek didel-

phys-nél a görbül hüvelyek által képezett hurokban ; a többi erszénye-

seknél a páratlan hüvelyzacskó kifejldése után az eredeti oldalsó és az

j kinövés által keletkezett közepetti hüvely közötti hézagot használják

fel az áthaladásra. Tehát a kifejlett példányokban a húgyvezérek a hüve-

lyeknek (a nem egyesült Müller-féle csöveknek) a mecUális oldalán, ellenben

a középs hüvelydarabnak a küls oldalán vonulnak el. Minthogy pedig

a többi emlsöknél az egyesült Müller-féle csöveknek a hiilsö oldalán

mennek a húgyhólyaghoz, ebbl azt a következtetést lehetne vonni,

hogy a magasabb rangú emlsöknek (páratlan) hüvelye, az erszénye-

seknek nem az oldalsó, hanem a közepetti hüvelyével homológ, mert ettl

fekszik oldalvást a húgyvezér úgy, mint a magasabb geriuczesekben.

Akkor azután a magasabb rangú emlsök hüvelye az söknél volt

Müller-féle csöveknek meggörbülése után a görbült szárból líjonnan

kintt, és a húgyivaröböllel másodlagosan összeköttetésbe lépett hámcsö-

vekbl keletkezett volna. Az ilyen nézetet azonban csak akkor vol-

nánk jogosítva felállítani, ha a magasabb rangúak fejldése közben az

oldalsó hüvelyrészeknek némi elsorvadási nyomait találnánk, vagy ha

ezt nem, legalább az erszényesek között volnának példányok elcsenevé-

szett oldalsó hüvelydarabokkal. Minthogy azonban az ilyesmi el nem

fordul, meg kell maradnunk ama nézet mellett, hogy a magasabb rangii

emlsöknek páratlan hüvelye mégis homológ az erszényesek oldals<'t

hüvelyeivel, és ezen hüvelyrészeknek megfelel Müller-fele csdarabok

egybefolyásából keletkezett. A húgyvezéreknek különféle benyilási

módja egy másodlagos jelentség külömbözet (cenogenesis, Haeckki,

szerint), a melynek a Müller-féle csövek küls oldalára való helyez-

dését magasabb rangú emlsöknél a páratlanná alakult hüvely feltéte-

lezi. Az embernél és a magasabb rangú emlsöknél a Wolff-féle csator-

nából kintt Kupffer-féle vesecsö bizonj^os idben a Wolff-féle csator-

nának a küls oldalán húzódott el (v. ö. 129. 1.); ha feltételezzük azt

(pedig nem lehet máskép), hogy erszényeseknél ugyanaz (t. i. a vesecsö)

a Wolff-féle csatornának a mediális oldalára vonul, megfejthetvé lesz

a húgyvezéreknek a páratlan hüvelydarabok mediális oldalán való elha-

ladása, illetleg a velük való keresztezésük, mieltt a húgyhólyagba

nyílnának.

Rágcsálóknál csak a leend hüvelyre terjed ki a Müller-

féle csövek egyesülése, a méh ketts marad (uterus duplex)

s két méhszáj van ; a ketts méhnek az alsó része az ivarköteg

fels részébl lett, azért kívülrl egy közös csnek látszik. Pél-
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dáiil feuuebb a nyiiLat már leírtuk, hasonlók a viszonyok a

többi rágcsálóknál is. Ezek az erszényesek után a legegysze-

rbb typust képviselik. — Már magasabban állanak az ivar-

szerveket illetleg a kérdzk, a hol a Müller-féle csövekbl

nemcsak a hüvelynek, de a méh distális darabjának megfelel

rész is egyesült az ivarkötegben, a Wolíf-féle zsinórokból szár-

mazott darab azonban nem, — ezeknél tehát ú. n. kétszarvú

viéh (uterus bicornis) van jelen. Ellenben a Wolff-féle csator-

nák megmaradását illetleg ismét a rágcsálók vannak maga-

gasabb fokon, mert a kérdzk jól kifejlett Gartner-féle csö-

vekkel bírnak, a rágcsálók pedig nem. Hogy e csöveknek az

ivarrendszer tökéletesbedésénél van e jelentségük, addig, amíg

az erszényesek .e viszonyokra megvizsgálva nem lesznek, nem
tudjuk.

Leányéhrényekhen a 3-ik hónapban rendes viszonyok

kitzött a méhnek megfelel darab is egyesül, de még a 3— 4-ik

hónapban is észlelhet a szélességben ersen növ méhen (III.

tábla, 42—43. ábrák, nt), hogy az ivarköteg két félrészének

egyesülésébl keletkezett, a mennyiben a fenekén a középvo-

nalban egy bemélyedés a kérdzk kétszarvú méhére emlékez-

tet. Yalószinnek tartom, hogy a kifejlett egyén hüvelyében el-

forduló hosszanti ránczok (columnae rugarum) a Müller-féle

csövek egyesülésének, illetleg az ott feküdt ivarköteg-sövény-

nek a volt helyét jelzik, s ugyanazt tartom LEUCKART-tal (v. ö.

182. 1.) a méhnyakban létez ^ja/ma-íí^rtA: (palmac plicatae) tör-

zsérl is.

Hogy a Müller-féle csövek egyesült vége mind az ember-

ben, mind az emlsökben sokáig vesztegel vakon a húgyivar-

öbölnél, azt az irodalomban megemlítve nem találtam, valamint

azt sem, hogy leánymagzatokban mikép megy végbe a kiliasa-

dás. DoiiRN-nal (ir. 27. sz.) egyetértek, ha a végdarab körüli

kötszövetbl vezeti le a szzr származását, valamint Kölliker

(ir. 09. sz., 992.1.) észleletét is helyben hagyom, hogy a szzr az

itt fekv kis dombból lesz ; azt azonban egyik sem említi meg,

hogy azon esetben, ha ez így van, akkor a sznzhdrtya bels fel-

színét a közös Müller-féle cs végrészérl származott (tehát

mesodermális eredés) hámnak, a küls felszínét a húgyivaröböl

hámjának (az entodermából ered hámnak) kell horitani. A
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kihasadásnak általunk leírt bekövetkezési módja magyarázza

meg a szzr nyílásának szabálytalan alakját is, vagy több

nyílás jelenlétét, esetleg ki nem hasadását (hymen imperfora-

tus), amely állapot, ha átmegy a kifejlett egyénbe, egyszeren

gátolt fejldésbl magyarázandó.

Ugy, a hogy a szzr képzdésénél, elfordulhatnak sza-

bálytalanságok az ivarkötegben is, gátolt fejldés maradványai-

kép. Mindezek a Müller-féle csöveknek rövidebb vagy hosszabb

darabon be nem következett egyesülésébl vezethetk le. Már
az egyesülés sorrendje mutatja, hogy leggyakrabban a méhen

fogunk ilyesmit találni, s pedig a fenekén (uterus bicornis),

mert itt egyesülnek a Müller-féle csövek a legkésbben ; vagy

az egész méhen (uterus septus, v. duplex, uterus didelphys),

ritkában a hüvely alsó részén (ostium vagináé duplex), mert itt

hamar bekövetkezik az egyesülés ; még ritkábban a hüvely

középs részén (vagina septa, vagina duplex), de itt is jelen

lehet egy sövény, mint arról az irodalomban ^) feljegyzett ese-

tek tanúskodnak; végül az egész ivarcsatorna ketts lehet

(vagina et uterus septus v. duplex). Legközönségesebbek a ket-

ts szarvú méhek, mert az ivarköteg proximál részén követke-

kezett be a legkésbben a kétoldali Wolff-féle zsinórok egyesü-

lése, a melynek gyenge nyomaiként felntt egyénekben elég

gyakran fentartja magát a méhfenéken a fiatal magzatokban

volt közepetti horpály (mint pl. a III. tábla 43. ábráján).

A húgyivaröböl eleinte nstényekben is oly hosszú, mint

a hímekben, s ennek a hátulsó falán nyílik a Müller-féle cs
magasan (mint pl. a III. tábla 43. ábráján). Késbb az 5-ik

hónaptól kezdve leánymagzatoknál a húgyivarcsatornának a

hosszirányban való kinövése nem tart lépést a hüvely tágulásá-

val és megnyúlásával, és az eredeti viszonyok most oda módo-

sulnak, hogy a húgyivaröbölnek a hüvelynyilas feletti darahja

, ') Ujabb esetek : Wickfrs, Ed : Ein Uterus bicornis septus cuni

vagina septa. Diss. Götting 1879. — FHKrnKNnKRí?, Fii : Ein Fali von Ute-

rus didelphys. Zeitsthrift l'ür Geburtshilfe u. Gynaekologie. Bd. V. 1880. —
DiRNER : Uterus didelphys cum vagina duplice. Orvosi hetilap 1883. íál. sz.

— Dat.t.a Rosa L. : Ein Fali von Uterus bicornis. Zeitsch. f. Heilkunde.

1883. Bd. IV.
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sznkehh marad és lesz a vöi húgijcsövé (urethra feminina), míy

a h ágyivaröhölnek a Müller-féfe csö henyílása alatti darahja

igen kitágul, a hossznöiésben visszamarad s lesz a hüvelytorndcz-

czá (vestibulum vagináé). Ezáltal a húgyivaröbölnek a közös

Mtiller-féle csö alatt következ darabja közös tág tornáczczá

lett a húgycs és az ivarcsatorna részére. A IV. tábla 56. ábrá-

jának igénybevételével (a melyhez ily korban a leánymagza-

tok is hasonlítanak), a húgyivarcsatornának végs átalakulá-

sait úgy fejthetjük meg, hogy a húgyivarcsatornának proximá-

lis darabja egész a Wolff-féle csatornák benyilási helyéig

(íílfi-ig), a hol a Müller-féle cs is nyílik (mint azt a szomszéd

metszet mutatta) : lesz a ni húgycsv ; a húgyivaröbölnek ez

alatt következ része (álFi -ti kezdve egész cug-\^) igen tágul, s

lesz a hüvelytoruáczczá ; a közben az ivartag (ph) méretei nem
tartanak lépést a hüvelytornácz tágulásával, azért aránylag

kisebl) lesz, s emiatt mint a csikló (clitoris) makkja a tág hüvely-

tornácz mells végén, a ni húgycsnyilás fölé jut. A Wolíf-

féle csatornák benyilása fc/lFi) között van a Müller-féle cs
végdarabja a húgyivarcsatornai dombon, a melynek szöveté-

])l a keresztülhasadás után a szzr szövete lesz. Fiatal ébré-

nyekljen a szzr nyílása még magasan fekszik a húgyivaröböl-

ben, — késbb a húgyivaröbölnek a hüvelytornáczczá való

tágulása után aránylag közelebb jut a gáthoz.

A hüvelytornácz, mely késbb a hüvelynek a folytatását

látszik képezni, eredetileg nem tartozott a hüvelyhez (Müller-féle

cshöz), hanem az allantois származékából lett húgyivaröbölnek

egy része volt ; ennélfogva hámja az entodermára, a hüvelyé a

mesodermára vezetend vissza; a kétféle hámnak találkozási

helye a hüvely bemeneténél van, ott, a hol a szzr fekszik, azaz

a szzr alsó felszínét entodermdlis, a fels felszívét mesodermá-

lis hám horitja. Mindkét helyen az eredeti hengerhámot réteges

laphám váltotta fel, — úgy, mint pl. a bárzsingban is, ami

szembeötl példa az ébrényi hámok átalakulási képességérl.

7?) Hímek.

A Müller-féle csövek hímekben szintúgy kifejldnek,

mint a nstényekben, úgy hogy már oly idben, a midn az
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ivarmirigyrol az ivar megismerhet (28—30 mm. hosszú em-

beri ébrények), ez az ivarcsövekrl és a Wolff-féle csatornákról

még nem lehetséges, mert ezek mind a két ivarnál egyforma

viszonyúak.

Az amnionos gerinczesek alsóbb osztályaiban (reptiliák,

madarak) a Müller-féle csöveket illetleg hímekben azon

különösség fordul el, hogy végrészükön a kloakába való beuyí-

las elmarad (madarakról Gasser, ir. 39. sz., 51. 1.; reptiliákról

Braun, ir. 15. 182. 1.). Madaraknál a Wolff-féle csatornák a

húgyvezérektl különválva, külön-külön nyílnak a kloakába. —
Reptiliáknál a Wolff-féle csatornák a húgyvezérekkel közösen

egy rövid csbe mennek át (elször Martin St. Ange észlelte),

s ez egy szemölcsön (papilla urogenitalis, C. K. Hoffmann :

Reptilien, in Bronn's Klassen u. Ordnungen des Thierreichs.

Bd. YI. Leipzig, 1879. 931. 1.) nyílik a kloakába, jelezve a

kezdetleges állapotot, a mely szerint a húgyvezér a Wolff-féle

csatorna distális végének hátulsó falából kintt. A két csnek

közös végdarabja a szemölcsben egy kis hólyaggá tágul meg,

a mely Leydig (Die in Deutschland lebenden Arten der

Saurier. Tübingen, 1872) szerint ivarzás idején ondóval telik

meg, tehát ondóhólyagul szolgál. A húgyivarszemölcs mögött

a kloakába egy mirigy nyílik (a nstényeknél is van, de gyen-

gébben kifejldve), a melyet Leydig a magasabbrangúak dülmi-

rigyéhez hasonlított.

Emlösébrényeh hímjeiben a Müller-féle cs az ivarköteg-

ben eleinte szintoly viszonyú, mint a nstényekben, azaz egész

hosszában kifejldik mind a két oldalon, az ivarkötegben egy-

mással egy közös csvé egyesül és a legtöbb fajtánál a két

Wolff-féle csatorna benyílási helye között a húgyivaröböl hátulsó

falán keletkezett dombon szabadon benyílik. A domb, ill.

taréjalakú kiemelkedés lesz késbb a húgycs els (dülmirigyes)

részében az ondódombbá (colliculus seminalis s. caput gallina-

ginis), tehát azon kiemelkedéssé, a melynek homológja a ns-

tényekben is megvan (v. ö. 173. 1.), és az utóbbiaknál az egyesült

Müller-féle csövek (ill. hüvely) benyílási helyét körülvev sáncz-

czá, késbb a szüzrré lesz. Eszerint a hímek ondódombján a diíl-

mirigyöböl nyílását környez szövet homológ a szüzürrel. Leány-

ébrényeknél az utolsó hónapokból és újszülötteknél a szzr a
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liúgyivaröböl felé tölcsóralakúlag kiemelkedik (VIII. tábla, 160.

ábra, hy), jelezve homológ származását a hímek ondódomb-

jával.

Hogy a hím ivarköteg viszonyainak összehasonlítására

különféle emlsöknél alapokat nyerjünk, induljunk ki az em-

hfvi éhrényekben beálló viszonyokból.

Egész a harmadik hónap elejéig a viszonyok mind a két

ivarban egyformák. 30—35 mm. hosszú éhrényekben, ha hímek

lösznek, mint azt e korban az ivarmirigyben fellép herecsö-

vekröl már határozottan meg lehet ismerni, az ivarköteg ha-

rántmetszetei hasonlítanak a leírt és lerajzolt 30 mm. hosszú

leánymagzatéihoz (VI. tábla, 109—115. ábrák), azaz a Müller-

féle csövek distális vége már egyesült, s a Wolff-féle csatornák

között fekszik (mint a 113. ábrában) az ivarköteg (fg) tömöt-

tebb kötszövetében. 50 mm. hossztól kezdve azután az egye-

sült Müller-féle cs az ivarkötegben sorvadásnak indul, míg a

Woltt-féle csatornák jobban kifejldve, a leend ondóvezérek

szerepét veszik át. Benyilási helyükön az ivarköteg vége a 4-ik

hónapban megvastagszik, a húgyivaröböl hámja részérl pedig

az ondódomb oldalain idomtalan hámtömlk nnek beléje (VII.

tábla, 155a. ábra pta), a mibl azután a dülmirigy (prostata)

fejldik. Minthogy az egyesült Müller-féle csövek legvégs da-

rabja ment maradt a sorvadástól, e cs most a dülmirigy állo-

mányába jutott (155b. ábra, dM), saz ondódombban fekv dill-

mii-iyyöblöt (sinus prostaticus) képezi. Ezen fbb körvonalaiban

röviden összefoglalt átalakulásokat most részleteiben kell meg-

ersítenünk.

30—35 mm. hosszú fiú-ébrényékben az ivarköteg még

olyan, mint a nstényekben : egy kötszövetzsineg a húgyhólyag

fenekén, a melyben a Wolíf-féle zsinórokból beléje lép "Wolff-

féle és Müller-féle csövek foglaltatnak. Egy ilyen ébrénynek a

liosszmetszetén (IV. tábla, 56. ábra) látjuk az ivarkötegben (fg)

a lehajló Wolff-féle csatornák egyikét (dWJ ; ugyanazon éb-

rénynek egy szomszéd metszetén, mely a két Wolff-féle csa-

torna közti térben a középsíkot találta, feküdt a szkebb íalú

Müller-féle cs, alul a Wolff-féle csatornák végdarabja között

(d}\\ helynek megfelelleg), a húgyivarcsatorna hátulsó falá-

Jl. rill). AKAD. 111. OS/.T, KÍJI,Ü\ KIAHVÁNVA, 1884. I. 13
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iiál még vakon végzdve, közel az utóbbi hámjáuak a szom-

szédságában. 35—40 mm. hosszú fiú-ébréuyek ivarkötegjének

harántmetszetéröl az ivar már felismerhet, mert az egyesült

Müller-féle csövek átmetszete kerek, szk, míg ugyanily korú

leánymagzatokuál már tágult és haránt elliptikus alakú (mint

a VI. tábla, 124. ábrán dM). 40—45 mm. hosszú fiú-éhré-

uyek középhosszmetszetén (VII. tábla, 156. ábra) látható, hogy

a Müller-féle cs (dM) a kiemelked ondódombot (cs) már

elérte, de abba nem nyílik még szabadon, lianem végdaiabját

egy háragomoly (ep) eltömi,— egészen megfelel viszonyok, mint

a minket nstény emlsébrények és leánymagzatok Müller-

féle csövének distális végérl megemlítettünk (171.1.). Ez idtl
kezdve a Müller-féle cs az ivarköteg fels harmadában sorva-

dásnak indul. 45 mm. hosszú fiú-ébrényekbeu az egyesült

Müller-féle cs az ivarköteg fels harmadán csak pontalakú

üreggel bír, még idsebbekben (45—50 mm.) e helyen csak egy

hámpont van jelen. 50—55 mm. hosszúaknál pedig az ivar-

köteg fels harmadán már nyoma sincs jelen. 50—55 mm.

hosszúaknál, az ivarköteg fels felében a Müller-féle csövek

egyesült része egészen elsorvadt, st a Wolff-féle zsinórban sem

találtam nyomait, ellenben megvolt még a Wolff-féle testen s

az ivarköteg alsó felében. Ez utóbbinak a fels részén (kb. az

ivarköteg közepe felett valamivel) a középvonalban egy hám-

pont lépett fel, lefelé haladásában alacsony hengersejtektl

környezett csvé lett s ez alul mellfelé kanyarodva az ondó-

dombon szabadon nyílt.

Ezekbl az következik, hogy j/í/t-eZ* re m/e/cft<??? a Müller-féle

csövek elcsenevészése az ivarköteg fels harmadán kezddik meg^),

innen gyorsabban terjed felfelé a Wolff-féle zsinórba (40—45

mm.), Iassab1)an az ivarköteg alsó felére (45—50 mm.). Ez

utóbbiban a 4-ik liónap végén sorvad el ; 5 hónapos íiú-ébrény-

ben (VII. tábla, 155b á))ra) csak az ondódombban (cs; 0.38

mm. magas) találtam még szk cs képében (dM-, 40jU átni.) a

Wolff-féle csatornák {dW\ 38« átm.) végdarabjai között.

') LEfcKAin (ir. 65. sz.) azt hitte, hogy a sorvadás a Müller-féle

csövek pvoximális végén kezddik meg s halad distális irányban. Kor.F.i-

Ki:u még most is e nézetben van (Grundriss der Entwickelniií![s<res('liiflite.

2. Anfl. Leipzig, 1884. S. 425).
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A MüUer-féle csöveknek egyesült végrésze az ondódomb-

bau rövidebb vagy hosszabb vaktöml alakjában tartja magát

fenn. Boncznokok e kis tömlt az emberben már régóta ismer-

ték (MoRGAGNi: Advers. anat. IV. Animad. 3. Vénet. 1762. p.

110. — Albincs: Annot. acad. IV. Tab. III. Fig. 3. p. 25), és

fekvése miatt dülmirigyöbölnek (sinus prostaticus) nevezték. E
lelet késbb feledékenységbe ment, ^) míg Webkr E. H. 1836-

ban ismét reá irányította a figyelmet és azért, mert a MüUer-

féle csbl keletkezik, hím méhnek (uterus masculinus) nevezte

el (Annot. anat. et pliysiol. zu D. E. Kretschmar's Dissert.

inaug. circa lineamenta physiologica morborum. Lipsiae, 1836.

és ir. 122. sz.), késbb Leückart (ii\ 6ö. sz., 95. 1.) Weher-féle

szervnek (corpus utriculare Weberi). Már Cuvikr látta a töm-

lt az elefánt ondódombjában (Le9ons d'anatomie comparée.

Edit 2., Vol. VIII., p. 210.), Weber pedig több emlsnél ki-

mutatta a jelenlétét, a mely ismereteket Leückart kibvítette

(Todd's Cyclopaedie of Anatomy and Physiology. Art : Vesi-

cula prostatica).

Hogy a dülmirigyöböl nem az egész ni ivarcsatornával,

banem annak csak az alsó részével homológ, azt a MüUer-féle

csövek sorvadási viszonyai bizonyítják, a mennyiben az egye-

sült darabnak fels része, mely fekvésénél fogva a leend méhet

volna hivatva képezni, kb. 40 mm. hosszúságú fiú-ébrényekben

elsorvadt. Azért a régebbi elnevezés »hím méh,« mint helytelen

mellzend, s helyesebben Mm hüvelynek (vagina masculina)

nevezhet, ámbár nem az egész hüvelynek, hanem csak a distá-

lis részének felel meg.

A hüvelylyel való homológiára utalnak azon ránczok s

összetett léczek, a melyeket benne újabban Rüdinger leírt (Zur

Anatomie der Prostata, des Uterus masculinus und der Duc-

tus ejaculatorii. Festschrift des ártztlichen Vereins zu München.

München 1883.), s a melyek megfelelnek a leánymagzatok

liüvelyében képzd hámburjánozásoknak (v. ö. késbb : méh
hüvelyt).

*) E.A III KT. is leirt 1832-ben (Ahhl. znr Bild. n. Entwgg. Leipzig

1m:J2. Thl. I. S. r.8) hím ébrényekben eg}- képletet, melyet a méh testével

Hs a hüvelyboltozattal liomolóö;nak tartott, de azt hitte, hogy e -izerv

késbb elpusztul.

13*
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Néha kivételesen, gátolt fejldés eredményekép több ma-

rad meg a Müller-féle csövek egyestilt distális végébl a szo-

kottnál, st az egész ivarkötegben fekv darab is megmaradhat,

a midn az ivarköteg kötszövete ersebben kifejldhetik, s

akkor az ondóvezérek (Wolff-féle csatornák) distális végei kö-

zött egy hámmal béllelt izinos falú csövet találunk, ersebi)

vagy gyengébb kifejldésben, az ondóvezérek végével együtt

egy közös kötszövethalmazba beágyazva, mely kétségtelenül

az ivarkötegnek a szövetébl keletkezett. Ily úton oly alakok

származnak, a hol fiúkban, de néha felnttekben is a hólyag-

fenék, mögött a húgycsbe (liúgyivarcsatornába) nyiló hüvely

és méhalakú szerv fordul el ; ezt azután joggal lehet Mm hü-

velynek és Mm méhnek (vagina et uterus masculinus) nevezni,

mert a Müller-féle csöveknek az ivarkötegben fekv egyesült

végébl és az ivarkötegnek a szövetébl keletkezett. A dülmi-

rigy ily egyénekben gyengén szokott kifejldni. Az irodalomban

oly eseteket is találunk feljegyezve, a hol ezen ál-hímns álla-

pot (pseudohermaphroditismus masculinus) még tökéletesebb-

nek látszott azáltal, hogy a Müller-féle csöveknek proximális

része is fentartotta magát, s az ondózsinór mentén a kürtöt

utánozva, a hasüregben visszamaradt ivarmirigy mellékherei

részéhez (mely a Wolff-féle testbl keletkezett) volt követhet,

egy a széles méhszálaghoz hasonló hashártya-kettzetben. E
darab azután megfelelt a kürtnek (tuba masculiua).

Hogy a düliiiirigyöJwl túlsHgos megiiagyobbodápa által férfiaknál

a nöi biivelyheK hasonló szerv keletkezhetik, azt már 1802-beii nieg-

említe M\lachknk (Memor. delhi Sec. Ital., Vol. IX., p. 109. — Refe-

rálta Wehkh : Archív v. Ri;ii, u. Autk.nuibtii. 1812., Th. XI., S. 317).

— Késbb (1817) Stkoi.iouxku (ir. 112. sz.) ezt csak a hüvelylyel

tartotta homológnak. — Bktz (ir. UK sz., 65. 1) arra is figyelmes lett,

hogy az ilyen hím me'hvel és hüvelylyel gyakran elfordul a küls ivar-

szervek gátolt fejld('se, —- úgy, hogy ezek külsleg nöi typust mutat-

nak (ál-hermaphroditák). Hog\- a hímeknek ezen rendellenes fejl-

désü ivaresatornája minek felel meg, az iránt a búvárok soká nem ér-

tettek egyet; Wi:hhk pl. és mások (Huschkk, Bkuomanx, Lkvdio, Du-

VERNOY, v.\N Dkkn) csak a méhvel tartották homológnak; ellenben

Leuckaut (Göttingischc gcl. Anz. 1848., N. 175, S. 1754.), Bischokk

és BiRNUAUM (Beschreibung u. Crit. einer eigenthUmlichen Bildunghem-

mung. Griessen, 1848. S. 20), Wahi.green (Bidrag til Generations

Organernas Anatomi. Lond. 1849), és Müli.kr's Areh. fiir Phys.

1849, S. 686) a méh- és hüvelynek tartották.
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Egy liasoiiló ot<etet, ScHí:i:ru.\uER tanár úr .szívességébl, nekem

i.s \olt alkalmam megvizsgálni, a mely a kórboucztani inte'zet gyüjte-

uiénytárában riztetik. Az egyén nnek tartatott és ilyennek szerepelt,

(le a bonczolás kimutatta azt, hogy férfi. A .szeméremredk ezen egyén-

ben a középvonalban össze nem forrtak, minek következtében ott a ni
szemc'remi'ésliez (rima pudemli) hasonló hasadék maradt vissza. A bo-

rékok félrészei nagyok, mert bennük a herék feküsziiek, az egyik olda-

liban sorvadt állapotban. A uagy szeméremajkakhoz hasonlító borékok

között mellül a fejldésben visszamaradt s azért i-siklóhoz hasonló, de

ennél nagyobb, himtag emelkedik ki. Az ivarhasadék csónakalakú tágu-

lat után a borékok belfelszínci által határolt üregbe megy át, meh- a

ni hüvelytornáezhoz (vestibulum vagináé) mindenben hasonlít. Ennek

folytatásában egy újjátméröjíí esatorna következik, mely a húgycs,

azután a hiígyhólyag hátulsó fala és a végbél között felhalad az ondó-

vezérek tágult végrésze (ampulla) közé, és a Douglas-féle üreg fenekén

vakon végzdik. A csatorna izmos falú, és az ondóvezérek végrészével

együtt egy közös kötöszövethalmazbau fekszik. Az ondóvezérek rendes

lefutásnak és a felntt féi-finak megfelel méretek.

Hogy ezen hím ivarcsatorna nem volt egyéb, mint az ivarköteg-

ben megmaradt Miiller-fele csövek distális részének a származéka, azt

részint benyílása a gátolt fejldés eredményekép visszamaradt húgy-

ivaröbölbe, i-észint fekvése az ojidóvezérek (Wolff-féle csatornák) distális

vége között eléggé bizonyította ; valamint az, hogy ezekkel egy kö-

zös kötöszövetpamatba voll a húgyhólyag fenekén beágyazva, a mely

csak az ivarköteg maradványából származhatott. Ha rendes a fejldés

menete, akkor a MüUer-féle csövek distális részének elsorvadása után

az ivarköteg kötszövete is visszafejldik uagy részben, és maradványát

féi'fiban a Douglas-féle üreg alatt, az ondóvezérek distális végét (am-

pulla^ és a bellük keletkezett ondóhólyagokat (1. alább) környez kö-

tszövetben kell keresnünk.

Hogy ebben nagy mennyiség a sima izomszövet, abban mi kü-

lönöset sem találhatunk, mci-t az itt fekv ö.sszes szövet az ivarkötegbl

keletkezett, a mely nstényekben úgy, mint hímekben, sima izomszö-

vetté alakul át, csakhogy az elbbiben a megmaradó Müllei*-féle cs
körül nagy mennyiségben, az utóbbinál kevesbbé.

A most felemlített esethez több hasonló van az irodalomban felje-

gyezve (AiiLi-KLD : Die Missbildungen des Menschen. Leipzig., 1880):

olyanok is, melyeknél a ni ivarcsatornávali liasonlatosság még szembe-

szökbb, mert a kürtöknek megfelel darab is fentartotta magát a

Müller-féle csövekbl. Ilyen a LAxoKn-féle eset is (Ein neuer Fali vom
Uterus masculinus beim Erwachsenen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat.

Abthlg, 1881) egy felntt férfiról, a mely azért különös s említésre

méltó, mert méh- é.s hüvelyhez hasonló szerv jeleidéte mellett a küls

ivarszervek a rendes hím typust mutattá'k, holott más esetben ama
csatornák ersebb kifejldése a küls ivarszervekre zavarólag szo-

kott hatni.
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A L.\NfiKK-tól loírt esotben a (lülmirigy fels vi-getl (ígv kb. 8

cin. hoö.szú izmos cs terjedett felfele a húgyhólyag feneke mögött, s fe-

lül a méhszarvakhoz hasonló 2 cm. hosszú szárra oszlott. Alsó keske-

nyebb vége az ondóelvezetö cde'nyek tágult végrdszevel együtt egy

sima izomrostokból álló közös tömegben feküdt. Az ivarcsö bels fel-

színe az alsó darabban sima, a felsben ránczos, mirigyekkel volt el-

látva ; az utóbbi tehát a méhnek, az elbbi a hüvelynek felel meg. A
méhszarvakhoz hasonlító csúcsoktól a kürtöknek megfelel csöves, az-

után tömör fonalak mentek el s az ondóelvezetö ede'ny szomszédságá-

ban a liashártyának egy fodoralakú kettzetébe beágyazva, a hasüreg-

ben fekv herékig (kryptorchismus) voltak követhetk. Az ondóhólyagok

kicsinyek.

Mindezen rejtélyesnek látszó viszonyok a fejldéstan , igénybevé-

telével egészen természetszerííeknek tíímaek fel. A férfiak ivai'csatornája

(méhe és hüvelye) ugyanazon okokból, mint fentebb említettük, fekszik

a húgyhólyag fenekén, a kürt pedig azért követi az ondóelvezetö

edényt, mert a Müller-féle csövek a WolfiF-féle csatornákkal együtt a

AVoIff-féle zsinórok kötszövetében feküdtek. Hímben a Müller-félc csö-

vek e darabjának el kellc sorvadnia ; de ha megmarad, követi az ondó-

elv^ezet edényeket egész a mellékhei'éig (Wolíf-féle testig). Ily esetekben

az ondóelvezet edényeket a hasfalak hátulsó felszínéhez rögzít has-

hártyakettzetek megfelelnek a leánymagzatok denevérszárnyának :

mind a kett a Wolff-féle zsinórokat a hátulsó hasfalakhoz rögzít fodor-

alakú kötszövetbl lett (megfelel a 148a ábrában mv-nek).

Idevágó más eseteket említenek még : RftMv (ir. 8'). sz.) <'s

Ba,rth (ir. 8. sz.). Mindkét esetben (az egyikben egy 6 éves fiúnál), a

jobboldali Müller-féle cs hengeres csatorna képében fentartotta magát

;

fenn a mellékvesék tájékán kis tömlk (valószínleg a Wolff-féle testek

maradványai) szomszédságában vakon kezddtek s alul szonda-vastagság-

ban a dülmii'igyöbölbe mentek át ; a cs belsejét sima nyálkahártya borí-

totta. — Gasskr (ir. 4:i. sz.) egy a születés után elhalt fiú ondózsinór-

jában az ondóelvezet edényhez hasonló, de kisebb csövet talált, mely

a mellékhere tömegébl kiindulva, az ondózsinórban felment a bels lá-

gyékgyürüig, itt az oudóvezértl elvált s az ondóedények kíséretében a

nagj' medenczéu át felfelé voimlt, a hol a hátulsó medenczeizület tájé-

kán elveszett. Gasskk ezt a Müller-féle cs maradványának tartja. —
KÖL1.1KEH (Grundriss der Entwkgg., 2. Aufl. 1884., S. 426.) egy 4 hó-

napos ébrényben a here egész hosszában megtalálta a Müller-féle csö-

vet, s azt hiszi, hogy belle több marad meg, mint a mennyit ezideig

állítottak.

Emlsállatoknál a Müller-féle cs distális végének el-

sorvadási viszonyait illetleg igen változó állapotokat talá-

lunk. Némelyeknél egészen hasonló a folyamat, mint az ember-

nél, másoknál több marad meg a Müller-féle cs distális végé-
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Ix'd s ez által oly alakulatok keletkeznek, a mink egyes rendel-

lenes esetekben az embernél is elfordulnak, azaz hím egyén-

ben jelen van a (ni) ivarcsatornának egy darabja.

Egészen sajátszer és megfejthetetlen, hogy a hím ivar-

szerveknek ezen állapotai nincsenek semmi viszonyban az illet

állat alacsonyabb vagy magjtóabb állásával a rendszerben, azaz

nem kizárólag az alsóbb rangúaknái fordul el ezen siebbnek

látszó viszony, hanem van ez a tökéletesebbeknél is, és viszont

az alsóbb rangúakuál nem találjuk.

Már a rágcsálók között igen eltérk az ivarköteg szár-

mazékai. ^1 tengeri mahcznál pl. (s a kifejlett állapotból követ-

keztetve, hasonlónak kell lenni ennek az egérr és patkányébré-

nyekben), egészen hasonlóak az átalakulások, mint az ember-

nél. Egy 2 cm. hosszú hím tengeri malaczébrényben mind a

AVolff-féle zsinórokat, mind az ivarköteget vastagoknak talál-

tam. Az ivarköteg mells felszíne a húgyhólyag fenekéhez volt

rögzítve (úgy. mint pl. a VII. tábla, 148b ábrájú nyúlébrény-

ben), átmetszet négyohlalú, a végbél felé fordult hátulsó fel-

színén a végbélnek megfelel horpály van. Mind a Wolff-féle

zsinórokban, mind az ivarkötegben, a Wolft-féle csatornákon kí-

vül a Müller-féle cs is jelen volt, az ivarkötegben szorosan

egymás mellett fekve, csak a vége felé folytak egybe s végzd-

tek vakon egy közös tágabb cs képében, a két Wolff-féle csa-

torna benyílási helye között, a húgyivarcsatorna hátulsó falán

kiemelked ondódombban.

Máskép áll a dolog a nyálféteknél. Már Pallas tudta

(NovAE spec. Quadruped. Erlang. 1778., p. 67., Tab. IV.), hogy

egy nyúlfajtánál (Lagomys ogotona) az ondóvezérek egy párat-

lan zacskóba nyílnak, mely a maga részérl ismét a húgycsbe

szájadzik, azért azt »páratlan ondóhólyágnak « tartotta. Késbb

többen foglalkoztak e tárgygyal s különféle nézeteket nyilvání-

tottak, így Weber (Abh. d. k, sáchs. Gesellsch. d. Wiss. 1846.

S. 38.3.,Taf. V.,Fig. 1— 3.— Úgyszintén Waiilgueen : Archív

f. Anat. u. Phys. 1849., S. 691. — Rymek Jones: Tonn's En-

cyclop. of Anat. et physiol. 1852., Vol. IV., p. 393. fig. 281. —
Cuvier: Anat. comparée. 1846., T. VIII., p. 164) e szerv míí-

ködését illetleg PAi.LAs-hoz csatlakozott, azaz páratlan ondó-

hólyagnak mondotta, de jelentségére nézve a méh és hüvely



200 HIM IVARKÖTEO.

lioniológonjánalí t/artotta. Mások csak az ogyik vagy a másiknak,

így VAN Deen (ir. 23. sz., 297. 1., S(|q) a méhvel, Leuckart (ir.

65. sz.) a Lüvelylyel tartotta homológnak. E nézetek annyira

megersödtek, hogy Krause V. a nyúl boncztanáról írt müvé-

nek még újabb kiadásában is (Anatomie des Kanincliens. 2

Aufl. 1884., S. 233—234.) kétségtelennek tartja Wkber ma-

gyarázatát, habár ekkor már Köllikkr (ir. 50. sz.) és még

inkább Langenijaciier (ir. 62. sz.) kimutatták azt, hogy a kér-

déses szerv nem a MüUer-féle csbl, hanem a A¥olíf-féle csator-

náknak egyesült és tágult distális végébl keletkezik, tehát jiem

homológ a ni ivarcsatornával. Hogy mennyire óvakodni kell

a külsségekbl a homológiákra következtetni, azt a legjobban

mutatja a házi nyúlnak ú. n. hím méhe (utriculus masculinus s.

vesicula prostatica), a melynek mind bonczi, mind fejldési vi-

szonyait pontosan megvizsgáltam, s ennek eredményét az el-

adandókban közlöm.

Ha egy jól kifejlett hím nyúlnak húgyhólyagát és

húgycsövét, és a mi körülöttük van, kivesszük és csipesz meg

olló segélyével a környez kötszövettl megszabadítjuk (VII.

tábla, 151. és 152. ábrák), úgy oldaltekintetben nézve (151.

ábra) a húgycsnek (cug) fels darabja mögött egy, a húgycs-

vel összefügg páratlan tömlt (um) találunk, a melynek a

mells fala egészen odafekszik a húgycs és a húgyhólyag (*i-í/

)

hátulsó falához (az ábrában mülegesen elemeltetett), valamint

az itt lefutó ondóvezérekhez (vd) ; mindezekhez laza kötszövet

rögzíti. A töml nagysága változó, jól kifejlett nagy hímekben

kb. 3—4 cm. hosszú, a középen 1*5—2 cm. széles, felül két rö-

vid szarvba (cuj folytatódik (cornua vesiculae prostaticae,

Krause), a melyek azonban nem mindig vannak jelen, s ha

hiányoznak, akkor a felfújt (v. borszeszszel belövelt) töml
gömbölyded alakú (egy esetben láttam). Alul a töml megkes-

kenyedik, ürege szkebb lesz, s egy 2— 3 mm. széles rövid csa-

torna útján a húgycs hátulsó falán nyílik (ou helyén), a mit

jól láthatóvá lehet tenni, ha a húgycsövét a mells falán felha-

sítjuk, a hólyagot eltávolítjuk, s a töml mells falába egy ab-

lakot vágunk (152. ábra) ; a töml szk végébe bevezetett szonda

(a?) a húgycsben egy dombot (cs) félholdalakúlag körülfogó

szk hasadékon (os utriculinum vesiculae prostaticae) nyomul
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el. ca melyet kétségtelenül egyéb emlsök ondódombjával hu-

mológ kiemelkedésnek kell tartani. Már kívülrl látható (151.

ábra), hogy a töml falai nem egyforma vastagok : hátulsó fel-

sziuéuek az alsó darabja (pta) vastag, alapjával a húgycs felé

irányult kétcsúcsú nyelv alakját utánozza, azaz felfelé megkes-

kenyedik, aláfelé kiszélesedik és megvastagszik ; a töml bels

felszínén nézve (152. ábra), még jobban látható e résznek (pta)

lebenyes felszíne (arbor vitae vesiculae prostaticae, Kraüse)-, a

mi, mint hossz- és harántmetszetekbl kiderül (VII. tábla, 153,

és 154. ábrák), beléje ágyazott tág üreg csöves-szemcsés miri-

gyektl származik (ptaj. Ezen, már LEVoiG-tl leírt (Histologie,

1857, S. 502) mirigyek nyílásai azonban nem a tömlbe vezet-

nek, hanem lefelé vonulnak és a húgycscnek az oudódomb mel-

letti részébe szájadzanak, a mit különösen hosszmetszeteken

(VII. tábla, 153. ábra, pta) lehet jól látni, a minknek a készí-

tésére czélszerü idsebb ébréuyeket (7—8 cm. hosszúakat) vá-

lasztani, a hol a mirigyek még fejld félben levén, könnyebben

áttekinthetk. A mirigyek tehát a töml belsejébe kettsen kie-

melked párnákba vannak beágyazva (152. ábra, pta), a me-

lyeknek állománya edénydús kötszövetbl és sok sima izom-

sejtbl áll ; felsziuöket pedig ránczos nyálkahártya borítja. A
tömlnek többi része (151. ábra, um és cít) vékonyfalú, hártyás.

sima izomszövetben dús kötszövetbl áll ; nyálkahártyája sima.

A két szarvat (151. és 152. ábrák, ch) elválasztó bemélyedésnek

megfelelleg felülrl egy darabon egy középfekvés sövény húzó-

dik le. Az ondóelvezet edények orsóalakúlag tágult állapotban

(151. és 152. ábra, vd) a töml mells és a húgycs hátulsó

fala között vonulnak le oldalvást, és alsó megkeskenyed végok

(vdi) nem a húgycsöbe, hanem közel ehhez, 2— 6 mmre a töml
nyílása felett szájadzanak a töml mells falán (153. ábra, vdi).

Velük közösen nyílnak a 3—4 mm. átmérj kis ondóhólyagok

(151. ábra, rs), külön szk nyilasokkal.

Mindezeket tekintetbe véve, hacsak pusztán a bonczi vi-

szonyokból indulunk ki, kétségen kívülinek látszik, hogy a szó-

ban forgó szerv homológ a ni ivarcsatorna distális részével.

Elször is alakját illetleg olyan, mint ez, s szerkezete is hason-

lít hozzá, mert nagyrészt sima izomrostú falakból áll, borítva

nyálkahártyával, a melyen a méh ránczaihoz hasonló képletek
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is elforduluak,— söt a fels két kis nyújtvány a uein egyesült

méhszarvakra emlékeztet. Másodszor fekvése és nyilasa egészen

megfelel a MüUer-féle csövek egyesült distális végének, mert

az ondóvezérek végrészének a szomszédságában fekszik és közel

ezeknél nyílik a liúgyivaröböl hátulsó falán. Nem csoda tehát,

hogy azt fejldéstani vizsgálatok igénybevétele nélkiil (Gtiígen-

BAüRjYergl. Anatomie. Leipzig 1870,S.622),aMüller-féle csövek

egyesült végébl keletkezett ivarcsatornának tartották, a mely-

nek élettani feladata az ondó felfogásában áll, tehát páratlan

ondótartóul (receptaculum seminis) szolgál. Pedig e következ-

tetések pontatlanok,mert ama töml túlnyomólag a Wolff-féle csa-

tornák végébl keletkezik, a melyhez alárendelt mértékben a

Müller-féle cs distális vége is hozzájárul, tehát olyasmi járul a

képezéséhez (Wolft-féle csatorna), a mi más emlsökben s az

emberben az ivarcsatorna képezésében nem vesz részt. Kölliker

(ir. 59. sz., 981. 1.) jött elször a nézetre, hogy a nyúlnak ú. n.

»hím méhe« rosszul viseli e nevet, mert nem a Müller-féle csbl,

hanem a Wolif-féle csatornából kell származnia, következtetve

abból, mert egy 23 napos hím nyúlébrényben a Müller-féle

csövek distális végét egészen elsorvadva találta ; de részletesebb

vizsgálatokat e szerv fejldése iránt nem tett. Késbb Langex-

BACHER (ir. 62. sz.) vette fel a kérdés fonalát és különféle korú

hím házinyúlébrények harántmetszetein tett tanulmányok alap-

ján azon eredményre jutott, hogy a Weber-féle szerv egészen a

táguló és egymással összefolyó Woltf-féle csatornák distális vé-

gébl lesz ; a Müller-féle cs pedig egészen elpusztul (ugyanezt

mondja Kölliker újabban is — Grundriss der Entwickelungs-

geschichte. 2. Aufl. 1884, S. 425). Minthogy leleteim nem vág-

nak mindenben egybe LANGENBACHEU-éival, az eltérések össze-

hasonlítása végett szükséges e helyen az leírását elrebo-

csátanom.

Langenbaciiku özerint 4—5 ciu. hosszú liíiii iiyúlébréiiyekbeu a

WolfF-féle csatornák distális végei jelentékenyen kitágulnak, a mi miatt

mediális falaik egymáshoz közeledve, lassankint hiszorüiál- a közöttük

fekv és sorvadásnak induló Müller-féle csövek distális végét. A Wolff-fclo

csatornáknak egymáshoz fekv mediális falai azután szétfoszlanak, mire

a két cs egy közös tömlvé egyesül. Harántmetszeteken, az egyesülési

hely fels és alsó végén, a Müller-féle csövek maradványait egy ideig

még fel lehet ismerni, de 6 — 7 cm. hosszú ébréuyeknél bellük mi sincs
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iiiár Jelen, cin. hosszú ebre'nyekiic'l megkezddik a Müller-fclo csövek

sorvadása az ivarköteg és a Wolff-féle test között, s halad inueii mind

a két irányban ; maradványaiból a kifejlett állapotba semmi sem megy

át. — LANGExnACHER leirása szerint tehát a Müller-féle csöveknek a

nyiíl Weber-féle szervének a képzésében semmi része sincs, a mit helybe

nem liagyhatok és abból magyarázok, hogy figyelmét oly szakok, a

hol ezen szerv fejldése épen megindul, elkerülték.

A nyúl Weber-féle szervének a fejldését 4—6 cm.

hosszú nyúlébrények sorozatos harántmetszetein kell tanulmá-

nyozni. 5 cm. hosszúság körül (^/2— 1 cm.-nyi ingadozások a

fejldés fokát illetleg elfordulnak ; Kölliker szerint az 5 cm.

hosszú kb. 23 napos ébrénynek felel meg) van azon érdekes ál-

lapot, a midn e szerv képzéséhez nemcsak a Wolíf-féle csator-

nák (Langenbacher-féle nézet), hanem a Müller-féle cs táguló

distális vége is hozzájárul (én). A bevezetést e folyamathoz a

Wolíf-féle csatornák distális végének ers tágulása adja meg.

a melyek a Müller-féle cs distális végét szorosan magok közé

fogadják ; azután a Müller-féle cs legalsó vége er sen kitágul

a három hámcsnek érintkez falai szétfoszlanak, s így áll el

mind a három cs hámfalának a résztvétele közben a Weber-

féle szerv. A fszerepet ennek képezésében a Wolíf-féle csator-

uák viszik, de a Müller-féle csnek is megvan a maga része

benne, a mit a most közlendkben alaposan be fogok bizo-

nyítani.

2—2.5 cm, hosszú hím nyúlébrényeknél (VII. tábla,

141— 143. ábrák) az ivarköteg fels részében a Müller-féle csö-

vek már egyesültek (142. ábra, dM\ 45« átm.), de csak rövid

darabon (7 metszetre terjedett) ; eltte fekszik jobbra és balra az

ivarkötegben (fg) a két Wolíf-féle csatorna (d W), a melyek itt

tágabbak (93/<), mint feljebb a Wolíf-féle zsinegekben (v. ö.

143, ábra, dW, 22m); lenn a Wolff-féle csatornák mellfelé gör-

bülve, tág csövek képében nyílnak a húgyivaröbölbe (141.

ábra, ííír; 70." átm.).

3— 3'5 cm. hosszú hím nyúlébrények válogatott haránt-

metszetein (VII. tábla, 144—146. ábrák) az ivarköteg fels ré-

szében (146. ábra; 25. metszet, a Wolff-féle csatornák alsó vé-

gétl számítva) a Müller-féle csövek már egybefolytak (dM), és

ennek haránt elliptikus átmetszete a Wolff-féle csatornák (d W)
közé helyezdött. Lejebb (145. ábra; 15. metszet) a Müller-féle
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csövek {dM^ raóg iicrn voltak egyesülve, de liúmfalaik egymás-

sal, valamint a tlük kifelé fekv Wolff-féle csatornák (d]Y)

mediális falával szoros érintkezésben voltak ; a Müller-féle csö-

vek ürege finom pontalakú (29,m átm.), a "Wolíf-féle csatornáké

tág (57/<), elliptikus formájú. Ez igy tartott egy darabig (15

metszet magasságának megfelelöleg) lefelé, azután (144. ábra,

1-s metszet) a tágult Wolff-féle csatornák (dW^) szorosan

egymás mellett egy 0'13 mm. széles közös végdarab útján a

húgyivarcsatorna {cug) hátulsó falába benyíltak, a Müller-féle

csövek vége pedig egy sötétebb hámpont képében (dM-^) a két

Wolff-féle csatorna hámfalánál végzdött egy finom csúcscsal.

Ejzeu ébrény metszetsorozata azt mutatja, hogy a táguló Wolft-

féle csatornák distális végei a Müller-féle csövek egyesült, vagy

nemsokára egyesül distális végét az ivarkötegben magok közé

szorosan beékelik, mire hámfalaik direkt érintkezésbe jönnek

;

ugyanekkor a Wolff-féle csatornák nem nyílnak már külön nyi-

lassal, távolabb egymástól, mint a hogy 2'5—3 cm. ébrényben

(141. ábra), hanem tágulásuk miatt legalul a distális végok

mediális falai egymáshoz annyira közeledtek, hogy egy közös

tág nyílásuk (144. ábra, dl]\) van a húgyivarcsatornába (cug).

A Wolff-féle csatornák tágult distális végének egyesülése tehát

distális-proximális irányt tartva j létre.

4 cm. hosszaság körüli nyúlébrényekbeu a AVolft-féle csa-

tornák egyesült distális végdarabjából egy töml keletkezik. x4.

Müller-féle csövek néha olyan szabálytalanságot mutíitnak?

mint a VII. tábla 147c—147e ábráin, azaz az egyik oldali a

másikat lefelé növésében megelzi. Az ivarköteg fels részében

(147b ábra; 17-ik metszet a Wolff-féle csatornák benyilási he-

lye felett) még megvan mind a négy csatorna : oldalvást a tága-

sabb Wolff-féle (dW; 42/í átm.), ezek között a valamivel sz-

kebb Müller-féle csövek (dM; 32// átm.). Valamivel lejebb

(147c ábra; 13. metszet) az egyik oldali Müller-féle cs egy

tömör hámpont képében megsznik (dM; 29/^), de a másik

azon túl is folytatódik lefelé (147d és 147e ábrák; ll-ikés5-ik

metszetek), a megfelel oldali Wolff-féle csatorna (d]]';Q7ii

átm.) szomszédságában. Azután ez a Müller-féle cs is megsz-

nik (147f és 147g ábrák), s a Wolff-féle csatornák igen kitá-

gulnak (93/í átm.), legalul pedig egybefolynak (147g ábra).
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Ez és az elbbi ébrény metszetei azt bizonyítják, hogy a

Mttller-féle csövek distális végei nyulaknál nem mindig követik

a LANGENBACHER-tól (Ír. 62. sz.) leíi't szabályosságot, a mely-

nek értelmében a táguló Wolff-féle csatornák nem engednének

nekik tért és kényszerítenek, hogy mint egyesült csatorna nöj-

jön tova. A 144—146. ábrákban'a Müller-féle csövek distális

vége egy kurta darabon még ketts volt (145. ábra), habár fel-

jebb már egyesültek (146: ábra) ; a 147a— 147i ábrákban pe-

dig csak az egyik oldali Müller-féle cs ntt tova, s a másikról

nem mondható, hogy a táguló Wolíf-féle csatornák a helyébl

kiszorították, mert köztük volt a másik Müller-féle cs számára

elég tér(147c áb.). Mind e körülmények egyszeren a Müller-féle

'cs distális végének egyéni változataiban nyerik magyarázatukat.

Ha rendesek a fejldési viszonyok, akkor az egyesült

Müller-féle csövek distális vége a szélessé lett AVolíf-féle csa-

tornák között kitágul, s azután megszkülve, finom hámpont

képében lenyúlik a Wolíf-féle csatornák distális végéig (VII.

tábla, 148a—148k ábrák). A Wolíf-féle zsinórokban (148a

ábra ; 48-ik metszet a Wolíf-féle csatornák benyílása felett) a

két csatorna (d\V ésdM; 26 és 23;(^átm.)a haránt tengely irá-

nyában fekszik, s a Wolíf-féle zsinórok (fWJ a medencze ol-

dalfalaihoz vannak rögzítve egy keskenyebb fodor (ins) útján. A
mint a zsinórok az ivarköteggé egyesültek (148b ábra ; 36-ik

metszet), ez utóbbi a hólyag hátulsó falán kiemelked négyol-

dalú testet képez (fg; 0*25 mm. átm.), mellfelé a Wolff-féle

(dW; 28/< átm.), hátrább a Müller-féle csatornákkal (dM; 28,^

átm.). Valamivel lejebb (148c ábra; 32. metszet) a Müller-féle

csövek közeledtek egymáshoz s kissé tágultak (d3í; 38,«), de

az egyik szabályellenesen hátrább fekszik, a mi csak onnan

származhatott, hogy az egyik a másikat lefelé növésében meg-

elzte, úgy mint azt az elbbi ébrény (v. ö. 147d—147e ábrá-

kat) mutatta. A Müller-féle csövek azután egy haránt ellipti-

kus csatornává egyesülnek, s ez eleinte a Wolft'-féle csatornák

mögött (148d ábra; 26. metszet; dMASf^i átm.), azután közöt-

tük fekszik (148e— 148f ábrák; 16. és 8-ik metszetek), ami
közben úgy a Müller-féle, de különösen a AVolíf-féle csatornák

jelentékenyen kitágultak {dM 54—64«, dW 69—115/t átm.).

Mind a három csatorna azután annyira tágul (148g ábra ; 6-ik
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metszet), hogy oldalsó falaik egymással érintkezésbe jön-

nek (d\V 118fi átm. ; dM haránt irányban 95,m átm.);

azontúl pedig a Müller-féle cs megszkül s finom hámpont

képében végzdik a tág Wolff-féle csatornák között (148h

ábra, dM; 19//).

5 cm. hosszú nyúlébrények harántmetszetei (VII. tábla,

149a—149e ábrák) szolgáltatják a legtanulságosabb képeket

a Weber-féle szerv fejldésérl. Felülrl lefelé indulva, az ivar-

köteg fels részében (149a ábra) látjuk a tágabb Wolíf-féle

csatornák (cZ 14^7 38w) mellett a szk Müller-féle cs (dM; 10,m)

kerek átmetszetét, egy finom hámpont képében, ez tehát itt

már sorvadásnak indult. Lejebb (149b ábra) a Müller-féle csa-

csatorna ersebb hámfalakat kap (dM; 35ft átm.) s egészen a

tág (0.10 mm. átm.) Wolíf-féle csatornák közé ékeldik be.

Ily heljgpetben egy rövid darabon (8 metszeten) lefelé folytató-

dik, azután (149c ábra) hámfalának megvastagodása közben

kissé mellfelé helyezdik (hasonló alak 4 metszetre terjedett

ki) ; itt a Wolff-féle csatornák még tágabbak és átmetszetük

haránt elliptikus alakú lett ; a Müller-féle cs haránt irányban

68/í mélységi irányban 54m átmérj, ürege csak 4M-nyi volt.

Lejebb (149d ábra) a Müller-féle cs még jobban kitágul (dM;

haránt irányban 70jM, mélységi irányban 90m átmérj, hámja

20/í vastag), annyira, hogy átmetszete majd akkora, mint vala-

melyik Wolft-féle csatornáé ; oldalfalai közösek lettek a AVolff-

féle csatornák (d W) mediális falaival ; de a válaszfalak most

már tökéletlenek kezdenek lenni az által, hogy a hámnak szét-

foszlása megkezddött, a mi arra mutat, hogy itt elkészület

van a sövények teljes átszakítására ; ennek bekövetkezte után

természetesen egy harántul fekv lapos zacskónak kell ered-

ményezdül a három hámcsbl. Hasonló alak 5 metszeten

fordult el, azután (149e ábra) a Müller-féle cs (dM) rögtön

szkült (357/) és lejebb egy vak csúcscsal végzdött a Wolff-féle

csatornák között, ezeknek hámfalával összefolyva. E helyen a

Wolff-féle csatornák mellfelé görbültek, azután egy közíis nyí-

lással a húgyivarcsatorna hátulsó falán nyíltak ; e tájékon a

Müller-féle csbl már semmi sem volt jelen. A benyíláson túl

vett metszeteken a húgyivarcsatorna hámfalaiból tömör uyújt-

váuyok mentek el (úgy, mint 148k íxhríin pfn), azon mirigyek
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els fejldési szakai, a melyeket késbb a hím méh hátulsó fa-

lában találunk (153. ábra, pta).

Ezen ébrény harántmetszetei kétséget kizárólag mutat-

ják, hogy a fejldésnek induló AVeber-féle szerv képezésében a

Müller-féle cs hámfala is részt vesz. Ezen résztvétel abban áll

hogy a Müller-féle csnek distális vége a Wolff-féle csatornák

végrésze között rögtön egy kis tömlvé kitágul (148g és 14 9d

ábrák), ennek oldalsó liámfalai ott, a hol a WoltF-féle csator-

nákkal érintkeznek, szétfoszlanak, és a szétfoszlás distális

irányban tovahalad, minek következtében az összes válaszfal a

két Wolff-féle csatornának distális vége között elpusztul. így

már 6 cm. hosszú nyulaknál (VII. tábla, 150a—150c ábrák) a

húgycsöbe egy közös nyilassal (150d ábra, ou) szájadzó, harán-

tul lapos töml keletkezett (150c ábra ?/m; haránt irány-

ban 0*138, mélységi irányban 0"448 mm. átm.), a melynek

hámfalai oldalvást, az alsó részében teljesen a Wolff-féle csa-

tornák hámjából, a töml alapjánál felül a közepett, és innen

egy darabig lefelé mellül és hátul a Müller-féle cs hámjából

eredett. A Müller-féle csnek többi része pedig a töml alap-

jától kezdve proximálfelé egészen elsorvad. Az egész folyamat

egyéb emlsöknél és az embernél elforduló viszonyoktól csak

abban különbözik, hogy ezeknél a Müller-féle csnek megma-

radt distális vége a húgyivarcsatornába (húgycsöbe), a nyúlnál

a AVolö'-féle csatornák tágulásából és egyesülésébl keletkezett

tömlbe nyílik, és utóbb ennek a képezésébe felvétetik, de egyik

és másik esetben egyaránt megmaradt a Müller-féle csnek

distális végébl valami.— Minthogy a Weber-féle szerv képezé-

sében nyúlnál nemcsak a hám, de az ivarköteg kötszövete is

részt vesz, a mely hím egyénben csakúgy átalakulhat sima

izomzattá, mint szokott a nstényben : nem helyes, ha a nyúl

Weber-féle szervét egyéb állatok hím méhétl totó coelo elüt

szervnek tartják. Fejldéstani szavakkal helyesen úgy fejezhet-

jük ki magunkat, hogy a wjúl Weber-féle szerve oly hím ivar-

csatorna, a melynek képezéséhez az ivarköteg köt- és izomszöve-

tében, a Müller-féle csövek hdmfalán kívül a Wolff-féle csator-

nák distális végének a hámja is hozzájárul, és pedig nagyobb

mértékben, mint az elbbeni.

A Wolff-féle csatornák eleinte a fejld Weber-féle szerv-
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nek fels csúcsain nyílnak, késbb azonban a mells falára ván-

dorolnak, a mi a töml mells falának ránczalakú kiemelkedése

és lefüzödése közben következik be ; az innen keletkezett szk
csövek a Wolft'-féle csatornák végéhez csatlakoznak és az ondó-

kilövell edényeket képviselik. A redknek csövekké lefüzödése

6— 7 cm. hosszú ébrényeknél következik be (VII. tábla

150a—150c ábrák). A Weber-féle szerv közepérl vett met-

szeten (150c ábra) a húgycs mögött látjuk a harántul lapos

tömlt (um), a melynek hátulsó falán az ivarkötegnek kötszö-

vetében a fejld mirigyek átmetszetei mutatkoznak, tömör

hámhalmazok képében fpta, O'llS mm. átm.). Lejebb (150d

ábra) a töml szkül (um) és a húgycs (cug) hátulsó falán

nyílik (ou ;
0'19 mm.). A mirigyek még itt se nyílnak a töm-

lbe, hanem annak nyílásán (oio) túl (150e ábra) a húgycs

(cug) hátulsó fala mögött vannak (^faj, az ondódombtól (cs)

oldalvást pedig más mirigyek kezdenek fejldni. (vs). Szorosabb

értelemben véve e mirigyek tehát nem tartoznak a Weber-féle

szervhez, mert fejldésük nem annak a nyálkahártyahámjából

indul meg, hanem a húgycshöz valók, azért én azokat egijéh

emlsök prostatájában fekv m,irigyekkel tartom homológoknak.

Nyílásuk az ondódomb mellett is ezt bizonyítja. Ezek is, vala-

mint a lejebb fekv és másoktól dülmirigyeknek tartott képle-

tek (151. ábra, gld) azon mirigykészülékeknek teszik egy részét,

a melyek hím rágcsálóknál (különösen patkánynál) oly nagy

fejldésben fordulnak el a húgycs körül, tehát egyszer

húgycsi mirigyek.— 6 cm. hosszú ébrényékben a fejld Weber-

féle szerv fels végén vezetett átmetszeten (150a—150b ábrák)

az ondóvezérek (vd, Wolff-féle csatornák) már nem a töml

csúcsán, hanem lejebb a mells falon nyílnak, egy kiemelked

ráncz képében (150b ábra, vd), feljebb azonban már egészen

le voltak fzdve (150a ábra, vd). Ily lefüzdés által a mells

falból, jutnak az ondóvezérek maradó nyilasi helyükre: a We-

ber-féle szerv mells falán alul (153. ábra vdi).

Minthogy az ondóvezérek a Weber-féle szervbe nyílnak,

természetesnek kell találni, hogy benne ondó találtatik (már

HuscHKK tudta, Soemmering's Eingeweidelehre, 1844.; S. 411),

tehát ondótartóúl (receptaculum seminis) szolgál. Minthogy

pedig képezésében a Wolff-féle csatornáknak van a föszerei)ök,
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a melyek distális végébl embernél és egyéb emlsöknél az

oudóhólyagok nnek ki : fejldéstani szempontokból sem eshetik

kifogás alá, ha páratlan ondóhólyagnak nevezzük. Abban azon-

l)an ezen hólyag az ember és egyéb emlsök ondóhólyagjától

lényegesen eltér, hogy hámfalának képezéséhez a Müller-féle

cs distális vége is hozzájárult. Hasonló páratlan ondóhólyag

csak a nyúlfélékben ^) fordul el, a többi rágcsálóknál nincsen.

Egyéb emlsöknél a Weber-féle szerv fejlettségi állapota igen

változó viszonyai : az emberéhez hasonló sorvadt alaktól egész a nöi

ivarcsatoi'nál megközelít nagyságig mindenféle méretekben elfordul.

Fejldéstani vizsgálatok hijján bajos megmondani, hogy a nagyobb

alakok egyedül a Müller-féle csbl keletkeztek-e ; de tekintetbe véve

hasonlatukat a férfinál kivételkép elforduló nagyobb (nöi) ivarcsatoniá-

hoz, bizonyosnak látszik, hogy nem a házinyúlhoz, hanem az emberéhez

hasonló módoü fejldtek, tisztán a Müller-féle csbl, a Wolff-féle csa-

tornák résztvétele nélkül. Addig, a míg ezekrl i'észletes fejldéstani

vizsgálatok rendelkezésre foguak állani^ megemlítünk néhány esetet, a

hol a Weber-féle szerv érdekes viszonyokban fordul el.

Delfinéi a tömlalakú Weber-féle szerv ürege két külön likkal

nyílik a luigyivarcsatornába (Leuck art, ir. 66. sz., 100. 1.), a mi néha

lovaknál is elfordul (Lkvdio), szamárnál pedig a közepetti válaszfal

i.s fentartja magát a dülmirigyöböl alsó részében. E viszony abban leli

magyarázatílt, hogy a Müller-féle csövek az ivarköteg legalsó részén

nem egyesültek egymással, hanem külön szakadtak be a húgycsöbe, a

közöttük lev sövény pedig fentartotta magát.

Hosszabb és tömlalakú a Weber-féle szerv a hódnál, vidránál,

borznál és a lónál (Grui.x: Anatomie der Haussaugethiere. Bd. II., S.

99.), (le különösen a kecskénél. Ez utóbbiakról régebben azt hitték,

hogy hímnösek (hermaphroditák), a míg Leockart (ir. 65. sz.) ezen

látszólagos hei'maphroditaságot megfejtette az ersen kifejlett Müller-

féle cs megmaradásából. A hímek .^O^'/o-ánál találni ily szervet gyen-

gébl) vagy ersebb kifejldésben az ondóvezérek között ; néha csak 6—8
nnn. ho.sszú, máskor finom fonálalakú, de vannak oly pííldányok is, a

melyek 4— cm. hosszúak és 10— 12 mm. szélesek, egészen hasonlók

a kétszarvú méhhez. Az ilyen esetekrl Lki ckari kinmtatta, hogy nem
valódi hímnösek, hanem hímek, s hogy a náluk elforduló Weber-féle

szerv a Müller-féle cs ers kifejltldséböl keletkezett, tehát homológ a

nstt'uyek hüvelye- és méhével.

A dülmirigy (prostata) fejldésérl tapasztalataim meg-

egyeznek KöLi.iKER-ével, csakhogy én ezeknek fejldését ke-

') Állítólag hiénánál (hyaena ci-ocnta) is. Youno Af.FR. : On the

inale generative organs of the Konla (pliascolarctns cint-rnnsV Jonrn. of

An.it. an Physiol. Vol. XIII.

M. TUD. AKAD. III. OSZT. KÜl.ÖX KIADVÁNVA. 1884. I. 14
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gbben láttam megindulni, mint a liogy mondja. Köllikku

szerint (ir, 59, sz., 1000. 1.) a dülmirigy emberi ébrényéknél a

4-ik hónapban kezd fejldni oly alaklian, mint a nyálmirigyek

szoktak ; sze rintem ez csak az 5-ik hónap végén következik lie.

Öt hónapos fiú-ébrényben (VII. tábla, 155a és 155b ál)rák) a

húgycsl)e {cufj) kiemelked ondódomb (cs ;
0'38 mm. magas)

oldalán látjuk az üres csalakban benöv mirigyeket ('pta), fel-

tnek nagy és durva csöveikrl és ezek végén lev üregökrl

(üregök 0-10—0-15 mm. átm.).— Nyulaknál (VII. tábla, 149k

és 150d—150e ábrák) a dülmirigy (pta) laphámsejtekkel

megtöltött tömör (0*1 2 mm. átm.) hámnyújtványokkal kezd

fejldni, a melyek késbb üregesek lesznek. Hogy embernél is

így van-e ez eleinte, azaz, hogy a dülmirigy tömör hámnyújtvá-

nyokkal kezd-e fejldni, arról nincsenek tapasztalataim, aimyi

azonban minden emlsben közösen elfordul, hogy a prostata-

mirifjyek fejldése a húijycsö hámja részérl indul meg, az ivar-

kötegnek distális végén, az ondódomb mellett. Izomszövete az

ivarköteg distális végének állományából keletkezik.

Az ondóhólijagok (yesicula seminalis) a Woltf-féle csator-

nák distális végének oldalsó falából tömlalakú kinövés képé-

pen keletkeznek. Fejldésük úgy, mint a dülmirigyeké, az 5-ik

hónapban indul meg (Köi.liker a 3-ikra teszi, i. h.). Ha ilyen

ébrény ivarkötegét sorozatos metszeteken (VII. tábla, 155a

—

155c ábi'ák) alulról fölfelé megvizsgáljuk, úgy elször (155a

ábra) az ondódoml) (cs) mellett benöv prostata-mirigyeket

látjuk; azután (155b ábra) az ondódomb (cs) magaslatán há-

rom hámcsövet, a melyek közül a középs (dM-, 41m átm.) a

Müller-féle cs megmaradt végdarabja (Weber-féle szerv), az

oldalsók (dW ; .38// átm.) a Wolft-féle csatornák distáhs végei

(ductus ejaculatorii) ; mind a három az ondódomb (cs) tetején

nyílik. Több metszet után felfelé (I55c ábra) a húgyliólyag fe-

neke mögött fekv ivarkötcgbeli kötszövetben (fg) csak a

Wolft-féle csatornák (ondóvezérek) tágult részei (pars ampulla-

ris) vannak meg (dW ; 0*18 mm.), a Müller-féle cs itt egészen

elsorvadt. Még feljebb (155d ábra) a tágult ondóvezérektl

(dW ; 0*18 mm. átm.) oldalvást hajolva két nyújtvány megy el

{vs) : az itt kitüremked ondóhól^agok. Ezek azután csúcsaikká]

fölfelé hajolnak az ivarkötegben, azért magasabb metszeteken
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(155e ábra; ivarköteg jobb fele) a tágabb ondóvezérek (dWJ
oldalán szkebi) csövek (vs) átmetszeteit kapjuk: a leend

oiidóbólyagok csúcsait. — Minthogy így az ondóhólyagok a

Wolrt'-féle csatornák (ondóvezérek) tágult distális végének

oldalfalaihói türemkedtek ki, megfejthet a felntt egyén-

ben található azon bonczi viszony, hogy az ondóvezérek

küloldalán feküsznek, és hogy keskenyebb végrészök ezekbe

nyílik, az ondókilövell csövek tevén mind a kettnek közös

végdarabját. Ez utóbbiak nem egyebek, mint a Wolíf-féle csa-

tornáknak az ondódombban s dülmirigyben fekv szúken ma-

radt distális végdarabja. Ügyszintén könnyen magyarázhatók

azon esetek is, a hol ama kitüremlés elmaradása esetén ondó-

hólyagok egészen hiányoznak (monotremata, marsupialia, ceta-

cea, ferae), vagy ellenkezleg a kitüremlés túlságos kifejldése

esetén igen nagyok (cavia cobaya, mus, sciurus, talpa, erinaceus).

C) Méh, hüvely.

Mieltt az ivarcsatornáról írt fejezetet befejeznk, még

egyszer vissza kell térnünk annak alakviszonyaira fejlettebb

leánymagzatokban. A méh alakjáról 4— 5 hónapos magzatok-

ban már megemlékeztünk (189. 1. ; III. tábla, 42. 43. ábrák), s

a fenekének közepén mutatkozó horpályt a volt egyesülés ma-

radványának mondottuk. Egy fiatalabb magzatban (4*5 cm.

hosszú; VIII. tábla, 158. ábra) a ketts-szarvú méhalak {ut)

még jobban mutatkozik (testének haráutmetszete megfelelne

a VI. tábla 1 39-ik ábrájának), s a szarvak {cu) a V alakúlag szét-

ágazó vastag kürtökbe (tuh) folytatódtak, a melyeknek mediális

oldalain az igen nagy ivarmirigyek' (grZs ; 3 mm. hosszú, 0*75

mm. széles) feküdtek, ferde elhelyezésben, a mellékvesék (sm)

alatt. A méhszarvak {cu) oldalaitól a görgeteg méhszálagok (Irt)

görbültek elre, s közrefogták a keskeny húgyhólyagot fvw-

kettémetszve, hogy a méh látható legyen). A V alakú méh vég-

leges alakját az által nyeri el, hogy a szarvak között fekv zúg,

utólag méhállomány által megtöltetik, A méh feneke ekkor még

messze túlemelkedik a szeméremizület magaslatán s egészen

a nagy medenczében fekszik.

Ez a viszony meglehetsen sokáig fentartja magát. Még
14 cm. hosszú (5 hónapos) magzatokban is túlfekszik a méhfe-

14*
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nék (VIII. tábla, 159. ábra, tit) a medencze bemenetén, a mi-

nek következtél )en azután a húgycs (ur) is igen hosszú (8

mm.), s a hólyagnyak (vu) közel a méhfenék magaslatán fekszik.

Középmetszeten nézve, a méh és hüvely {v(j, ut) egy gyengén

mellfelé görbült, 14 mm. hosszú, majd egész hosszában egyenl

vastag falú csatornát képeznek, a mibl a hüvelyre 7*5, a méhre

6' 5 mm. jut; a határ a kett között a hüvely felé es tágulatban

mutatkozik, mely hely megfelel a leend küls méhszájnak.

Haránt irányban mérve, a méh feneke 8 mm., teste 2 mm. széles

volt. — A hüvelynyílás (hy) aránylag magasan fekszik a húgy-

ivaröbölben. Ez utóbbinak a neve alatt értettük eredetileg a

hólyag folytatásai )an fekv csatornát egész a test felszínéig (v.

ö. III. tábla, 56. ábrát, cug), mely 3—4 cm. hosszú ébrényekben

egész hosszában egyforma tág, s a hátulsó falán, jó magasan

fenn, mindjárt a hólyagnyílás alatt, a kiemelked húgyivarcsa-

tornai dombot tartíilmazta (173. 1.). Fiúmagzatoknál a húgy-

ivaröböl megmarad egy hosszú csatorna képében, — elleniben

6—7 cm.-nyi leánymagzatoknál a csatornának a hüvelynyílás

alatti darabja kitágul egy uyílirányú széles hasadékká, azáltal,

hogy eltte az ivartag mind jobban kiemelkedik, s e tágult

részbl lesz a hüvelytornácz (159. ábra, sw^); a húgyivarcsator-

nának fels hosszabb darabja lesz a ni húgycsvé (ur). Ezen

átalakulás közben a Müller-féle csövek nyílása a dombbal együtt

az ivarhasadékhoz közeiebi) vonul, de még 14 cm. hosszú mag-

zatban is 3 mm.-re fekszik az ivarhasadék felett (1 59. ábra, hy).

Ezt az ébrényt egy idsebbel (21 cm. hosszúval, 7 hóna-

possal; VIII. tábla, 160. ábra) összehasonlítva, jól megismer-

het, hogy a húgyivarcsatornai dombból a szzr Qiy) keletke-

zett. Ez utóbbi a hátulsó végével az ivarhasadék {í^uy) szabad

széléig terjed, s ferdén a húgycsuyílás felé felvonuló, 3 mm.
hosszú húsos ránczból áll, mely a hüvelytornáczba {sug) ersen

benyomul. A kétoldali hymen-ajkak egy hosszúkás hasadékot

fognak közre (v. ö. VIII. tábla, 161. ábra, hy), a mely felfelé

tölcséralakúlag megkeskenyedve (160. ábra, hy) folytatódik a

hüvely (v^f) üregébe.— Ezenébrényjóátuézetet nyújt a méh és

hüvely tengelyeinek egymáshoz való viszonyáról is. A méh ten-

gelye a hüvelyével a küls méhszájnál {ou) keresztezdik, tehát

mellfelé hajlás (anteversio) van jelen. Egyik szervnek ürege
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seiu egyeues lefutású. A méh ürege a test s uyak közötti hatá-

rún mellfelé kissé homorú, a mi a méh mells felszinén látható

horpálybau jelentkezik ; a hüvely az alsó negyedrészében görbül

mell felé. Feltn a méheu a rövid test (rpti) s az igen hosszú nyak

(cjjm); az elbbi csak 5, az iitól)bi 10 mm. hosszú volt, e szerint

a méh összes hossza a fenéktl egész a küls méhszájig 15 mmt
tett ki ; a legszélesebl) helyen a méhfeuék 5 mm., a méhtest 4

mm.-nyi volt. A hüvely (vg) ennél hosszabb, t. i, 20 mm. a küls

méhszájtól egészaszflzör nyílásáig. Feltn a hüvely hámjának

rendkívüli vastagsága (1*5—2 mm.), a minek következtében

igen magas szemölcsök keletkeztek ott. A méhszáj innen be-

nyúlik a hüvelybe, azért mind a két méhajk, valamint a boltoza-

tok hosszak (fx, 5 mm.). Ezáltal a méhen egy ers hüvelyes rész

(portio vaginalis) keletkezett. Ez már 6 hónapos ébrényben

jelen van, s nem a terhesség utolsó hónapjaiban fejldik, mint azt

KöLLiKKR állította (ir. .9.sz.,939.1.).Dojikn (ir. 27. sz., 26.1.

helyesen felismerte, hogy már a 15— 16. hétben fejldik, a mi-

vel saját észleleteim megegyeznek. A kezdetleges viszonyok a ké-

sbbiektl abban térnek el, hogy mind a két boltozat igen magas

(160. ábra), míg felntt nben tudvalevleg a mells boltozat igen

gyenge, tehát a mells boltozatnak késbb vissza kell fejldnie.

Jó kiegészítésül szolgálnak a leírt képekhez a méh és

hüvely harántmetszetei is, hasonló korú ébrénybl (VIII. tábla,

162a—162e ábrák). A hüvelybemenet felett (162a ábra) a hü-

velyüreg (vr/) haránt résalakú, a durva szemölcsöknek megfelel

hasadékokkal ; a rés 4'5 mm. széles, hámmal együtt 6 mm. széles.

A hüvely közepén (1621) ál)ra) egy rövid szárú |—| alakot ka-

punk ; a H bemélyedéseinek ers hosszanti ránczok felelnek meg.

A hüvely fels végénél (1 62c ábra) a cs még tágabb lesz (6 mm.

széles, a hámmal együtt 10 mm. széles), és haránt petéded át-

metszet ; e szerint a hüvelyüreg alulról felfelé folyvást tágul.

Ezen magas méretekkel éles ellentétben áll a méh, a mely a nya-

kánál (162d ábra) csak 4 mm. széles, s 3"5 mm. vastag ; ürege 2

mm. széles és fekv v^ alakú ; a ránczok a pálma-ágak (plicae

palmatae) törzseinek felelnek meg ; ezek tehát egymás mellett

feküsznekjS nem egymásnak átellenében.A méhfenék(162e ábra)

5 mm. széles és 4 mm. vastag, ürege haránt résalakú, apró sza-

bálytalanságokkal.
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A leírthoz közel hasonlóak a viszonyok a 7-, 8- és 9-ik

hónapokban. Feltiiuö ezen idlien a hüvely hámjának hatalmas

hnrjánozása, minek következtében ürege telve van lefosz-

lott hámsejtekkel ; különösen a fels felében, a mit csak Gei-

GEL-nél találtam megemlítve (ir. 45. sz., 9. 1.). E folyamat arra

való, hogy a hüvely ürege ermvi íiton kitágíttassék ; a míg az

megtörténik, a lefoszlott hám a hüvelyt dugasz módjára meg-

tölti. — Újszülött leánymagzatban a lefoszlott hámnak eltávolí-

tása után a hüvely fels felében az ürege nyílirányl)an 4 mm-

széles volt ; az alsó harmadtól kezdve lefelé csak 2*5 mm. szé-

les ; a szzr nyílása nyílirányban 3 mm., tehát nem nagyobi),

mint a 21 cm. hosszú magzatban. A szzr még most is töl-

cséralakban lefelé nyúló ránczból áll, mely 3 mm.-re nyúlik le

a hüvelytornáczba. A hüvely összes hossza 32 mm., a méh

hossza 20 mm., az utóbbi tehát aránylag még mindig rövid,

különösen a test, a mely csak 6 mm.-nyi. A méhnyak 8 mm., a

méhfenék csak 4 mm. vastag, a mi azt mutatja, hogy az utóbbi

fejldésében még mindig igen visszamaradt.

A küls ivarszervekrl az ismert tényekhez nem sok csa-

tolni valóm van, azért azoknak fejtegetésébe nem bocsátkozom.

De két rajzot mégis melléklek, a melyek pontosabbak, mint az

ismeretes ZiEGLER-féle viaszminták. — 2 cm. hosszú ébrényben

(VIII. tábla, 157. ábra) az ivartag (ph) szélein egy gyenge hossz-

irányú barázda keletkezik, a mely az ivartagot egy fels s alsó

részre osztja: a fels rész marad a tulajdonképeni ivartag

(penis, clitoris), az alsóból (Imi) leányokban a kis szemérem-

ajkak, fiúkban az ivarhasadék szegélyei keletkeznek. Fiú-magza-

toknál a keskeny redk a gáttól kiindulva, összeforrnak, e szerint

a hímtag alsó felszínén végighúzódó varrat (raphe) homológ

a kis szeméremajkakkal. Az egészbl pedig kiderül az, hogy a

kis szeméremajkak az ivarfaghoz tartoznak, s nem olyan br-

ránczok, mint a nagy szeméremajkak (Imj). Az ivarhasadék

Cfug), az ivartag alsó felszínén egész a gátig fper) húzódik

hátra, a mely két befelé ntt brredbl keletkezik. A redk
közötti hosszbarázda megfelel azon helynek, a melyrl említet-

tük (124. 1.), hogy ott a kloaka kifelé hasadása után az allan-

tois és bél közötti válaszfal a tost szabad felszínére nyílt. Az
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eutodermútól borított ezen hely azonban a két gátráncztól (per)

clfiídetik, a melyek egymás ellenébe nve, a középvonalban egy-

mással s a gátsövénynyel (123. 1.) összeforrnak (a gátvarrat he-

lyén) ; ez által az eredeti gátsövénynek az entodermától borított

része az ektoderma által kiszoríttatott a helyébl.

21 cm. liosszú leáuymagzatokban (YIII. tábla, 161. ábra)

az ivarvessz {clt) a nagy szeméremajkak (Jmj) közül 2 mm-re

túlemelked ers gombból áll (6 mm. széles, 6 mm. hosszú)
;

oldalaitól a kis szeméremajkak {Imi) vonnlnak le, rövid s húsos

redk ké]iében. Ezen fejldési szak is jól mutatja, hogy a kis

szeméremajkak az ivartaghoz tartoznak, mert annak a gomb-

jával (cli) összefüggenek, s olyanok, mint annak közvetlen foly-

tatásai. A redk egészen simák, mirigynélküliek ; a fagygyú-

mirigyek csak a születés után kezdenek fejldni tömör hámbim-

bók képében (Wertheimer szerint csak a 4-dik hónapban.

Journal de l'anat. et de la physiol. 1883). A csiklóíityma fej-

ldésérl Geigel értekezésére utalok (ir, 45. sz.).





v)

III.

:VZ IVAEMIRIGYEK.
(Glandiilae sexiiales.)

R. T. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS.





Az ismeretek jelen állása az ivarmirigyekrl.

Ivármirigyrl akkor lehet szó, ha az ébrényhelyzékét

képez sejtek egy különálló test képezésére elegend mennyisé-

gek lettek, a mikor az ösveséuek a mediális oldalán a hashár-

tyahámtól fedett hosszanti mesoderma-lécz kezd kiemelkedni,

oly idben, midn az ébrény az els fejldési szakain már túl-

van (III. tábla, 38—40. ábra, íjh ; IV. tábla, 45. ábra, ^fZs;

emberi ébrényekben a 6-ik hétben, Kölliker). A mirigy legels

ébrényhelyzéke azonban ennél jóval korábbi kelet, s visszakö-

vethet azon idig, a midn a középlemezek állományának

megszaporodása által a zsigerüreg mediális zugán kifejldött

a kiemelked húgyivardomb (I. tábla, 13. ábra, tug). Ennek a

férhez (aó) közelebb-es alsó darabja (<?s), mely a bélcs kifej-

ldésével a fér és a bélfodor gyökere által képezett zugba jut

(16. ábra, ^s), teszi az ivarmirigynek a legels ébrényhelyzékét,

állva kissé megersödött hashártyahámból, s alatta a bélfodor

gyökerétl élesen el nem választott sejtszövetbl, a mit ivar-

mirigy-hlastémának nevezhetünk. Ez utóbbi gömbölyded alakú

közömbös sejtekbl áll, hasonlókból azokhoz, a melyek a húgy-

ivardombnak a háti (húgyszervi) részében vannak (v. ö. 40 1.).

Tehát hashártyahám és kevés közömbös sejtszövet teszik az

ivarmirigynek a legkorábbi ébrényhelyzékét ; ezeknek megsza-

porodása által keletkezik az ivarlécz (stria germinativa, Ge-

schlechtsleiste), s ebben a különféle ivarra jelleges hám-

képletek.

Mint a húgyivarrendszer többi részénél, úgy az ivarmiri-

gyek fejldésében is a fontosabb szerepet a hámok viszik. Abban
is nagy a megegyezés a kétféle rendszer között, hogy az ivar-

mirigyekben késbb elforduló hámok nem mind a legels éb-
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réiiyhelyzék liashártyaliámjából (csirhámból) fejlöduck, hanem

egy másik részök az ivarmirigy blastémájából utóbb csövek

vagy kötegek alakjálíau kidiíferencziálódik. hasonlókép, mint a

Woltt-féle test állomány!il)au az svesecsövek (v. ö. 74. 1.).

Ennélfogva az ivarmirigynek a blastémája nem egyedül a kö-

töszövetbeli alkotó részeknek teszi az ébrényhelyzékét, hanem

a hámok egyrésze is belle keletkezik,— persze, hogy végered-

ményben ez is a hashártyahámra vezetend vissza.

Csak rövid ideje annak, hogy az ivarmirigy blastémájá-

nak hámalkotó tulajdonsága ismeretes, s a késbbiekben alkal-

munk lesz e nézet megersítéséhez bizonyítékokkal járulhatni.

Azeltt az ivarmirigyek hámtalaját kizárólag a már meglev

hámokból, nevezetesen a nnemben a húgyivardombot borító

csirhámból (Keimepithel), hím nemben a szomszéd svesecsövek-

bl vezették le. Bökniiaupt (ir. 11. sz.) és AVALDEYER-nek (ir.

119. sz.) ily értelemben tett nyilatkozatai kezdették az utat

egyengetni az ivarmirigyek fejldésének pontosabb ismere-

tére,— az, a mi megelzleg történt, alapokat nélkülöz elmél-

kedésnek mondható, a minthogy a kutató módszerek kezdetle-

gessége miatt a szól)an levhöz hasonló nehéz kérdésekrl nem

is volt más várható.

A mennyiben az ivarkészülék össze^^részei között a leg-

fontosabb szerep az ivarmirigyeknek jutott : e körülmény korán

arra indította a búvárokat, hogy ezeknek a finomabb szerkeze-

tével behatóbban foglalkozzanak. Pete és ondószálcsa kötötte

le mindenekeltt a figyelmüket, a mi ismét az ivarmirigyekre

is kihatott. így történt, hogy egy egész irodalomkör fzdik az

ivarmirigyekhez, s a mennyiben a leírás folyamában hivatkoz-

nunk kell egyik vagy másik szerznek a miénktl eltér vagy

vele megegyez nézetére, ez föltételezi azt, hogy az olvasó

az ismeretek jelenlegi állásáról tájékozva legyen. Minthogy

pedig az irodalmi adatok elszórva fordulnak el, s vagy a hím

vagy a ni ivarmirigyre, vagy azoknak csak egyes részeire vo-

natkoznak : áttekintés kedveért, bevezetésül szükséges volt

az újabb irodalomra való különös tekintettel, a közölt kivona-

tokat összeállítani. Csak a legfbb körvonalokra szorítkoz-

tam, egyes részletekre a szövegben lesz hivatkozás.

Az ivatmirigyek fejldésének törtenetében két koi*3zakot külüiu -
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böztetlietünk meg : egy re'gebbit és egy újabbat ; az elbbiben az ivar-

uiirigyeknek külsségekben álló viszonyaival foglalkoztak, az utób-

biban a bels szerkezet földerítése volt a föfeladat.

A régibb korszakot Ra.thke, (ir. 80. sz.), Müi,i.er J. (ir. 75. sz.)

és Remák (ir. 83. sz.) képviselik, a kik az ivarmirigyeknek szabad szem-

mel vagy kis nagyítással megismerhet ébrényhelyzékét látták ugyan, de

technikai akadályok miatt szerkezetének az ismeretébe pontosabban be

nem hatolhattak. Az elöttiík lev idben elmélked úton csak az ivarok

külömbözetével foglalkoztak, el akarván dönteni azt, liogy mindjárt

kezdetben megvan-e az ivari külömbözet az ébrényekben, vagy pedig

megelzi azt egy közömbös, mások szerint hímnös (hermaphrodita

)

állapot V Hogy ezen kérdés fejtegetése az ivarniirigyek szöveti ismerete

nélkül medd eredménynyel járt, könnyen elképzelhet, mindamellett

mint kezdet, említésre méltó.

Blainville 1819-ben (Meckei-'s Archiv. Bd.- V., S. 385) minden

egyént sállapotában nsténynek, Kno^ (Outline of a theory of Herma-

phrodism. Brkwtkus Edinburgh Jouru. of Science. Vol. VI. p. 322.)

hermaphroditának tartott ; Lkückabt (ir. ö6. sz.) és Simpson (Art. Her-

maphroditism. In Touus Cyclopaedie. Vol. II. p. 648.) nem-nélkülinek

(közömbös nemnek) mondottak ; mindezt a nélkül, hogy az ivarmiri-

gyek fejldését megközelítleg i.smerték volna.

A tárgyilagos észleletek RAmKE-nek (ir. 80. sz.) a tyúkébré-

nyekre vonatkozó vizsgálataival kezddtek meg. A 6-dik napon a

Wolff-féle test mediális oldalán látta az ivarmirigj^ els ébrényhelyzé-

két egy lemezalaki'i kis kiemelkedés képében, a melyet, iiézete szerint,

az svese állománya kiválasztott ; mbithogy errl az ivar meg nem is-

merhet, az ébrényt sállapotában nem-nélkülinek tartotta. Nstények-

ben a kiemelkedés megtartja leniezalakját és egész a 1 9-dik napig

szemcsés anyagból áll, peték csak az ébrény kibúvása után képzdnek

benne. Hímekben a Wolff-féle testen képzdött kis kiemelkedés a 9-dik

napon babalakú lesz 5 az els oudóedények beime a 15-dik nap után

lépnek fel, szövetbeli kiválás (kidifferencziálás) által a here kocsonyás

kötszövetébl.

Rathke egészben véve helyesen itelt, midn az ivarmirigy éb-

i-ényhelyzékét az svese állományából vezette le; hogy ezt a folyamatot

kiválasztás által létrejöttnek gondolta, a sejtelmélet eltti idkben más-

kép nem is lehetett. Néhány évvel késbb Müller János (ir. 75. sz.) az

svesék véredéuyeinek tulajdonította a kiválasztói képességet, de leírása

RATHKE-é mögött áll, mert az els ondóedényeket csak az ébrényélet

végén ismerte meg, ámbár vele a tekintetben egy nézeten volt, hogy

ezek önállóan fejldnek.

A szövetfejldéstan megalapítójánál : REMAK-nál (ii*. 83. sz., 60. 1.)

kevesebbet találunk az ivarmirigyek fejldésérl, mint a mennyit többi

pontos vizsgálatai után várni lehetett volna; mert a mit a petef(«szekrl

mond. \'ai.i:ntix Ix'folvasáról tanúskodik, a kinek figvclenn-c méltó köz-
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leinénye (ir. IKi. sz., nBl. 1.) a petefészekben elforduló luiiigyalakú

tömlkrl, a melyeknek átalakulásai a pete'k ktípezésére igen fontosak-

nak látszottak, az idben már ismeretesek voltak. Remak leírja a meso-

dermából származó ivardombot, a melyben, ha petefészekké' lesz, hengeres

csövek ^Bfwfcek' fel ('s ezekbl késbb egyes tüszk letagolódnak

;

hímeknél a herecsövek gomolyalakú vékony ede'nyek kei>cben keletkez-

nek az^ivai'dombban (is a here megtartja továbbra is a csöves mirigyek

typusát.

A Rkmak után következ búvárok figyelme inkább a petefész-

kek, mintsem a herék felé fordult. S ez természetes volt;^ mert az éb-

rény fejldése közvetlenül a petébl indulván ki, a peték és petefészkek

lényegének megállapítása látszott a fontosabb feladatnak. Azonkívül a

petefészken fellép változatok szembeszökbbek, mint a heréken, — nem

csoda tehát, hogy ezekkel korábban és többen foglalkoztak, mint ama-

zokkal.

Valentin (ir. 1W. 1.) már 1838-ban fölismerte azt, hogy az éb-

rények petefészkei csöves szerkezetek, s azoknak vak végei átalakul-

nak a petéket tartalmazó tömlkké. A tömls szerkezetet Bii.lrot«

(Müm.er's Archív, 1856. S. 149.) is helybenhagyta, a ki egy 4 hóna-

pos leánymagzat petefészkében a Graaf-féle tüszket ama tömlkbl
lefüzdni látta. Ezen fontos állításon SpiKOELBERc-nek semmit mondó

értekezése (Die Eutwicklung der Eierstocksfollikel ctr. Nachrichten der

k. Socictat d. Wissenschaften. Göttiugen. 1860. S. 201.) mit sem vál-

toztatott. Valentin és Bili.uotii észleletei késbbi szakokra vonatkoz-

nak, a midn a petefészek ébrényhelyzéke már kész s benne kifejldtek

a hámcsövek,— hogy ezek honnan keletkeznek, arról initsem szólnak.

E hézagot kitöltend, His 1865-ben (ir. 48. sz.) azt állította : mivel az

ivarmirigy ébrényhelyzéke az svesén lép fel, minden alkotó részének

abból kell származnia ; olykép, hogy a petefészek alapján az svesében

fekv edénygomoly ('s egy svesecsö nynjtványokat küldenek be a mi-

rigybe ; az elbbi szolgáltatja a velállományban fekv edényeket, az

utóbbiból származnak lefüzdés által a Graaf-fele tüszökben fekv peték

és tüszháraok. Mintliogy pedig His szerit az svesecsövek az ekto-

dermából származnak, a petefészek hámclemeinek ebbl (ektodermából)

való származása megfejtettnck látszott.

A petefészek pontosabb vizsgálatának ideje Pi-i,üoE"-rel kezd-

dött meg, néhány évvel His-nek említett értekezése eltt (PflOger els

közleményei 1861-bl származnak — Alig. med. Centralzeitung. 25.

Mai 1861 ; 8. Január 1862. stb.— fdolgozata csak 1863-ban jelent

meg, ir. 78. sz.), a ki a peték fejldési módját az újabb vizsgálati mód-

szerekkel terjedelmes tanulmány tárgyává tette. Pki.í'geu nem foglalko-

zott a petefészek ébrényhelj'zékének a vizsgálatával, az ö feladata

egyedül a peték keletkezésére irányult, s erre nézve elegendnek tartotta

a már jelenlev ébrényhelyzék szövetbeli átalakulásait megvizsgálni

;

oly idtl kezdve, a midn abban a peték (Ureier) egyeseit, vagy Ián-
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t'/.olatát tartalmazó sejtkötegek, vagyis Ptiüger-fele tömlk (Driiseu-

.stránge des Eierstockf*, Pii.rcKR'sclie Eischliiuche) felleptek. Ezen hám-
kötegek PKi.rnKR szerint az ebrenyi pcteft'szekbeu eleinte eg^'mással

szakadatlanul összefüggenek, de ke'söbb a kötszövetnek burjánozása

által keletkezett sövényektl kisebb részekre (tüszkre) tagoltatnak. Az
így keletkezett tüszk mindegyikében egy vagy több pete van ; a sövé-

nyek finomsága miatt a tüszk szorosan fekiisznek egymás mellett, azért

a szemlélre a fejld porezszövctnek a beiiyomását teszik. Késbb a

váznak ersebb burjánozása következtében a tüszk egymástól távolabb

helyezdnek ; a legkülsbb kéregrétegben tüszk egészen hiányoznak,
•— ebbl lesz a petefészek fehér burka (tunica albuginea). Hogy a

tömlk honnan keletkeznek, arról PKi.üGint nem nyilatkozott határozot-

tan. Ismerte ugyiin a petefészek felszint't borító csírhámot, s emiek a

szomszédságáig követte a tömlket, — de tisztán mutatkozó összefüg-

gés észleletének a hijján, csak feltevéskép endi tette meg, hogy talán

onnan keletkeznek.

PFLfoEu-nek els közleményei és födolgozata közötti idre esik

ScHRöx-é (Beitrag z. Kein)tniss der Anatomie n. Physiologie des Eiersto-

ckes der Saugethiere. Zeitsehrift für wiss. Zoologie, Bd. XII. S. 409), a

ki PpLüGEH-nek állításait a lényeges pontokban helybenhagyta. Ellen-

ben Grohe (Virchow's Archív. 1863) a petetömlket nem látta.

Azon hézagok kitöltésével, a melyeket Pfi.üger a petefészekben

lev kötegek eredésérl hagyott, a legközelebbi idben Borsenkow (ir.

12. 13. sz.), BoRNHAUPT (Ír. 11. sz.) és Waldeyer (ír. 119. sz.) foglalkoz-

tak, a vizsgálati anyag beszerzésének köimyebbsége miatt nagyrészt

madarakra (a tyúkra) szorítkozván.

BoRSENKOAv (ír. 12. sz.) látta legelször a Pflüger-féle tömlket
a petefészek felszínét borító hámmal összefüggésben ( 1 86 3-bau, ugyan-

azon évben, a melyben Pki.ügeu fmunkája megjelent), mindamellett

hajlandóbb a kötegekot nem a petefészki hámnak a benövésébl, hanem
a petefészket alkotó közömbös ébrényi sejtekbl kidifferencziálás által

száimaztatní. St maga a petefészekhám sem volna egyéb, mint a pete-

fészket alkotó közömbös ébrényi sejteknek a többiektl alakbelileg el-

különült kéregrétege. — Késbb, Wai.deyeu müvének befolyása alatt,

BoRSENKow nézetei háttérbe szorultak, pedig — a petefejldésrl adott

leírás kivételével — figyelemx-c méltók azok, mert a petefi'szek lényegét

alkotó két felemnek : a hám- és váznak azon éles ellentétét, a mel,yet

Waí-deter a valódi mirigyek fcjlÖdés('nek a mintájára felállított, mér-

sékli. BoRSEXKow (úgy, mint BoRXMAurr is), azt igyekezett kimu-

tatni, hogy az ivarmirigy egy helybelileg orsebben kifejlett része a

hashártyahánmak. Eleinte van külömbs(!g a hámboríték és a váz között

;

késbb azonban a hám mélyebb rétegének és a váz gömbölyded sejtjei-

nek szaporodása által eltnik a kétféle sejtek közötti külömbözet : csak

a felületes sc^jtek tartják meg kúpalakjokat s lesznek a petefí'szki

hánnná. Ez azután megvastagszik, egyes sejtjei az 5— 6-dik napcin
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megnagyobbodnak, de ezek nem lesznek petékké (WALotyKit ellen), ha-

nem egyszeren inegnagyoljbodoít hámsejtek; már a 8-dik nap után

ilj'eneket nem látni, a mibl következtethet, hogj^ azok oszlás által

szaporodva, a többiekhez hasonlóak lettek. Az -ik napon a kiemelked

ivai'domb és az svese között üvegek és véredények lépnek fel, a mi

által a kett közötti hat'ár éles lesz. Ezen elkülönítés azt bizonyítja,

hogy a petefészek a hashártyának egy részébl keletkezik, mert áll a

hashártya sejtborítékával összefügg hámrétegbl és ez alatt a hashár-

tya kötszövetrétegének a folytatásából. A 7-ik napon a hengeres hám-

sejtek alatt gömbölydedek is feküsznek, melyek igen hasonlítanak a

váTz sejtjeihez, azért gyakran lehetetlen megmondani, hogy hol a határ

a hám felé. A Bornmaupt részérl a vázban leírt sejtkötegeket (1. alább)

BoRSKMKow finom véredények hálózatának tartotta. Az ivart a 6-dik

nap második felében lehet fölismerni, a midn a bal ivarmirigy széles-

ségben és hosszixságbau túltesz a jobboldalin s hámja kétszer vastagabb.

— Mindezeket a késbb leírandókkal egybevetve, látható, hogy Bou-

SENKow a hámoknak az alatta lev váz ellenében való csekély fokií elkülií-

nítését illetleg helyesen ití'lt, de ezen állítás értékét másrészt kisebltí-

tette az által, hogy a felületes hámrétegnek a petesejtek képezésébeu

való résztvételét tagadta.

BoHNHAUPT (ir. 11. sz.) jeles értekezésében helyes adatok foglal-

tatnak az ivarmirigyekröl is, bár ffeladata tyúkébrényben az sve-

sék megvizsgálására irányult (v. ö. 73. 1.). Nézetei az ivarmirigyekW>l

jóval pontosabbak, inint sok utánna következett szerzé, mert az

ivarmirigykötegeket (1. alább) ismerte fel elször helyesen, bár azok

sorsa iránt nstényekben nem volt tisztában. Mindenekeltt tagadja a

fejldésbeli összefüggést az svese és az ivarmirigy között, mert a zsi-

gerüreg mediális oldalán kiemelked ivardombot emettl egy ers visszér

választja el. A csirhámot egyszeren megvastagodott hashártyahánnuik

tartja s az egész ivarmirigyet a hashártya rétegeibl származtatja. Az

n^ik napon a csirhám megvastagszik s benne egyesei a sejteknek igen

megnagyobbodnak ; ugyanekkor, de még jobban a 6. napon, sejlhötegek In-

na rlietökfel a vázban (azonosak a mi»ivarmirigykötegeinkkel«,v.ö. alább).

()sszefüggést ezen sejtkötegek s az ivarmirigyet borító hám között nem

v()lt képes fölismerni, de hajlandó a kötegeket a hámból szái-niaztatni,

mert kifejldésükkel arányban a hámboríték vastagsága fogy ; tény az,

hogy a sejthötegek oz svesecsövek részérl nem keletkeznek, mert azokkal

össze nem függenek. A felületes hámrétegnek tömlalakii beburjánozá-

sait tyúknál csak a 11 -ik nap után látta; a bentt hámfolytatá.<ok

azután átalakulnak a Pt-LÜGEE-tl leírt tömlkké ; 1 3 napos tyúkébré-

nyen leírja az ivarhámmal beburjánozó petéket, a midn a sejtkötegek

(nstényekben) elsorvadnak. Hímekben a sejtkötegek kanyargósak lesz-

nek, a 8-ik naptól kezdve a kötegközti kötszövetnek megszaporodása

által egymástól távolabb jutnak : végre a kötegek sejtjei hengeres ala-

kot öltve, az ondóesatoiniákat képezik. A Wolff-féle test c.'íöveinek ma-
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i'adváiiyakép a petefészek köldökébe jutott csatornarendszerrl is tesz

BoRNHAüPT említést, de errl nem tudja megmondani, hogy mi a jelen-

tsége, késbb tönkre meg}- vagy tovafejlödik-e, — az elbbit valóbb-

szinünek tartja.

Következett 1870-ben Waldeyer alapvet munkája a petefé-

szekrl és a petékrl (ir. 119. sz.). A mit Boenhacpt és Pflügkr csak

gyanítottak, hogy t. i. a petefészek hámelemei a felszínrl való bebur-

jánozás által jutnak beléje, azt Waldeyer bebizonyította és bvebben

kifejtette (els közleménye errl már 1867-bl való, i. m. 10. 1.); lépés-

rl lépésre nyomozta visszafelé az ivarmirigyek keletkezését, míg a leg-

korábbi fejldési szakokhoz, az ivarmirigynek a kiválasztó készülékkel

közös ébrényhelyzékéig jutott. Hogy az ivarkészülék hámelemeinek ke-

letkezését a mesodermális eredésü Remak-féle középlemezekben meg-

fejtse, Waldeyer visszamegy egész a tengelykötegig, a mely az ekto-

és entodermával való összefüggése miatt hámelemeket is tartalmaz. Fiatal

ébrényekben a középlemeznek a zsigerüreggel határos része oldalvást

kidomborodván, lesz az ivartájékká (regio germiuativa), az oldalleme-

zekbe áthajló többi részök a nyirktájékhá (regio lymphatica) ; az elbbin

a felületes hengeres sejtréteg legfontosabb viszonyban van a petefészek

képezéséhez, a nyirktájékon a hengersejtek elsorvadása után a savós

üi-eg lapos sejtboritéka lép fel. Az ivartájék kiemelkedvén, lesz a csir-

domhbá (Keimhügel) : az ivarmirigyek ébrényhelyzékévé. a rajta lev

hengerhám a csirhámmá (Keimepithel). Ebben egyes sejtek igen korán

(tyúkébrényben a 4— 5. napon) megnagyobbodnak {öspeték, Primor-

dialeier) és képviselik nstényekben a petefejidés legels szakait ; hí-

mekben az spetéknek nincs jelentségk és nemsokára elsorvadnak.

Az speték a csirhám szomizéd sejtjeivel együtt tömör bimbók képében

bennek a petefészek vázába, tyúknál legélénkebben a költés 12— 14-

dik napján. A benövésnél nemcsak a felületes hámok viszik a tevleges

szerepet, hanem ahhoz hozzájárul a váz kéregállományának a burjáno-

zása is, a kett egymást keresztülnövi s ez által a felületes hámból

gömbalakú hámtömegek ú. n. petegomolyok (Eiballen) jutnak be a pete-

fészek kéregvázába, a melyek késbb (30^—32 hetes leánymagzatok-

bau) megnyúlás által tömlöalakúak lesznek. Megelzleg ezek hesheny

nyak útján egy ideig a csirhámmal közvetlen összefüggéshen voltak. A
tömlk mindegyikének belsejében a csirhámnak egy vagy két megna-

gyobbodott öspetéje fekszik, környezé mindjárt eleve a leend tmzöháin-

sejtektöl. Újszülöttekben nagy mennyiségben fordulnak el az ily Pflü-

ger-féle tömlk, azért a petefészek a 9-ik hónaptól a születés utánig csö-

ves szerkezet. Leánymagzatokban a születés után nem burjánoznak

be többé a csirhám i-észérl kötegek, de emlsöknél ez késbb is elfor-

dul (^4— ^2 ^^^^ kutyánál, st nyulaknál még felntt állapotban is

jól látni az ivarháni bimbóit), csakhogy az ilyen késn fejlett tömlk

petéket rendesen már nem tartalmaznak. A felszínrl kiinduló palaczk-

alakú hámbui'jánozások aránylag rövidek, nem állanak függélyesen a
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felszím*e, hanem hamar áthajlauak a vízs/iutes irányba, a mi minit

metssetehen a csirfiámmal való összefüggésben rithán leJief látni. Fiatal

<5br^nyekben hosszabb tömlk rendkivül ritkák, a Mmolc eleinte fza-

hálytalanul vannak a vázba beágyazva. Az ó'svese csövei nincsenek sem-

mifele viszonyban a petefészek ke'pezéséhez, — csökevényeik teszik a

petefészek köldökének szomszédságában fekv mellékpetefészket, mely

némely állatnál bejuthat a petefészek vázába (kutya, borjú). Hím egyén-

ben az ivarhámnak nincs feladata ; a herecsörelc (valószinüleg) a here-

fodron át bentt svesecsövelcltl helctkezneh.

WALDEYEK-nek minden sorában visszatükrözdik a szándék, a

hámokat a mesoderma ellenében éles ellentétbe helyezni. A petefészek

fejldését vissza igyekszik vezetni a valódi mirigyeknek a mintájára
;

úgy mint ezeknél, itt is a hámokat a vázba tömör bimbók alakjában

mondja beburjánozni, a melyek a mirigycsöveket képviselik, egyes át-

alakult hámsejtek pedig a petéket. A mirigykamráknak megfelel tiiszk

összes tartalma a csirhámból keletkezik : a pete úgy, mint a környez

tüszhám.— A herecsöveknek'az svesecsövek részérl való benövését az

ivarmirigybe azért állította, mert másunnan nem volt képes azokat le-

vezetni. Bár ezen állítások egy része az újabb kutatások által nem

nyert megersítést (1. alább), ez Waldeyer érdemébl mit sem von el,

mert az dolgozata volt az els, a mely a petefészek fejldését pontos

adatokkal és éles ítélettel a legels kezdetétl a végéig követte, és vizs-

gálatainak alapossága által az eldeiét, még BoRNHAUPx-ét sem véve ki,

felülmúlta. Egyes viszonyokban tévedett, a mi hasonló nehéz kérdések

megoldásánál nem lehetett máskép, de amiak az egynek a bebizonyí-

tása, hogy »a peték a csirhámnak a módosult és a petefészek vázába

bentt sejtjei, « oly fontosnak és általános érvénynek bizonyodott be,

hogy maradandó érdemeket biztosított a szerzjének.

WALDEYER-nek legközelebbi utódai nézeteinek helybenhagyásá-

val Vagy ellentmondásokkal foglalkoztak. Minthogy a csirhámból indul

ki a peték fejldése, ez kötötte le mindenekeltt a figyelmöket, azért

annak honnan való eredését igyekeztek megfejteni. Vájjon ez fajlagos és

valódi hám-e, mint azt Waldeyer mondotta, avagy a zsigerüregi hám-

borítéknak egy része csak, ennek az eldöntése látszott mindenekeltt

fontosnak. E tekintetben Waldeyer mellett nyilatkoztak Leopold (ir.

/>'íí. sz.) és Etíi.i (ir. 2[). sz.) ; ellene Kapfk (ir. 53. sz.), Ludwig H. (ir.

71. sz.) és Kölliker (ir. í'. sz.). Az utóbbiak azt állították, hogj' már

csak azért sem lehet éles ellentétben a csirhám a hashártyahámmal,

mert a határ a kett között nem éles, hanem átmen alakok által van

kiegyenlítve az ivarmirigy köldökénél. Mások ezen indokolt kifogáson

kivül WALDEYER-nek egyéb állításait is igyekeztek megczáfolni. Ilyenek

voltak Kapff és Borsenkovv (v. ö. 223. 1.). Az utóbbi látott ugyan egyes

aiagyobb sejteket a 6— 8-ik napon a csirhámban, de azokat nem tar-

totta petéknek ; Kapkf (ir. 53. sz., a ki vizsgálatait Dursy inti'zetében vé-

gezte Tübingábau) pedig speték jelenlétét egészen tagadta a csirhám-
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ban ; a WALOETEB-töl leírt hámiiyjtványok a petefészek felszine'u lév
barázdák haránt átmetszeteivel való fólcseríÜésbeii találnák magyaráza-

tukat (újabban ugyanígy nyilatkozott Harz, v. ö. 23 1 . 1.). A pete'k a nyujt-

ványoktól ege'szen függetlenííl fejldnek a felületes hámban. KAppF-nál

találjuk elször azon figyelemre me'ltó állítást is (i. m., 557. 1.), hogy

a föer fala e's az svese Malpighi-féle gomolyainak re'sze'rl kötegalakú

sejtnyujtványok nnek be az ivarmirigybe, a mit késbb mások (Sbm-

PER, Braun stb.) részletesebben leírtak.

Kapff ellentmondása nem talált követökre : a peteTínek a csir-

hámból való keletkezése általános helybenhagyást talált. Más fordulatot

vett a dolog a tüszk másik tartalmát : a tüszhámot illetleg. Wald-
EYEB hatái'ozottau a mellett nyilatkozott, hog\' ez eredésére nézve azo-

nos az spetékkel ; de újabban nézetek merültek fel, a melyek azt az

svesecsövek hámjára igyekeztek visszavezetni. Már Waldeter felis-

merte azt, hogy az elcsenevészett WolfF-féle csöveknek egy része, mint

ú. n. mellékpetefészek (epoophoron) az ivarmirigy köldökének a szom-

szédságába jut s a nben ott megmarad ; ellenben a kutyánál tömör sejt-

kötegek nnek tle be a petefészek vel-állományába, de ezen csöveknek

Waldeter a petefészekben szerepet nem tulajdonított. Kölliker (ir.

59. sz.) volt az els, a ki a Graaf-féle tüszk hámját a mellékpetefé-

szek-csövek részérl burjánozott sejtkötegekbl vezette le, — miután

figyelme BRAUN-nak a reptiliákon tett észleletei által ama kötegekre

irányoztatott.

Általában véve Braün (ii*. 15. sz., 145. 1.) Waldeyer álláspont-

ján van, az spetéket ö is a zsigerüregi hámnak megnagyobbodott sejt-

jeibl vezeti le ; a mennyiben pedig reptiliáknál a viszonyok a képletek

nagysága stb. miatt élesebben mutatkoznak, sikerült neki Waldeter
állításait az speték keletkezésérl a leghatározottabban bebizonyítani.

Vizsgálatai pontosak, csak abban kifogásolhatók, hogy a látott viszo-

nyokat mindenkép igyekszik SEMPER-nek (ir. 105. sz.) a czápákra vo-

natkozó észleleteivel összhangzatba hozni, pedig az svesecsatornának

és a Müller-fele csnek különféle módú keletkezése is azt mutatja, hogy

nem szabad mindenben megegyezést várni az amniontalan és amnionos

gerinczesek között. Minthogy a reptiliákkal mi is fogunk foglalkozni,

Braün nézeteit a fkörvonalakban közöljük, a leírásunktól való eltéré-

sek kimutatására. Brauv az ivarmirigyek els ébrényhelyzékét a húgy-

ivardonibon, a bélfodor mellett, a hashártyahámnak egy kis redöjében

találta meg, a mit spcíeredünelc (Ureierfalte) nevez. Ebben igen korán

(8— 9 mm. hosszii siklónál, — anguis fragilis) egyes hámsejtek, mag-

vaik növése és protoplasmájok gyarapodása által spetékké nagyobbod-

nak meg. Az ivarhámnak határa a váz ellenében eleinte nem éles, csak

pikrokárminnal ismerhet meg a hám a sötétebb színérl. Az speték-

nek megszaporodása által az speteredn kifejldnek az öspetepámák

(Ureierpolster o. láger). Most az speték a vázba bevándorolnak, a

midn a csirhám szomszéd sejtjeibl némelyeket magokkal visznek

15*
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(megegyezés Wai oEVER-rel). A benöv öspeték az ivarmirigy vázában

korán kifejldött durva sejtkötegekbe jutnak, a melyeket Braun szel-

vénylcötegekneh (Segmentalstrange) mond, az^rt, mert a szelvéuycsövek-

nek (svesecsöveknek) a szái-mazékai, bár nagyobb számúak, mint a

szelvények ; annyi szelvenyköteg van, a hány Malpighi-féle gomoly fek-

szik az svesében az ivarmirigy alapján. Gyíknál (lac. agilis) a szel-

vénykötegek 10^— 13 mm. hosszú ébre'nyekben (a fejtettl a végbeiig

mérve; kb. 10 naposak) kezdenek mutatkozni, de ezen állatnál nem éles

határúak, ellenben kigyóknál (anguis fragilis) és platydactylus facetanus-

nál határaik élesen kiválnak az ivarmirigyek vázából, s a platydactylus-nál

határozottan látható az összefüggésök a Malpighi-féle gomoly hámtok-

jával is. Ebbl azt következteti Braun, hogy a szelvényhötegek nem egye-

bek, mint oz ösvese Malpighi-féle gomolyoinah hámfalából burjánozás

által Iceletkezetf sejtgevendáh, a melyek térdalakú liajlás után az ivarmi-

rigy állományába bennek, a vázat a helyébl majd egészen kiszorít-

ják, késbb kanyarodnak, oszlanak s a mirigy alapján elre meg hátra

nyujtváuyokat küldenek ; a sejtkötegeket még az svesében benne egy

lemezalakú közös köteg köti össze (Hauptzellenstraug), a mely fekvé-

sére nézve megfelel a hímek herereczéjének (rete testis). Ha az ivarmi-

rigy vázába bentt szelvénykötegek elérték a megvastagodott hashár-

tyahámot (spetepámát), akkor azzal oly bensleg egyesülnek^ hogy a

határ közöttük eltnik : a Mm és a szelvenykütegek sejtjei egymást teljesen

átnövik, minek következtében a csirhám egyes clemd (speték) a szel-

vénykötegekbc jutnak, oda bevándorolnak. Vájjon ez a csirhám többi

sejtjeirl is áll-e, Braun nem tudja megmondani, — ha igen, úgy min-

denesetre kevés részesül e sorsban. Az spetékuek benövése egyfor-

mán lép föl minden ébrényben, tehát leend hímekben is vándorolnak

be a szelvénykötegekbe az spetékkel egyenérték nagyobb ivarsejtek,

s ezek valószínleg az ondószálacsok képezésével vannak megbízva

(spermatoblasta). Ez ideig az ébrény közömbös nem volt, mostantól

kezdve azonban föllép az ivari külömbözet : hímeknél a szelvényköte-

gek, nstényeknél az speték jutnak érvényre. Hímeknél ugyaais a szel-

vénykötegekben üregek lépnek fel, a mi által az ivari külömbözet kife-

jezést nyert, mert ilyesmi (üregképzdés) csak a hímeknél történik.

Ezeknél a szelvénykötegek distális végén az összefüggés az spetepárna

sejtjeivel megsznik, mire az utóbbi vastagságban fogy s a savós borí-

ték hámjává lesz. így a szelvénykötegekbl oszlás és a sejteknek suga-

ras irányban rendezkedése által a herecsatornák keletkeztek, a melyek

e szerint származékai az svesecsöveknek, mert azok Malpighi-féle tes-

tecseinek a hámjából keletkeztek. De csak a proximális 2—3 szelvény-

köteg tartja meg az összefüggést az svesecsövekkel s lesz az ondóki-

vezetö csövekké ; a többieknek összeköt darabjai a herefodorban

elcsenevésznek. — Nstényekben a szelvénykötegeknek nincs szerepök,

maradványaik idsebb reptilia-ébrényekben apró sejthalmazok képében

a petefészek köldökénél feküsznek, azután egészen elcsenevésznek <'»
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felszivatnak ; egyéves gyiknál és siklónál semmi sincs már bolöliik. —
A peték fejldése asü öspetepárnán indul meg s tart az egész életen át,

de csak tavasz- és szkor látható ; ebben tehát a reptiliák külömböznek

a magasabb amnionosoktól, a hol a petefejlödés csak az cbrényéletben

történik. Az öspetepárnán fejld speték sorsát illetleg Braux meg-

egyezik "WAi>DEYKR-rel, azon eltéréssel, hogy a Graaf-féle tiiszök sejtjei

már a csirhámban rendezkednek sugarasan a megnagyobbodó peték

körül, és ekkor kész a fiatal tüsz, mely az spetepárnából minden ré-

szével együttesen ben a petefészek vázába.

Brau.v az svesecsövek hámja részérl származott szelvénykötc-

geknek a Graaf-féle tüszök képezésében szerepet nem tulajdonított. KöLi.r-

KKK (ir. 59. sz., 970. 1.) tovább ment: ama kötegeknek feladatát f-

leg a tüszhámok képezésében keresi. Különféle emlsébrények (macska,

marha, disznó, bárány, nyúl), de fleg újszülött és néhány napos kutyák

petefészkeinek megvizsgálása által szembetnt neki, hogy az ébrényi

petefészek velállományában nagy mennyiségben fordulnak el gazda-

gon elágazott és egymással közleked, 20— 30jM. átmérj tömör sejt-

kötegek, . n. velöktegek (Markstránge Köli.iker's, Fig. 590, S. 971),

a melyek eredését keresve, azon eredményre jött, hogy azok az ivarmi-

rigy köldökében fekv elcsenevészett Wolff-Jéle csövek (parovarium)

hámjának az ivarinirigy vázába való beburjánzámból heletkeztek. Egy

líjabb értekezésében (Sitzungsb. d. Würzb. phys. med. Ges., 5. Mai,

1883.) megemlíti, hogy a kötegeket 15 és 22 mm. hosszú emberi ébré-

nyekben is találta ; azok elágazók, üreg- és pete-nélküliek voltak,

környezve mesodermától. A tovaburjánozó velkötegek elérik a kéreg-

állományban fekv spetéket, és azokat körülnve sejtjeik a Graaf-féle

tüszök hámjává lesznek. E szerint a Graaf-féle tüszök tartalma nem

azonos eredésíí az öspetékkel, mint a hogy azt Waldeyer mondotta,

mert ez utóbbiak az ivarhámnak megnagyobbodott és a petefészek ké-

regvázába bejutott sejtjei, míg a tüszöhám a Wolf-féle csövek hámjának

a származéka. A velökötegeknek a mellékpetefészek csökevéuyeibl való

származására azért gondolt Külliker, mert metszeteken a velöktegek

nyujtványait néha egész a WolfF-félc testig tudta követni.— Hímeknél a

Malpighi-féle gomolyok hámja részéi'öl benöv hámkötegekbÖl vezeti le

Kíii.i.iKER a herecsöveket, de csak egy esetben sikerült neki azokat az

svesecsövekkel összefüggésben látni.

A BRAux-tól és KöLT.iKER-töl clöször figyelemre méltatott és fontos

szereppel megbízott hámkötegek csakhamar lekötötték a búvárok figyel-

mét. Látták azokat mások is, söt valószín, hogy Pflüoer petetömlöi-

nck némelyike ilyen sejtkötegek voltak (legalább ábráinak egynénie-

lyike ezt gyaníttatja, így I. t. 6. és 8., II. t. 4. és 6., V. t. 3. és 1 1-ik

ábrák), de nem tulajdonítottak neki lényeges szerepet ; így megem-

lékezik róluk különféle emlsállatoknál Waldeier (ir. 119. sz., 15. és

141. 1., és Stricker's Handbuch, 545. és 573.1.), Born (Ueber dieEnt-

wicklung des Eierstockes des Pferdes. Reiciiert u. Dubois Archív
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l874),RoMiTi (ir. UO. sz., 202. 1.), Egm (ir. 29. sz., 55. 1.), Ckkiohion

(Journal of Anat. and Physiol., 1878), — mindannyian az elcsenevoszett

WolíF-fele test csökevényes csöveinek tartották. Ne'melyek tagadták,

hogy belölök a tüszöhám lesz (Balfour, van Bgneden, Harz, v. ö.

231. 1.), mások származásukat a WolfF-féle csövekbl vonták kétségbe

(Sciiulin), de alaposan lényegöket senki sem fejtette meg, mert egyrészt

csak az emlsök petefészkének a vizsgálatára szorítkoztak, már pedig a

reptiliák igénybevétele nélkül a kötegek jelentsége el nem dönthet.

Minthogy pedig a BRAos-tól származó nézet, hogy reptiliáknál a szel-

vénykötegek a Malpighi-féle gomolyok hámjából keletkeznek, be nem

vált (1. alább), okvetlen téves útra kellett térni azoknak, a kik a maga-

sabb amnionosaknál is ily módon tételezték fel ama kötegek keletkezését*

Balfour (ir. 5. sz.) vizsgálataira a porczos halaknak és emlsök

közül fleg a nyúl petefészkét választotta, de vizsgált kutya, macska

és bárányébrényeket is. Éles megfigyel képességének sikerült a pete

fejldésérl új adatokat szolgáltatni, s összehasonlítás által a porczos

halakkal saját nézetekre jutott, a melyek megegyezést akarnak lét-

rehozni a régibb Waldeyer-féle s az líjabb vélemények között. A Mal-

pighi-féle gomolyok hámja részérl az ivarmirigybe benöv hámkötege-

ket Bai>four is látta, valamint az ebbl ered gerendarendszert is, a

melyet azonosnak tart a Braun-féle szelvénykötegekkel, de ennek nem

tulajdonítja a KöLLiKEE-töl származó jelentséget a tttszhámok képe-

zésénél, hanem úgy, mint Waldeter, a tüszhámot a petékkel egyiltt a

csirhámhól közös eredésünek mondja. Amaz epithelszerü gerendaváz már

1 8 napos nyúlébrényben jelen van, s sok helyen összefügg a csirhám-

mal ; mindamellett Balfodr nem osztja másoknak (Borxhaupt, Egm
stb.) azon nézetét, hogy a gerendarendszer a csirhámból származnék.

Késbb a sejtkötegeket a kötszövetváznak egy* rétege elválasztja a

csii'hámtól.—Hímekben a sejtkötegekböl, a csirhám részérl beléjök jutott

sejtekkel együtt, valószínleg az ondócsövek lesznek. Nstényeknél a

18-ik nap után a csirhám burjánozás által többréteg lesz, a felületen

hengeralakú, mélyebben gömbölyded sejtekkel ; az utóbbiakból a

26—28-ik napokon a Waldeyer-féle petegomolyoknak megfelel kép-

letek nnek be a vázba, mire az említett gerendarendszer elcseneveszik.

A petegomolyok egyes nagyobb sejtjeit most a csirhámból ered sejt-

koszorúk veszik körül, s egy-egy ily sejthalmaz közbenöv kötszövet-

sövények által a többiektl lefüzetve, egy fiatal tüszvé lesz. Újszülött

nyúlban a legtöbb petesejt körül a tüszhám lapos sejtjeit találni, me-

lyek e szerint úgy, mint a peték, a csirhámból eredtek.

A petefészek vázában fekv sejtkötegekkel mások is foglalkoz-

tak, a nélkül, hogy sikerült volna nekik ezeknek honnan való eredését

kimutatni, van Beseden (Contribution á, la connaissance de l'ovaire des

mammiféres. Arch. de Biologie. T. I.) denevéreknél nagy mennyiségben

látta azokat idsebb példányokban is, a hol felterjeduek egész a pete-

fészek felszínéig, de hogy ezek a tüszhám képezéséhez viszonyban vol-
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iiáiiiik, azt nem állítja. Egészben véve a tiiszök fcjlödtíséröl Wai.deykk

ntízeteit osztja, csak abban te'r el tle, hogy a csirhám és váz hözöüi

halárt bizonytalannak s nehezen felismerhetnck mondja.

A sejtkötegeket a petefészek vázában leírták még : Foulis, Rou-

GET, NussBAUM, ScHDLiN, Mac Leod és Harz.— RouGET (Rechei'clies sur le

développement des oeufs etc. és Evolution comparée des glandes genita-

les. Comptes reud. T. 88. 1879) mindenben csatlakozik Kölliker-

hez. Megkülömböztet a petefészek kéreg- és veló'állományábau fekv
sejtkötegeket ; az elbbiek a petéknek, az utóbbiak a tüszöhámoknak

az ébréuyhelyzékeit teszik. Újszülött állatok petefészkében látni, hogyan

kötdnek össze a kéregállomány sejtkötegjei a velállományéval egy

keskeny övben, és hogyan veszik körül az amazokból ered' petesejteket a

relokötegekböl származó tüszó'sejtek. A hím ivarmirigy is úgy fejldik :

ebben is köriilnövik a megnagyobbodott ivarsejteket a kötegek ; az

utóbbiakból lesznek a herecsövek, az elbbiekbl az ondósejtek (Sper-

matogonia, la Valettb).

Mac Leod (Contribution á l'étude de la structure de l'ovaire des,

mammiféres. Archives de biologie. T. I. 1880) több emlsnél (menyét,

vakond, denevér — vesperugo pipistrella) leírja a velállománybau

gazdagon fekv sejtkötegeket (cellules interstitielles), s azon nézetben van,

hogy azok talán homológok a herecsövekkel ; az egésznek értelmét az ivar-

mirigyeknek durványos hímns állapotában keresi, a melynek következ-

tében a petefészekben a hím ivarmirigy sejtkötegjei nem jutnak érvényre.

NussBAUM (Zur DiíFerenzierung des Geschlechtes im Thierreiche.

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XVIII.) a petefészekben fekv sejtkötege-

ket homológnak tartja a herében elforduló vázközti (intei'stitialis) sejtek-

kel. A petefészekben fekv sejtkötegek .és a herében elforduló vázkö-

zötti sejthalmazok érvényre nem jutott ivarsejteket képviselnek, tehát

a hímben elcsenevészett tüszöhámot az spetékkel, a nstényben elsat-

nyult herecsöveket az ondótestekkel. Eleinte az ivarmirigy nem-nélküli,

csak késbb követnek a sejtek a hím vagy a nnemhez vezet typust.

A legbehatóbban foglalkozik az ébréuyi ivarmirigyben fekv

sejtkötegekkel Harz (Beitrage zur Histologie des Ovariums der Siiu-

gethiere. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXII. 1883, S. 374), a ki

azokat különféle emlsöknél (egér, patkány, tengeri malacz, nyúl,

macska, bárány, tehén, disznó, majom, n) megvizsgálta s egyszersmind

a peték fejldésével is foglalkozott. A sejtkötegek elemeit szelvénysej-

teknek (Segmentalzellen) nevezi, föltételezve azt, hogy az ösvesecsövek

részérl származó szelvénykötegekkel nnek be a petefészekbe, — e

tekintetben azonban csak BRAUN-ra hivatkozik, magának tapasztalatai

nincsenek ; a szelvénysejtek szerinte sokban hasonlítanak a májsejtek-

hez (már BoRN, i. mü, ezekhez hasonlította). Minthogy némely emls-

ben — úgy hiszi Harz — pl. nben, disznóban, ama sejtkötegek a pe-

tefészek köldökén át a vázba egyátaláu be nem nnek, nem tartja

lehetnek, hogy a Graaf-féle tüszk hámja bellük keletkezzék. Másrészt



232 ISMERETEK AZ IVARMIUIGYEKKÖL.

azon nézetben van, hogy az öupctéL álkor, a inil-oi- a rázlui hciu'lntk, nem

hozzák a pdefészek felszínérl magokkal a tmzhámof, mert a csii'hám-

ban fekv öspetéknek csak a szabad felszínén látni apró sejteket, a

petefészek felé fordult felszínen soha ; hogy a tüszöhám honnan kelet-

kezik, nem tudja eldönteni, — de valószinünek tartja, hogy a vázba

bentt öspeték magok képezik azokat (!). Mindamellett Hakz bevallja,

hogy sokszor látott a sejtkötegekben egyes nagyobb sejteket, a melyek

spetékhez hasonlítottak (i. mii, 394. 1.), de a fennebb említett oknál

fogva még sem hiszi, hogy a tüszöhám a kötegekbl keletkeznék. Sze-

rinte a sejtkötegek mulandó képletek ; ébrényekben a velvázban van-

jiak, késbb némely emlsnél (arvicola arvensis) a kéregvázba bennek,

st a csirhámmal is érintkezésbe lépnek ; így a petefészek központjából

kihúzódnak, mire az utóbbi helyen csak vér- és nyii-kedényeket találni

;

némely emlsnél (nyúl, tengeri malacz, ló) a sejtkötegek annyira bur-

jánoznak, hogy a vázat a helyébl majd egészen kiszorítják.

Egy figyelemre rriéltó újabb dolgozat a petefészek fejldésérl

ScHULiN-tól való (ir. 07. sz., 457. 1.), a kinek leleteit sok tekintetben

megersíthetem, bár a magyarázatban tle eltérek. Schulin is úgy,

mint minden újabb szerz (Eqli, Balfoor stb.) hangsúlyozza azt, hogy

a fejldésnek induló ivarinirigijben nincs éles határ a csirhám és a váz

között ; mind a kettnek közös az ébrényhelyzéke, azért nincsenek sem

egymás, sem a hashártyahám ellenében oly elvi ellentétben, mint azt

Waldeyee állította. Mint egyebütt az ébrényi szövetekben (pl. gei'incz-

velnél), az ivarmirígy legels ébrényhelyzéke is ki nem differencziált kö-

zömbös sejtekbl áll (Scholin ezt diffus protoplasmának mondja beágya-

zott magvakkal ; a protoplasma késbb a magvak körül egyes sejtekre

tagolódnék), a melyek közül nemsokára (25 mm. h. nyúl-, 25 mm. h.

marhaébrényekben) a felszínen fekvk oszlopos csoportosulásuk által elkü-

lönülnek a többiektl. A tüszk fejldése nem történik a valódi mirigyek-

nek és szröknek a mintájára, mint azt Waldeyer állította, mert ez eset-

ben a petefészekben is úgy, mint a mirigyek és szrök fejldésénél tör-

ténik, a benöv hámtömegeknek mindjárt kezdettl fogva éles határral

kellene a környez kötszövetbl kiválni, s a hatái'on hengeres sejtek-

nek kellene feküdni, — a mibl mi sincs jelen. Ellenkezleg a petefé-

szek fejldése sokban hasonlít a porczszövet növéséhez, mint azt már

His és KöLLiKER állították. A felszínt borító oszlopos sejteknek burjá-

uozása által mindenekeltt (25 mm. h. nyúl-, 30 mm. h. marha-ébré-

nyekbeu) egy közös sejthalmaz származik a váz felett, a mely diffus

protoplasmatömegnek látszik sok maggal, s ez befelé dudoros hosszúkás

határral bir ; de a határ oly kevéssé éles, hogy alig ismerhet meg.

Késbb a váz sejtjei laposabbak, mások orsó-alakúak lesznek, s e szö-

vet most a megvastagodott csirhámrétegnek gömbölyded sejtjei közé

nyujtványokat küld, minek eredményéül a csirJtámból a vázba Jutott

sejtkötegek keletkeznek, a melyek az egész vázat átluilózzák. Ily állapotban

a petefészek metszetei sokban hasonlítanak lágy rákokhoz (carcinoma).



ISMERETEK AZ IVAUMIRIGYEKRÖL. 233

Azonban ez nem marad így, mert a váz része'rÖl nyujtványok nnek a

kötegek köze s azokat petegomolyokká (Eiballen) tagolják le, a me-

lyekben a liizépsö mcgnnfjyohhodott sejt petévé less , a kéregállomómj

lapos sejtjei tiiszhámokká. De nem mindenütt keletkeznek a kötegek-

bl tüszök. Elször is nem fejlödnek olyanok a velöállományban fekv
kötegekbl, s ezekrl gondolja Schulin, hogy azonosak Köllikek azon

velkötegeivel, a melyekrl ez utóbbi azt hitte, hogy az svesecsövek

csökeve'nyei részérl nnek be az ivarmirigybe. Másre'szt nem fejlödnek

peték leánymagzatoknál (egy e'veseknél jól látni) a csirhámot a Pflüger-

féle tömlk nyakával összeköt darabokban ; a tömlk nyakának meg-

szakadása a csirhámmal valósziníüeg az ott fekv hámok elfajulása

után következik be. Apró emlsállatokat illetleg osztja Schdlin,

Kapff- e's Bii-FooR-nak azon állítását, hogy az óspeték fejldése neia a

csirhámJHiii iaáid meg, hanem a henött tömlkben, s innen terjed a csir-

hám fele', iigy, hogy késbb az utóbbiban is gazdagon föllépnek. A pe-

tefészek köldökében fekv, hengersejtekkel borított hámcsöveket s köte-

geket Schulin is látta (40 cm. hosszú és 2 hetes borjúknál), de azokról

nem osztja Köllikeb azon nézetét, hogy az svesecsövek részérl nttek oda,

mert azokkal sohasem látta összefüggésben, hanem helybeli kidifferen-

cziálás által gondolja keletkezetteknek ; a hergersejtek cshalmaza talán

homológ a here Highmor-fele testével, mint azt már Balbiani is mon-

dotta. E csövek megmaradnak a köldökben, s nincs viszonyuk a pete-

fészek velállományában fellép sejtkötegekhez, a mely utóbbiak Sciiu-

ui\-nak már emiitett nézete szerint nem egyebek, mint a burjánzott csir-

la'unsejteknek a velvázba jutott pete-nélküli folytatásai. Nem osztja tehát

KöLLiKER nézetét ezeknek feladatáról a tüszhámok képezésében, ha-

nem késbbi átalakulásukat illetleg egészben véve a Balfour részérl

módosított Waldeyer-féle nézethez csatlakozik. A herecsövek fejldését

illetleg sem osztja Waldeyer nézetét, mert ez esetben a petefészek

köldökében a Wolff-féle test csöveitl kiinduló oly éles hámcsöveket

kellene látni, mint a mink pl. a vei*ejtékmirigyek fejldésénél elfor-

dulnak; ennek hijján a herecsövek helybeli kidifferencziálás általfejldnek.

Eddig a tüszóTiámok keletkezésérl két nézettel találkoztunk : az

egyiknek értelmében közös eredésüek azok az spetékkel, származzanak

ez utóbbiak akár a WALDEVER-tl felvett mirigytípus szerint, akár a

BALFOüR-ScHOLix-tl leíi't módosítás értelmében a keregvázban letago-

lódó petetömlökbl ; — a másik nézet szerint az svesecsövekbl bur-

jánzott hámkötegek szolgáltatják a tüszhámokat (Köllikeb, Roüget).

Ezzel azonban a tüszhámok keletkezéseinek a lehetsége nem volt ki-

merítve ; hátra van még a környez váz és magok az öspeték ; mind a

kettbl való levezetésre találkozott képvisel : az elsre Foulis, az

utóbbira Cadiat.

Foulis (ír. 33. sz.) is elismeri a csirhámoknak bejutását a vázba,

de ennek létrejöttében a tevleges szerepet nem a csirhám, hanem a váz

burjánozásának tulajdonítja, a mely nyujtványokat küld a hám fcjlé s
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annak sejtjeit egyenként vagy csoportokban köriilnövi. A vázba jutott

csirhámsejtek eleinte csupaszok s az öspetékkc lesznek, a szomszéd

kötöszövetsejtekiieh az ("spcték felszínére való reáalkalmazhodása által

származik a tüszhám (már Schröx is a váz kötöszövetsejtjeiböl szár-

maztatta a tüszöhámot, Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd, XII.). E szerint az

öspeték hám-eredésüek, a tüszhám sejtjei kötöszövet-erede'süek volná-

nak.— Ha e nézet helyes volna, akkor His fogalmának az archi- és pa-

rablastos szövetek keletkezésérl elnyére válnék, mert a tüszhá-

mok részérl az spetékbe bevándorló parablastos alkotó-részeknek

honnan keletkezését egyszer úton megfejtené. FouLis-on és ScHRöN-ön

kívül a tüszhámoknak a kötszövetsejtek részérl való eredését más
nem állította.

Cadiat (Comptes rendus, — és G-azette médícal de Paris, 1880)
az öspetéket ovoblastoknah nevezi ; ezek korán vastag falat és ersen

szemcsés protoplasmát kapnak, megnagyobbodnak, többmagvúak lesz-

nek és rügyképzdés által szaporodnak. A többmagvú ovohlast köz-

2)onfi része letagolódva lesz a petévé, a körzeti magvak körül letagolt pro-

toplasmadarahokból lesz a tüszhám. így az egész tüsz egy öspetébl

(ovoblastból) származnék.

Ezzel a pete fejlödéséi-e vonatkozó irodalmat kimerítettük. Csak

az ivarmírigyek els fejldését illetleg említend meg egy újabb dol-

gozat Janosik-íóI (Bemerkungen über die Entwickelung der Nebennierc.

Archiv f. mikr. Anat., Bd. XXII., 1883), a mely szerint az ivarmiri-

gijeknek els ébrényhelyzéke közös a mellékvesével, a mi miatt ez utóbbiak

fejldésével is meg kell ismerkednünk.

Már régebbi észlelknek és BuAUN-uak is szembetnt reptiliák-

nál (Bau u. Entwickelung der Nebennieren bei Reptilien. Arb. aus dem
zool.-zoot. Institut in Würzburg. Bd. V., 1879) a mellékvesék els

ébréuyhelyzekének közeli szomszédsága az ivarmirigyekével, de azért ö

a mellékvesék elemeit úgy, mint Brunn (Archiv f. mikr. Anat., Bd.VIII.)

és MiDSUKURi (On the developm. of the suprarenal Bodies in Mammalia.

Quarterly Journal of Mici-oscop. science. London, 1882. IV. 85, p. 17)

indifferens sejteknek tartotta, a melyeknek ébrényhelyzéke oly közel

van a Malpighi-féle gomolyok tokjából fejld szelvénykötegekhez, hogy

hajlandó volna az ember a kétrendbeli képlet közötti összefüggésre

gondolni ; — de ez csak látszat, a mellékvese nem cserél ki elemeket

a gomolyokkal, ellenben igen is viszonyban van a szomszéd nagy visz-

erekkel, ú. m. az alsó ürös-, vese- és ondóviszérrel. (Gottschau, Biolog.

Centralbl., Bd. III. Nr. 1 8 és Archiv f. Anat. u. Physiol. Anat. Abthlg.

1883, S. 412. ugyanezt állította magasabb amnionosakról). Késbb
reptiliáknál a mellékvesék az ivarmirigyek szomszédságában a visszere-

ken feküsznek s ott » aranysárga festéknek" neveztetnek, szemcsés felszi-

uüek, laposak. Már Waldeyer ismerte az aranysárga testet (ir. 119. sz.,

143. 1.), de azon téves nézetben volt, hogy ez a madarak mellékpete-

fészkével homológ. Braü.v (i. mü) azután kimutatta, hogy az » arany-
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.sári/'i /r.it« /('.scí (I rc.ptiliák mellélcveséjél, a inely ezeknél és a madarak-

nál azon különösséggel bír, hogya kifejlett egyénben is közeli szomszéd-

ságban marad az ivarmirigyhez, csak emlsöknél fekszik attól távol, de

tudvalev, hogy els ébrényhelyzéke ezeknél is annak a közelében van.

Hogy a mellékveséknek valamely viszonyban kell lenni az ivar-

mirigyekhez, nevezetesen a petefészekhez, azt Mabchand (Über accesso-

rische Nebennieren im Lig. latum. Virchow's Archiv., Bd. XCIL, 1883)

abból következtette, mert egész 1 ^ '2 ^'^'^^ leánygyermekeknél a petefé-

szek szomszédságában, a széles méhszálag szabad szélén azon visszér-

fonatnál, a melybl a bels ondóvisszér ered, gyakran találni sárga

kis testeket (l—3 mm. átm.), a melyeknek szerkezete hasonlít a mel-

lékvesék kéregállomáuyához ; Marchand valósziuíínek tartja, hogy a

petefészeknek a bels oudóviszérrel való levándorlása idején a mellékvese

ftömegétl leválva jutottak e szokatlan helyre. De nemcsak a petefé-

szekhez, hanem egyéb hashártyamögötti szervekhez is viszonyban van-

nak a mellékvesék, mert egyes járulékos mellékvese-darabokat találtak

már régebben a vesék felszínén, st Rokitanskt olyanokat a napfonat

(plexus solaris) kötegei között is leírt (Pathol. Anat., 3. Auíl. IH., S. 381).

Ezen észleletek által figyelmessé téve Jaxosik (i. mü) madarak-

nál s emlsöknél (disznó, nyúl, macska) tüzetes vizsgálat tárgyává tette

a mellékvesék els fejldését, s azon eredményre jutott, hogy fiatal éb-

rényekben a hashártyahámnak burjánozása a bélfodor oldalán a mellék-

ceséknek, lejcbb az ivarmirigyekndc teszi az ébrényhelyzekét, a melyek

eleinte (14 napos nyúlban) egymással szakadatlanul összefüggenek, tehát

e két képletnek eleinte közös az ébrényhelyzéke. Késbb az ivar-

mirigy ébrényhelyzékét közbeuöv edények (a. vertebr. post., és az ös-

vesébl beléje öml ágak) elválasztják a mellékvese sejthalmazától, s ez

utóbbi növési külömbözetek által emlsöknél a vese szomszédságába jut,

csak madarak- és reptiliáknál marad meg az ivarmirigyeknél. — Jancsik

nézetében lényegesen új az, hogy a mellékvese sejtjeinek is hámbeli

eredést tulajdonit, ugyanolyat, mint a petefészek csirhámjának, a mely-

lyel fejldése egészen közös volna, csakhogy ez utóbbinak ébrényhely-

zéke a bélfodor gyökeréhez közelebb esik, az ivarmirigyé a húgyivar-

dombon kissé oldalvást van.

A here fejldésérl kevesebb vizsgálat áll rendelkezésre, mint a

petefészekérl. Némely adatot a fennebbiekben már közöltünk, — olyan

észleletek azok, a melyeket a petefészek vizsgálatával foglalkozók el-

vétve hím ivarmirigyeken tettek. Elször is az volt eldöntend, hogy

honnan származnak az ondócsövek ? Természetes, hogy itt els sorban

a Wolff'-féle csücek rénzérl való benövésre gondoltak. De ha azoknak

észleleteit, a kik ilyet állítottak (Waldeyeb, Kölliker), pontosan szem-

ügyre veszszük, úgy nélkülözzük nálok az állítás megersítésére való

dönt bizonyítékokat. Úgy látszik, hogy Waldeyeb e nézetet inkább

csak elméletének a megmentésére említette meg, a melynek értelmében
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})Hin csak ineglcvö liáinból származhatik. Köm.ikeb is igcii tartózkodó-

lag nyilatkozott az ilyen benövésröl (v. ö. fennebb), s a legújabb kia-

dásában még tartózkodóbb lett, st itt már hajlandó a herecsöveknek

önálló kidifFerencziálását felvenni. — A legtöbb szerz a herecnöveknelc

helj/beli /adijfereiiczidlds általi szánnazáta mellett nyilatkozott. Ezen ön-

állólag kidiíferencziálódó csöveknek azután másodrend egyesülésbe

kell lépni a mellékherévé átalakuló ösvesecsövekkel, — de hogy ez

részleteiben mikép történik, aiTÓl az irodalomban pontos adatokat hiába

keresünk.

Balbiani (ir. 7. sz , 204. 1.) azt állította, hogy a hererecze és az

tiayeaes herecsöoek az svesecsveknek a herébe bentt ágaiból lesznek s a

kivezet utakhoz tartoznak, mert a macskaherében hámjok methylzöld-

del úgy festdik, mint a mellékhere többi részében a hámok ; ennek

értelmében a kanyargós csöveknek az egyenesekbe való átmeneteli he-

lyén volna a határ, a hol a kidifferencziálás által származott herecsö-

vek, az svesecsövek bentt darabjaiból keletkezett kivezet utakkal

találkoznának.

A legterjedelmesebb dolgozat a herék fejldésérl SmEOELow-tól

való (ir. 109. 110. sz.), a ki vizsgálatait madarakon tette. Nem osztja

némely szerznek azon nézetét (Bornhaupt, Egli, Balfour, Scuui.ix

stb.), hogy a fejldésnek induló ivarmirigyeu a hám nem éles határú a

váz ellenében ; ez csak ferde metszeteken mutatkozik így, tiszta haránt-

metszeteken mindig éles a kett közötti határ. De abban megegyezik má-

sokkal, hogy a nagyobbodott ivarsejtek (speték) nem a csirhámban,

hanem a vázban keletkeznek. Egész az 5-ik napig az ivarmirigy közöm-

bös sejtekbl áll, a 6-ik napon a jobboldali ivai-mirigynek a nstények-

nél bekövetkez megkisebbedésével megsznik a közömbös ivari állapot;

nagymennyiség edények és endothéllel fedett nyirküregek (His) kelet-

keznek a mirigyben. Hímekben a 7-ik napon a herében a herecsöuelc

önmagoktól kezdenek kidiff'ereacziálódni a vázban, a sejtek sugaras i*en-

dezkedése által ; a csövek eleinte tömörek, el nem ágazók és egymással

nem közlekednek; a 11 -ik napon már elágazottakat találni, a 17-iken

pedig az üreg nyomai is kezdenek mutatkozni. Az els herecsatornáli

mindig a mirigy köldökének a szomszédságában mutatkoznak, e körülmény

vezette félre azokat, a kik a herecsöveket az svesecsövek részéröl

mondották az ivarmirigybe benni (Waldeyer, Köllikeb). Egész a

18-ik napig a here csövei az svese csöveitl távol állanak, a 18—21-

dik napon képzdnek az ondókivezet edények az ösvesecsövekbl. Ez
akkép megy végbe, hogy az svese proximális végén fekv Malpighi-

féle gomolyok hámja részérl tömör nynjtcányok nnek be azon kötszö-

vetbe, mely a herét az ösvesével egyesíti (herefodorba), folytatásaik

pedig belépnek a herébe s ott a herecsövekkel összekötdnek. E szerint

Smiegelow is osztja BiLBiANi-nak azon nézetét (1. fennebb), hogy a

hererecze és egyenes herecsöeek a Wulff-féle testnek, ill, a gomolyhámuk-

nak a származékai. Az illet goinolyok edényei azután a tokból kihu-
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zódnak, a tok liámja magas.ibb lesz e's ezáltal a cs átalakult egy on-

dúkivezetö edénynyé. Ennek egyesülése a liereesövekkel azonban csak

késn létesül. A kibúvás utáni 8-dik napon a hererecze tömött köt-

szövetben fekszik s csöveinek a közlekedése a herecsatoruákkal már

létrejött ; az ösvesék felé a recze csövei a még jelenlev Malpiglii-féle

testecsekbe ömlenek. 4

—

5 hónapos tyúkban a Malpighi-féle gomolyok

a herefodornál már eltntek, helyükön a kivezet ondócsövek útjába

iktatott tág öblök feküszuek (számra nézve 2— 10), a melyeket

Smiegelow hajlandó ondótartóknak (receptacula 'seminis) tartani, a

madaraknál hiányzó ondóhólyagok pótolására rendelve.

A felsorolt irodalmi adatok áttekintésébl felvilágosítást

nyertünk az iránt, hogy melyek a még nyilt kérdések az ivar-

mirigyek fejldésénél. S ha azokat most egybevetve latolgatjuk,

úgy azon kevéssé megnyugtató eredményre jutunk, hogy bár az

összes húgy-ivarrendszer részei közül a dolgozatok legnagyobb

száma az ivarmirigyekre vonatkozik: az ellentmondásoknak

és meg nem állapított tényeknek egész halmaza áll elttünk.

Tájékozásul már elzetesen is hasznos lesz azokat szem elé

vezetni, hogy ez a leírásnak követend fonalában átmutatóul

szolgáljon.

a) Els sorban vizsgálat alá j a még ki nem differen-

cziált ivarmirigy, mieltt azon az ivar felismerhet. Ennek els

ébrényhelyzekérl egy részrl (Jánosik) azt hallottuk, hogy

közös a mellékvesékével, a mennyiben mind a ketten a zsiger-

üregi hámnak burjánozott sejtjeibl keletkeznek, s csak késbb

válnak külön. Mások ellenben (Braun) a kétrendbeli szerv els

ébrényhelyzékének közeli szomszédságát elismerik ugyan, de a

mellékveséket nem tartják a zsigerüregi hám burjánozott ré-

szének, hanem a szomszéd nagy véredények (alsó ürös visszér)

falaiból származott közömbös ébrényi sejtekbl vezetik le.

b) A kifejlett ivarléczen (ivardombon) kérdés alá esik az,

vájjon a felszínét borító zsigerüregi hám (csirhám) fajlagos

hám-e (Waldeyer), vagy pedig csak egy részét teszi-e a zsi-

gerüregi hámnak (Kölliker), mely alakra ugyan igen, de fej-

ldésre nézve nem külömbözik az ivarhámtól.

c) A csirhámnak a váz ellenében való viszonya sincs tisz-

tába hozva. Vájjon e kett egymástól totó coelo külömbözik-e,

s kezdettl fogva éles a határ közöttük (AValdeyer), vagy pe-

dig az ivarlécznek az ébrényhelyzéke egy közös tömeget képez,
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a melybl a csirhám sejtjei csak utólag diíferencziálódnak ki

(Schulin), még nincs eldöntve.

d) Hogy az ivarmirigyekben igen korán tömör sejtköte-

gek lépnek fel, azt az újabb szerzk általánosao elismerik, de

azoknak származásáról és jelentségérl igen eltér véleménye-

ket hallottunk. Némelyek mind a leend hím, mind a ni ivar-

mirigyben egyaránt mondják keletkezni (Bornhaupt, Egli,

Balfour, ScüüLik) ; a hímekben némelyek szerint a csirhám-

ból (Bornhaupt, Egli), mások szerint kidiíferencziálás útján

(Schulin) keletkeznek, s bellük lesznek hímekben az ondócsí)-

vek, nstényekben a petenélküli sejtkötegek a petefészek vázá-

ban, a melyek e szerint homológok az ondócsövekkel. Ezen tö-

mör kötegeken kivül elfordul a ni ivarmirigy köldökének

szomszédságában az üres csöveknek egy halmaza, a melyet a leg-

többen az svese csökevényének (mellékpetefészeknek) tarta-

nak (Waldeyer, Kölliker, Balfour, Harz), — mások

(Schulin) azonban helybeli kidiíferencziálás által keletkezett-

nek mondanak, a mely csövek a here Highmor-féle testében

lev herereczével homológok. A kötegekrl a velállományban

a legtöbben azt tartják, hogy csak alaki jelentségök van, a

mennyiben homológok a mellékherecsövekkel, de szöveti fel-

adatuk a peték fejldésére nincs. E nézetet sem hagyták hely-

ben (Kölliker, Rouget): a vázba bentt sejtkötegekacsirhám

részérl származó spetéket elérve, azokat körülnövik s a tüsz-

hámokat szolgáltatják. Voltak olyanok is (Nüssbaum), a kik

mindkét nemben az ivarmirigyek belsejében fekv kötegeket

és sejthalmazokat érvényre nem jutott ivarsejteknek (spe-

téknek) tartották, a melyek oda a beburjánzott ivarhám részé-

rl jutottak.

e) A petefészket illetleg megállapodás csak a petesej-

tek tekintetében jött létre, mindannyian elismervén AV^aldeyer-

nek azon állítását, hogy az speték a csirhámuak a származé-

kai. De hogy ezek mikép jutnak be a vázba, vájjon a valódi

mirigyek és szrök mintájára történ éles határú hámnyujtvá-

nyokban (Waldeyer, Ludwig, Braun), vagy pedig a váz kö-

tszövetével való keresztülnövés közbeu éles határ nélkül egyen-

ként (Eglí, Balfour, Schulin), az még megvizsgálandó. Még
az ellen is felszólaltak (Egli, Balfour, Schulin), hogy az s-
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peték már a felszínt borító hátában keletkeznek, s azt mondot-

ták, hogy kisebb emlsöknél ez a felszín alá jutott ivarsejtek-

kel kezddik meg, s a mélységbl terjed a felszín felé. — A
tüszöhámok keletkezésérl a legellentétesebb állításokkal talál-

koztunk. Waldeyer példájára sokan (Balfoür,Schulin,Harz)

ezt is a csirhámból vezették le, ennek ivarsejtekké át nem ala-

kult alakelemeibl,jussanak azok akár éles körvonalú hámnyujt-

ványok útján a felszínrl az spetékkel együtt oda (Waldeyer),

akár szoríttassanak le a felszínrl föléjök növ lapos csirhám-

sejtek által (Harz), vagy tagoltassanak le finom hasadékok

által a kéregvázba jutott szakadatlan csirhámtömegbl (Bal-

FOUR, Schülin). Mások a tüszhámot a petefészek velállomá-

nyában fekv kötegekbl vezették le (Kölliker, Roüget), vagy

a váznak az spetékhez feküdt kötszövetsejtjeiböl (Foulis),

st voltak olyanok is, a kik a megnagyobbodott spetékben

(ovoblastok) endogén úton keletkezett magvak körüli letago-

lásra gondoltak (Cadiat).

f) A herére vonatkozólag is vannak megoldandó kérdé-

sek. Ámbár a szerzk nagy része újabban azon nézet felé haj-

lik (Schülin, Smiegelow), hogy a herecsövek önálló kídifferen-

cziálás által keletkeznek a herevázban, nem pedig (úgy, mint

Waldeyer, Kölliker állították) az svesecsövek részérl

:

BRAüN-nak a reptiliákra vonatkozó észleletei, a melyek értel-

mében a herecsövek a szelvénykötegek útján a Malpighi-féle

gomolyok tokjai részérl látszanak a herébe benni, a kidiífe-

rencziálási nézetnek nem voltak kedvezk. Az is kérdés alá

esik, mi a jelentsége hímekben a megnagyobbodott ivarsejtek-

nek (spetéknek), vájjon ezek még az ivarhámban tönkremen-

nek-e (Waldeyer), vagy pedig bejutnak a herecsövekbe (szel-

vénykötegekbe, Braun) s ott az ondótestek képezésére szolgál-

nak ? Végül eldöntend volt, hogy azon esetben, ha a herecsö-

vek csakugyan kidifferencziálás által keletkeznek, mint azt

többen a magasabb rangú amnionosakról hiszik, ez esetben

hogy és mikép történik az összeköttetés a mellékherévé átala-

kuló proximális svesecsövekkel : melyik hajt nyujtványokat a

másik felé, vájjon a herecsövek vagy pedig az svesecsövek-e, s

meddig ? Helyes-e Balbiani és Smiegelow azon állítása, hogy

a hererecze csöveit és az egyenes ondócsöveket az svesecsövek
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szolgáltatják, vagy pedig az egyesülés az ondókúpok (coni

vasculosi) csúcsán történik, a midn a hererecze csöveit is a

herecsöveknek kell szolgáltatniok.

g) Ha mindezekkel foglalkoztunk, akkor tisztába hozandó

az svese csökevényeinek (ivari részének) a viszonya a heréhez

és petefészekhez. Nstényekben e kérdéssel részben már foglal-

koztunk (v. ö. 102., 104. és 106. 1.); e hely számára csak az

ivarmirigyek függelékes képleteinek (ú. n. rivókáknak) az ere-

dése maradt vissza.

Mindezeknek áttekintése után feladatunkat négy sza-

kaszra osztjuk be. Els sorban foglalkozunk az ivarilag még
nem diíferencziált ivarmirigygyei, els ébrényhelyzékének a szár-

mazásával, hámja és vázának egymás ellenében való viszonyai-

val és az ivarmirigykötegekkel. A nemileg diíferencziált ivarmi-

rigyekbl külön veszszük vizsgálat alá a petefészket, fejtegetvén

elször annak szabad szemmel való (makroskópos) viszonyait és

levándorlását, azután a tüszk tartalmának származási módját,

a midn a petefészek vázában föllépett sejtkötegek késbbi

sorsát is figyelembe fogjuk venni. A harmadik fejezet a heré-

nek van szánva, itt is úgy, mint a petefészeknél, az ébrényi he-

rék küls viszonyait tárgyalván elször, a midn annak leván-

dorlására is ki fogjuk terjeszteni figyelmünket; azután a

bels átalakulások kerülnek sorra. Yégül az utolsó fejezetben

az ivarmirigyek függelékeinek (rivókáinak) a keletkezését fog-

juk fejtegetni.

Az ivarmirigyek ébrényhelyzéke.

Sok gerincztelennél a zsigerüreg összes felszíne képes

szaporodási sejteket elállítani. Gerinczeseknél e képesség a

zsigerüregnek egy bizonyos terjedelmére szorítkozik, a mely

utóbbi amniontalanoknál a test összes nagyságához mérve na-

gyobb, az amnionosokuál kisebb. Az utóbbiak ébrényeinél o

hely a zsigerüregnek a bélfodor gyökrésze mellett fekv medi-

ális oldalán fekszik, a hol a húgyivardombon (svesén) korán

egy kiemelkedés lép föl, a melyet ivarUcznek (stria germina-

tiva, Geschlechtsleiste) neveznek ; más névvel pedig azért, mert

a vizsgálatára szolgáló hai'ántmetszeteken a zsigerüreg felé
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kiemelked domb alakjában mutatkozik, ivardombnak (collicu-

liis sexualis, Gescblechtshügel) mondanak. A kiemelked fehé-

res csíknak (dombnak) els nyomai a húgyivardombon tyúkéb-

rényeknél a költés 5-ik napjának elején, jobban a 6-ik napon

(III. tábla, 39. ábra, gls) mutatkoznak, kacsa-ébrényeknél a

6-ik napon (III. tábla, 34. ábra, gh), házinyúlnál (III. tábla,

38. ábra; TV. tábla, 45. ábra, gh) a 12-, 13-ik napon (10—11

mm. hosszúaknál), bárányébrényeken (III. tábla, 40. ábra gls)}

ha 10—12mm. hosszúak lettek,— végül emberi ébrényeknél az

5—6-ik hétben (Kölliker. ir. 59. sz., 957. 1.), tehát oly id-

ben, midn az svese még nem érte el fejlettségének a tet-

pontját. A lécz nem az egész hosszában lép fel egyszerre, ha-

nem proximál-distálfelé haladólag, a mi az ébrény törzsi részé-

nek a megnyúlásával van viszonyban.

Azonban az ivarmirigyek legels ébrényhelyzéke jóval

korábbi kelet, mint az ivarlécznek a föllépése. Reptiliáknál és

madaraknál (emlsöknél nem, v. ö. 256.1) már megelzleg je-

lezve van az ivari tájék (ivarlécz helye) az által, hogy ott a

húgyivardombot borító zsigerüregi hám más jelleget ölt. Az
ivarlécz föllépése eltt (I. tábla, 13., 14. és 16. ábrák) ugyanis

a húgyivardombot borító hám (tug) nem sokban külömbözik a

zsigerüreget egyebütt l)orító hámtól : mindenütt alacsony köbös

sejtek vannak, a melyek inkább sorozatos csoportosulásuk, mint

egyéb jellegek által külöml)özuek a mesodermának szomszédos

sejtjeitl. De a mint a húgyivardorabban az svese csövei job-

l)an kifejldtek (III. tábla, 34. ábra), a mediális felszínén {gls)

a köbös hámok kissé megnyúlnak és oszloposán csoportosul-

nak, míg a zsigerüreg legtöbb részén egyebütt alacsony laphá-

mokká alakulnak át. Waldeyer az ivari tájékon fekv oszlopos

csirhdmot (Keimepithel), késbbi átalakulásai és fontossága

miatt a ni ivarváladék képezésére, fajlagos hámnak tartotta, a

mely származására nézve elüt a zsigerüreg többi hámborítéká-

tól, a mennyiben valószínleg a tengelyköteg útján a középle-

raezekbe került valódi hámelemekbl származik, míg a többi

sejtl)oríték a mesodermából ered (v. ö. 39. 1.). Azonban a szer-

zk nagy része, KöLLiKER-rel (ir. 59. sz., 958. 1.) az élén, e né-

zetet nem tette a magáévá, s ezekhez csatlakozva egy alkalom-

mal nézetünket már kifejtettük (v. ö. 37. 1.). Ennek értelmében

M. TUD. AKAD. lII. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. Ití
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a csirhám nem egyéb, mint a zsigerüregi hámborítéknak egy

korlátolt helyre szorítkozott része, a melyhez hasonló magasabb

hengerhám a zsigerüregnek egyéb helyein is keletkezik és fen-

tartja magát egy ideig (pl. a máj, hasnyálmirigy, szív és tüdk
tájékán, v. ö. 154 1.); ezen hámok eleinte sem eredés, sem alak

tekintetében nem külömböznek a zsigerüreg többi hámjától,

mindannyian mesoderma-eredések levén. Ha az ivarhám ellen-

tétben volna a zsigerüreg hámjával, úgy késbb, az ivarmiri-

gyek kifejldése után, rögtönös átmenetelnek kellene lenni az

ivarmirigy (petefészek) köldökénél a hengeres csirhámtól a sa-

vós üreg lapos hámjához ; ilyesmi azonban el nem fordul, mert

ott a csirhám hengeres sejtjei fokozatosan alacsonyabbá válnak,

s átmeneti alakok közbeiktatása után következik a savós üreg

laphámja.

Bár els eredésére nézve a csirhám nincs éles ellentétben

a zsigerüregi hámmal, késbb mégis fajlagos hámmá lesz az.

Ezen átalakulás ideje bekövetkezik akkor, midn a csirhámban

föllépnek a megnagyobbodott ivarsejtek, amelyeket Waldeyer

nyomán elemi v. öspetéknek (Primordialeier, Protova) szokás

nevezni. Minthogy azonban az alább kifejtend nézetünk szerint

a legkorábban fellép nagy sejtek a csirhámban nem teszik a

petéknek a legels fejldési szakait, s azonkivül hímeknél is je-

len vannak: mi azokat egyszeren nagy ivarsejteknek (Ge-

schlechtszellen) fogjuk nevezni.

Legjobban és legkorábban látni a nagy ivarsejteket a

reptiliáknál, valamivel késbben a madaraknál. Már középers

nagyítással szembetnnek fiatal, pl. 4—5 mm. hosszú gyíkéb-

rényekben (I. tábla, 8. 9. ábrák), vagy 3—4 napos tyúkébré-

nyékben (II. tábla, 27. 28. ábrák) a h úgyivardombnak (tng) a

bélfodor gyökerével (rms) szomszédos részén a felületes henger-

hámban egyes megnagyobbodott sejtek (es), a melyek festett

készítményeken megszaporodott protoplasmájoknak világosabl)

színe miatt élesen kiválnak a kisebb és sötétebbre festett többi

hámsejtek közül ; alakjok gömbölyded vagy gyengén szögletes

(valószínleg a keményítés okozta zsugorodás következtében).

A csirhám ez idben keskeny terjedelm, a sejtek nem maga-

sak, fokozatosan emelkednek a bélfodor gyökerétl s ismét

csökkennek ; szabad szelknek körvonala a zsigerüreg felé nem
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vonalszer, hanem az egyes sejtek felszínének megfelelleg

gyengén kiemelked ; a sejthalmaz határa az ösvesének szom-

széd mesodermája (az sveseblastéma, blWJ és a bélfodor (rms)

kötszövete felé nem éles, azért a csirhám fokozatos átmenetei-

ben van az alatta fekv gömbölyded sejtekhez.

Még jobban látni e viszonyokat ersebb nagyításokkal

fiatal reptiliákon, pl. 6— 7 mm. hosszii gyíkébrényeken (YIll.

tábla, 163. ábra). Az ivardomb már kezd kiemelkedni s benne

minden metszeten 3—4 nagyobb (13— 15|U. átm.) ivarsejt van,

a melyek helyet nem találva az egyrétegíí laphámban (es), ab-

ból kiemelkednek, de nem a zsigerüreg felé, hanem a húgy-

ivardomb állományába. Ezáltal megkezddött igen korán azon

folyamat, a melyet az ivarsejtek hevándorlásának neveznek,

abban nyilatkozván, hogy a csirhám sejtjei az ösvesének a me-

diális oldalán az ivarlécz képezésére megszaporodnak. — A be-

növés (bevándorlás) a nagy ivarsejteknek a felszínrl való le-

szorítása által történik, a mi közben az oldalaikon lev kisebb

lapos sejtek fölibök nnek ; a leszorított nagy ivarsejtek keve-

rednek az svese mediális oldalán lev kötszövettel, a melyet

egy viszér (ve) választ el a szelvényhólyagtól {vs) ; a nagy ivar-

sejteknek oszlása és újabbaknak hozzácsatlakozása által, az

ivardombocskából az svese mediális oldalán egy lemezalakú

nyújtvány : az ivarlécz lesz.

Az épen említettnél valamivel idsebb reptiliákon, pl.

9— 10. mm. hosszú gyíkébrények harántmetszetén (VIII. tábla,

164. ábra), az ivarlécz már egészen kifejldött s egy keske-

nyebb alap (mo) útján összefügg az ösvesének a fér (ao) és

bels svesecsövek (tW) között fekv szövetével. Az ivarlécz

felszínén (es) és vázában még mindig jelen vannak a nagyobb

ivarsejtek (op), de a vázban benne kevesebb számmal (sok met-

szeten jóval kevesebb van, mint a választott ábrán, pl. 2—3), mint

várni lehetne,ha összehasonlítjuk fiatalabb ébrényekkel és elgon-

doljuk, hogy fejldés közben hány nagyobb ivarsejt jutott bele ; a

vázban lev ivarsejtek legnagyobb része valamivel kisebb, mint

a felszínen levk (az elbbiek 16/<, magvok l^i
; az utóbbiak

13/í, magvok 4'5a átmérj). Az ivarlécz állománya ekkor na-

gyobbára kis, közömbös sejtekbl áll, keverve az említett na-

gyobbakkal, késbb pedig ezek is mindinkább fogynak, úgy

16*
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hogy 11— 12 mm. hosszú gyíkébrényékben csak elvétve látni

itt-ott nagy ivarsejteket.

E feltn lelet (t. i. a nagy ivarsejtek fogyásának) magya-

rázatára föl kell venni azt, hogy a megnagyobbodott csírhám-

sejteknek a feladata els sorban nem a fajlagos ivarsejtek (ú. n.

ös2)eték) képezésében áll, hanem arra valók, hogy bevándorlásuk

által már kidifferencziált hámelemek jussanak az ivarmirigyek

vázába, ott az sveseblastéma részérl származott csekély

mennyiség kötszövetet széthintett (diffus) módon ellepjék,

oszoljanak, s utódaik a vázhoz csatlakozzanak. Ha ez helyes,

mint ahhoz nézetem szerint reptilia- s madárébrényeken tett

vizsgálataim alapján szó nem fér, akkor ezzel el van döntve a

csírhámsejtek között korán föllép nagyobb sejtek mifélesége

fölötti vita. Minthogy e sejtek minden ébrényben egyaránt föl-

lépnek a fejldés legels szakaiban, s a felszínrl leszorulva

oszlás által a váz képezéséhez járulnak (nem speték, nem

spermatoblasták) : csak az mondható rólok, hogy egyszer

hámsejtek azok, feladat nélkül a leend ivar miféleségére, egy-

elre azzal megbízva, hogy az ivarlécz vázába a csírhámból

elemeket juttassanak, a melyek késbb az ivar mifélesége sze-

rint különféle feladatokkal, egyelre pedig mindkét nemben l)i-

zonyos kötegek (ivarmirigykötegek, v. ö. 247.1.) képezésével

vannak megbízva.

Az irodalmi áttekintésben említést tettünk (v. ö. 234. 1.)

újabb észleletekrl, a melyek az ivarmirigyeknek a mellékve-

sékhez való bens viszonya mellette szólnak, a mennyiben 1—2
éves leányokban a petefészek szomszédságál)an, a széles méhszá-

lagok lemezeiben, a bels ondóviszerek között, a mellékvesék

kéregállományához hasonló apró (1—3 mm. átm.) sejthalma-

zokat találtak (Marchand) ; s volt oly szerz is (Jánosi k), a

ki a közösség bebizonyítására fölvette azt, hogy az svese me-

diális oldalán keletkez sejtszaporulat nemcsak az ivarmirigy-

nek az ébrényhelyzéke, hanem a bélfodor gyökeréhez közelebb

es része a mellékvesévé lesz, a mely ennek értelmében épúgy,

mint az ivarmirigy, a hashártyahám burjánozásának köszöni az

eredését. Ezen állítást Janosik (i. m, v. ö. 23.5. 1.) csak egy
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ábrával (1. ábra) ersíti, a mely szemmel láthatólag ferde met-

szetrl vétetett s nem sokat bizonyít ; egyébiránt szerz a mel-

lékveséknek további fejldését és viszonyát az ivarmirigyekhez

nem követte. — Én e kérdést tüzetes vizsgálat tárgyává tettem,

mert elvi jelentségnek gondoltam a mellékvesének az ivar-

mirigyhezi viszonyát kideríteni, s e czélból nem elégedtem meg

az emlsökkel s a madarakkal, hanem a reptiliákra is kiter-

jeszkedtem.

Az eredmény az lett, hogy emlsöknél és madaraknál (a

reptiliákról v. ö. 247—253. 1.) a mellékvesék fejldése csakugyan

viszonyban van az ivarmirigyekhez, de nem úgy, mint János ik

gondolta, hogy t.i.az ivardombnak a »mediális« oldalán lev csir-

hám szolgáltatja a mellékvese ébrényhelyzékét,hanem az ivarmi-

i'igy pr oximális végm (fels csúcscin) lev hashártyahámból

származnak a mellékvese-kötegek sejtjei. A fejldés késbbi ke-

let, mint az ivarmirigyeké, mert bárányébrényékben a mellék-

seve kb. 20 mm. hosszúságnál kezd fejldni, holott az ivarmirigy

már 10 mm. hosszúnál mutatkozik (v. ö. 241. 1.). — 25mm. h.

bárányébrényekuél az ivarmirigy proximális végén, az sveseme-

diális oldalán fekv zugban (VIII. tábla, 167. á.) a hashártyahám

(cp) felszíne egyenetlen, dudorosan kiálló, s szaporodása által a

mögötte fekv kötszövetet (sí?*) elemeivel elárasztotta. A benöv

sejtékakötszövetsövények között kötegalakú elrendezésben kez-

denek felfelé burjánozni(srn); a kötegek a fels végükön nem éles

határúak és egymással közel párhuzamos irányúak. Hogy ez a

képlet a mellékvesének az ébrényhelyzéke, az valamivel idsebb

ébréuyeken kétségkívülivé lesz, a hol a kötegek a hashártya-

hámtól kezdenek lefüzdni, s az svese mediális oldala s a fér

közötti helyen fel- és lefelé az ivarmirigy mögött elterjedni.

Tyúkébrényeken a kötegek már az 5-ik napon jól fölismerhe-

tk (VIII. tábla, 168. ábra, srn), az svese mediális gomolyai

(gm) és a fér {ao) közötti kötszövetben ; mindketttl közbe-

es kötszövet által vannak elválasztva. A legalsó kötegek (srn)

a hashártyahámmal (ep) még összefüggenek, a felsk (smj)

már különváltak s kanyargós lefutásúak kezdenek lenni, mi-

közben sejtjeik hengeres alakot öltöttek; átmérjük 16— IQjU,

sejtjeiké 6'4,«.

Ezen észleleteim értelmében azoknak, a kik a mellékvese
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óbrénylielyzékét a szomszéd nagy edények (aorta, véna cavá,

véna spermatica) járulékos burokjának a sejtjeibl származ-

tatták (Brünn, V. ö. 234. 1.), nincs igazuk, ellenben Jakosik

állítása (v. ö. 235. 1.) egészben véve helyes, de a leirása nem

pontos. Az, a mit a közös ébrényhelyzékrl mond, úgy érte-

tend, hogy mindkét képlet (mellékvese és ivarmirigy) a has-

hártyahámnak a burjánozásából keletkezik, de különféle helye-

ken s egymással közeli szomszédságban, t. i. a mellékvese éh-

rényhelyzékét szolgáltató hashártyaterület az ivarmirigy csúcsán

van, s ez ott eleinte a mirigy vázával, a mely részben szintén a

hashártyahámból keletkezik, szakadatlanul összefügg. Abban is

eltér a kétrendbeli mirigy egymástól, hogy az ivarmirigy fejl-

dése korábban indul meg, s a hám burjánozása által a has-

üregbe kiemelked domb keletkezik, míg a mellékvesénél a hám-

tömegek azonnal kötegek alakjában beburjánoznak a hashártya

mögötti kötszövetbe. Innen azután a kötegek a nagy véredé-

nyek szomszédságában proximál- és distálfelé szétterjednek,

elválasztatva a hashártyahámtól közbees kötszövet által. Ily

helyekrl vett hárántmetszeteken természetesen nincsenek a

mellékvese csövei a hashártyával összefüggésben, s azért a leg-

több szerz a mellékvesék ébrényhelyzékét a nagy véredények

járulékos burokjából származtatta, mint a mely edényeknek a

szomszédságában harántmetszeteken látszólag minden egyéb

elemekkeli összefüggés nélkül föllépnek. A hashártyahámmal

való összefüggés emlsöknél és madaraknál korlátolt helyre

terjed ki, e hely pedig, ha nem vizsgál meg az ember sorozatos

metszeteket, könnyen elkerüli a figyelmet. Késbb a mellékve-

sének összefüggését az ivarmirigy csúcsán lév vázzal a közbe-

növ viszerek (ondóviszerek) megszüntetik, s akkor a mellékvese

a felszínrl egészen leszorulva, a nagy véredények járulékos bu-

rokjának a szomszédságában fekszik, a hashártya mögötti köt-

szövetben.

A szövettanokban a mellékvesét kivezet cs hiánya miatt

a vérmirigyekhez sorolják s képleteit nem tartják hámoknak.

E nézet az eladottak nyomán helytelen : a mellékvese a valódi

hámmirigyekhez tartozik, épen úgy, mint az ivarmirigyek;

mindketten közös talajból: a mesodermából kidifferencziált

hashártyahámból keletkeznek.
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Az ivarmirigyeknek a mellékvesékhez való bens viszonya

igen szembetünleg mutatkozik a reptiliáknál, a melyekre most

az ivarmirigyek további sorsának tanulmányozása czéljából

áttérünk.

14—15 mm. hosszú gyíkébrényékben az ivarmirigyek

még mindig a közömbös ivari állapotban vannak, de az elöb-

beni egyszerbb viszonyokhoz képest jelentékeny módosulást

szenvedtek, a mennyiben állományukban most durva sejtköte-

gek láthatók. Braun (ir. l. sz., v. ö. nálunk 227. 1.) ezeket

szelvényktegeknek (Segmentalstránge) nevezte s azt állította

róluk, hogy az ivarmirigyek gyökrészénél az svesében fekv

Malpighi-féle gomolyok küls tokján beálló hámburjánozásból

jutottak az ivarmirigy állományába. Minthogy azonban a mi né-

zetünk szerint sok adat a mellett szól, hogy a kötegek nem a

gomolyok hámtokjának a származékai, s azonkívül nem is szelvé-

nyes elrendezések (nagyobb számúak, mint a szelvények) : mi

a BRAUN-tól nekik adott név mellett meg nem maradunk, ha-

nem azokat egyeren ivarmirigykötegeknek nevezzük (Sexual-

stránge ; rövidebb volna az »ivarköteg « név, de ez már másra

van alkalmazva, v. ö. 164. 1.). E név alkalmazható a magasabb-

rangú amnionosokra is, mert a késbbiekben ki fogjuk mutatni,

hogy ama kötegek homológjai ezeknél is elfordulnak.

Reptiliáknál az ivarmirigykötegek föllépési idején (12—14
mm. hosszú gyíkébrényeknél), harántmetszeteken a leend hí-

mek- és nstényeknél egyaránt a következ viszonyok láthatók

(VIII. tábla, 170. 171. ábrák):

Az ivarmirigyek harántmetszete {gls) hosszúkás levél-

alakú ; a keskenyebb alapjok (mó) a bélfodor (mes) gyökere

mellett összefügg az svese mediális felszínével, a hol az alaptól

lefelé a legtöbb metszeten találni egy nagyMalpighi-féle gomolyt

igm). Ennek a küls tokja {cB, Bowmann-féle tok) az ivarmi-

rigy alapjának a szomszédságáig terjed és sok esetben az ott

lev sejtkötegekkel érintkezik; máskor közbees kötszövet vá-

lasztja el (mint a 170. ábrán). Az ivarmirigy a szabad csúcsa

felé bunkóalakúlag kiszélesedik s e helyen a csirhám (es) va-

lamivel vastagabb, mint a mirigy gyökere felé, a hol fokozato-

san átmegy a bélfodor gyökerét (rw) és az svese hasüri felszí-

nét borító alacsony laphámba. A mirigy csúcsán a csirhám



248 AZ IVARMIRIGYEK ÉBRÉNYHELYZÉKE.

2—3 réteg laphámból áll : a kisebb sejtek között sok metsze-

ten egyes nagyobbak is elfordulnak (a 170. és 171. ábrák nem

ily helyekrl vannak véve), a melyek mindenben hasonlítanak

a fentebb leírt nagy ivarsejtekhez (v. ö. 242. 1.), azaz proto-

plasmájok nagyobb mennyiség, kevesljbé köti le a festanyagot,

magvok nagy, stb. — Az ivarmirigyek benseje ez idben nem egy-

nem többé. A fiatalabb szakokban (8 -10 mm. hosszú gyík)e

helyen volt váz helyett most kétféle szövet fordul el : belül a

mirigy hosszirányával párhuzamosan futó durva sejtköteg

(ivarmirigyköteg), s e körül keskeny rétegben lazábban sorako-

zott sejtekbl álló váz, egymástól a legtöbb helyen éles körvonal

által elválasztva ; némely készítményen a váz majd egészen

hiányzik, vagy oly kevés, hogy az ivarmirigyköteg közvetetlen

érintkezni látszik a csirhámmal. Ivarmirigyköteg 15— 18 mm.

h. gylkébrényben a legtöbb esetb en csak egy van a harántmet-

szeten, 8 ez az ivarmirigy egész hosszára (harántmetszetére)

kiterjedhet ; ritkán mutatkoznak a szabad végok felé ketté

oszló vagy különálló kötegek, a melyek akkor természetesen

keskenyebbek. Hogy csakugyan különálló kötegekrl s nem az

ivarlécz egész hosszára kiterjed szakadatlan lemezrl van szó,

arról hosszmetszetek tanúskodnak (VIII. tábla, 172. ábra), a

hol a párhuzamos elrendezés bunkóalakú kötegek sorozata

jól felismerhet; a készítmény az elbbieknél valamivel idsebb

ébrényti (kb. 20. mm. hosszútól) való, azért a kötegeknek sza-

bad vége felé a sejtek már hengeresen sorakoztak.

Az említett harántmetszeteken (VIII. tábla, 170. ábra)

látszik, hogy a kötegeknek két végok van : egyik az ivarmirigy

köldökénél fekszik a Malpighi-féle gomoly szomszédságában (háti

csúcs), a másik az ivarmirigy szabad vége felé néz (hasi csúcs)

;

az utóbbi többnyire vastagabb (30m), mint amaz (20/<). A háti

csúcs a Malpighi-féle gomolyok tokjától mediálfelé s magasab-

ban fekszik ; közvetetlenül felettök olyan véredények vannak, a

melyeknek nagy része a fértl a gomolyokhoz vonul ; mások

az ivarmirigybl jönnek s annak az alapján végigvonuló ondó-

viszérbe (ye, véna spermatica) mennek át. A viszerektl oldal-

vást, a fér' (aó) és az svesecsövek (t W) között, fekszik a mel-

lékvesének terjedelmessé lett ébrényhelyzéke {srn), a májsej-

tekhez hasonló sokoldalú sejthalmaz képében, helyenkint beik-
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tátott viszerekkel (az ábra nem ily helyrl való), a melynek

sejtjei 8— 15,M átmérjek. A mellékveséket alkotó sejthalmaz

hol el van választva az ivarmirigy alapjától a közbees nagy

viszerek által (170. ábra), hol összefügg azokkal szakadatla-

nul (171. ábra); az utóbbi esetben a fér alsó felszínétl egész

az ivarmirigy csúcsáig húzódó hosszú (0*387 mm.) sejtköteg

fekszik elttünk. A gomolyokkal a kötegek sok helyen érint-

keznek, másutt nem, de az elbbi esetben is mindig élesen kü-

lönválasátvák tlök, a mennyiben a gomolytokok hámjai lapo-

sak, a kötegekben ellenben jiagyobbak (12

—

15,í< átmérjek)

s gömbölydedek, helyesebben mondva sokoldalúak, mint a máj-

sejtek ; átmen alakokat a kétféle sejtek között nem találni.

Oldalsó széleiken az ivarmirigykötegek mindig vonalszer éles

határokkal bírnak s néha érintkeznek a csirhámmal, de a leg-

többször meghatározható (mint ábráinkban), hogy a köteg és

a csirhám között egy keskeny övben másféle szövet (str) van, a

mely kevesbbé tömötten csoportosult s valamivel kisebb sejtek-

bl áll ; néha egyes nagyobb sejteket is látni ott(opJ, hasonlókat a

nagy ivarsejtekhez ; más esetekben az ivarmirigykötegek belse-

jében is elfordulnak olyanok s pedig nemcsak alul, hanem
egyesek fenn az alapnál is ; ellenben a mellékvesekötegekben

olyanokat nem láttam. A mennyiben a nagy ivarsejtek a köte-

gek alapján elbb mutatkoznak, mintsem a köteg vége az ivar-

lécz csúcsán a csirhámmal érintkezésbe lépett, ez BRAüN-nak

(ir. 15. sz.) azon állítása ellen tanúskodik, hogy a nagy ivarsej-

tek (speték) utólag a csirhám részérl vándoroltak volna be a

sejtkötegekbe. Ellenkezleg a nagy ivarsejtek egyesei benne

feküsznek a sejtkötegekben mindjárt ezeknek els föllépése

idején, midn a sejtkötegek a csirhámmal még érintkezésbe

sem léptek.

Miután az elbbiekben a reptiliák ivarmirigykötegeinek

alaki viszonyait megismertettük, kérdés alá esik most, hogy

miféle képletek azok s mi a feladatuk ? Ezt két körülménybl
lehet meghatározni : keletkezésöknek kifürkészésébl és késbbi
átalakulásaikból. Minthogy az utóbbi viszonyok késbbi tár-

gyalásnak vannak fentartva, figyelmünk e helyen csak az els
kérdés megoldására terjed. Több forrás kinálkozik az ivarmi-

rigykötegek származásának a levezetésére, ú. m. a Malpighi-féle
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gomolyok tokjának a Mmja, a csirhám, és végül a nagy véredé-

nyek körtili sejtszövet (mellékvese-szövet), — lássuk, hogy me-
lyikbl való eredés bír a legtöbb valószínséggel.

Elször is, a mi a gomolyokhoz való viszonyt illeti, sok

esetben úgy áll a dolog, hogy a gomoly lejebb fekszik, mint az

ivarmirigyköteg, s a kettt az svese laza kötszövete választja

el (VIII. tábla, 171. ábra) ; máskor az ivarmirigyköteg a mi-

rigy alapján nem függ össze sem a gomolytokkal, sem a mel-

lékvese ébrényhelyzékével (VIII. tábla, 170. ábra), s az ivarmi-

rigyköteg fels csúcsa a mirigy alapján a véredények alatti

sejtszövettel határos. De találhatók oly metszetek is elegend
számban, a hol az ivarmirigyköteg a mirigy alapjánál oldalvást

hajlik s a gomolytokkal határos; s ily esetekben igazán bajos

eldönteni, hogy a kötegek nem erednek-e a gomolytoknak a

burjánozásából, mint azt Braun (ir. 15. sz.) állította. De tekin-

tetbe véve azt, hogy sok helyen a kötegek nincsenek összefüg-,

gésben a gomolytok hámjával, másrészt magasabbrangú amni-

onosakban a nagyobb távolság miatt kétségtelenül bebizonyít-

ható, hogy a mellékvesekötegek nem erednek a gomolyhámból

(v. ö. 245. 1.) : per analógiám fölvehetjük azt, hogy ez a reptili-

áknál sem lesz máskép. Ezekhez járul az is, hogy az esetben,

ha az ivarmirigykötegek sejtjei a Malpighi-féle tokok hámjá-

nak a burjánozásából keletkeznének, akkor a kétrendbeli hám
között átmen alakokat kellene találni, a mit pedig hiába ke-

resünk, mert a Malpighi-féle tokot laphámsejtek, a kötegek

csúcsát pedig közömbös sokoldalú sejtek képezik. Laphámok

tudvalevleg, mint ilyenek, nem szoktak burjánozni ; a hol réte-

ges laphámoknak a szaporodása történik, ott ez a laphámok

mélyebb hengeres sejtjeibl indul meg,— vagy ha egyréteg a

laphám, akkor elemei elbb az oszlás elkészülésére gömböly-

dedek, protoplasma-dúsabl)ak lesznek, s magvaikon az oszlás

tüneményei már középers nagyításokkal sem kerülik el a

figyelmet. Esetünkben azonban a gomolytokot mindenütt la-

pos hámok képezik, a kötegek csúcsán pedig a májsejtekhez

hasonló szögletes sejtek vannak, s ott átmen alakokat nem

látni ; — mind oly jelek, a melyek nézetem szerint a mellett

bizonyítanak, hogy a kötegek nem keletkeznek a Malpighi-féle

tokok hámjából. De vannak más okok is, melyek Braun fölvétele
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ellen szólnak. Ilyen els sorban az, hogy az esetben, ha a köte-

gek a gomolyok hámja részérl nnének be az ivarléczbe, ezen

benövést tényleges adatokkal kellene támogatni tudni, az által,

hogy a kötegeket elször a mirigy alapján, majd a felén, végül

a szabad csúcsa közelében kellene látni; már pedig az ilyesmi-

bl mi sincs jelen, mert a kötegek (13—14 mm. hosszú gyíkéb-

rényeknél) egyszerre tnnek elö egész hosszukban^ s a benövés

jeleit mutató ilyféle képletek el nem fordulnak.

Reptiliákuál az ivarmirigykötegek háti csúcsa közel fek-

szik a gomolytokhoz, s e miatt eshetik az ember azon tévedésbe,

hogy az utóbbiból vezesse le ; ellenben a többi amnionosakban,

mint azt késbb ki fogjuk mutatni (v. ö. 258. 1.), a gomolyok

tokja s az ivarmirigykötegek között véredények (ondóviszerek),

vagy nagyobb mennyiség mesoderma-szövet van, s sehol sem

látni a kétrendbeli képlet között összefüggést ; nem képzelhet

pedig, hogy az ivarmirigykötegek az amnionosak magasabb

osztályaiban máskép fejldjenek, mint a reptiliákuál, mert ez

esetben egymással nem volnának homológok. Vagy minden

amnionosnál a gomolytokból, illetleg az svesecsövekbl fej-

ldik az ivarmirigykötegek hámja, vagy másunnan ; minthogy

pedig emlsöknél a kett közötti összefüggés hiánya miatt a

gomolytokból való fejldés kizárható, fölvehetjük, hogy ez a rep-

tiliákuál sincs máskép.

A másik forrás, a kötegeknek a csirhámból való szárma-

zása, könnyen kizárható. Ha a kötegek innen keletkeznének,

azt kellene várni, hogy fiatalabb példányokon (10—12 mm.
hosszú gyík) a kiemelked ivarlécz szabad csúcsáról látná az

ember a kötegeket tömör bunkó, majd megnyúló sejtgerendák

képében az ivarmirigybe benni. Már pedig a dolog úgy áll,

hogy 10—11 mm. hosszú gyikébrények ivarmirigyeiben kötegek

még nincsenek (VIII. tábla, 164. ábra); akkor azután egyszerre

kezdenek a körvonalaik kibontakozni egész hosszukban, fölter-

jedve az ivarmirigynek egész az alapjáig (170. ábra), vagy

azontúl összefüggve a mellékvese ébrényhelyzékével (171. ábra).

E rögtönös kibontakozás oly lényeges körülmény, a mely engem

arra indít, hogy a kötegeket sem a gomolytokból, sem az ivar-

hámból le nem vezetem, hanem az ivarmirigy vázából való ki-

differencziálás által származtatom, a midn a csirhám burján-
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zásáhól a vázba jutott hámsejtek a váz kötöszövetelemeitöl külön-

válnak, s hámsejtekbl álló sejtgerendákat képeznek, a melyek

a tüszöhámok és ondócsövek képezésével vannak megbízva (1.

késbb). Ennek bizonyítékát reptiliáknál adni bajosabb, mint

az emlsöknél, a hol az ivarkötegekkel homológ képleteket azon

csövekbeÁ találjuk meg, a melyeket Waldeyer és Kölliker

tévesen a mellékpetefészek csöveinek burjánozásából vezettek

le. Saját nézeteimet ezekrl késbb fogom kifejteni, most még

a reptiliáknál a kötegeknek a mellékveséhez való sajátszer

viszonyát akarom figyelemre méltatni.

Ha a 171. ábrát (VIII. tábla) megtekintjük, úgy felt-

nik az, hogy az ivarmirigyköteg (fsj az ivarmirigy alapjánál

nem sznik meg (mint pl. a 170. ábrában), hanem összefügg az

svese mediális oldalán a férig (aó) felterjedö sejthalmazzal

(srn). Hogy ez utóbbi a mellékvesének az ébrényhelyzéke, az

idsebb ébrényekkel való összehasonlításból kétségtelenül ki-

derül ; itt egyedül a sajátszer összefüggésnek a magyarázatát

kell keresni. S ez könnyen megadható, ha meggondoljuk, hogy

mind az ivarmirigy vázának egy jelentékeny része, mind a

mellékvese kötegei hasonló talajból erednek, t. i. a hashártya-

hám burjánozásából. Elbb említettük (245. 1.), hogy emlsök-

nél és madaraknál az ivarmirigy proximális végén, a bélfodor

gyökere és az svese bels felszíne között lev hashártyahám-

ból ered a mellékvese ébrényhelyzéke, az ivarmirigy proximális

végétl kezdve distálfelé pedig ugyanazokból az elemekbl ke-

letkezik az ivarmirigy vázának egy jelentékeny része, Reptili-

áknál e viszonyoktól csak annyiban van eltérés, hogy a mellék-

vese ébrényhelyzéke terjedelmesebb hosszirányú sejthalmazból

áll, mely az ivarmirigy proximális harmadára is kiterjed s ott

annak a vázával összefügg ; ebben mi különös sincs, mert mind-

ketten egyforma alakelemekbl állanak, s ugyanazon forrásbóL

t. i. a hashártyahámból keletkeztek. 85 mm. hosszú sikló-ébré-

nyek sveséjének proximális végérl vett harántmetszeteken

jól látni (VIII. tábla, 169. ábra), hogy az ivardomb (cs) még

alig kezd kiemelkedni, mindamellett a benne létez sejthalmaz

a gomolytok (gm) mediális oldalán túl már összefügg a mellék-

vese ébrényhelyzékével (srn), a mi abban nyeri megfejtését, hogy

mindkét rendbeli képletnek az elemei a hashártyahám burjá-
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Hozásából keletkeznek. Ha azután az ivarmirigy jobban kiemel-

dik, mint pl. a 171-ik ábrában, akkor ama volt közös eredés

nyoraaikép fentartja magát a mellékvesét képez durva sejt-

kötegeknek ((sszefüggése az ivarmirigy belsejében létez vázzal,

s há az utóbbinak elemei az ivarmirigykötegekké csoportosul-

tak, az összefüggés még élesebben szembetnik.

Az ivarmirigykötegeknek a mellékvesék ébrényhelyzéké-

vel való összefüggése nemsokára közbenövö véredények által

megszakíttatik, s kötszövet halmozódik fel az edény köri,

mire a mellékvese ébrényhelyzéke közbenöv viszerek által

hosszanti sejtkötegekbe tagoltatik. 12— 13 cm. h. sikló-ébré-

nyéknél (IX. tábla, 178. ábra) a mellékvese (srn) az svesének

(c W) az alapján fekszik, elválasztatva az ivarmirigy (gk) alap-

jától az ttrös viszér által (ve). A sejtkötegek tömörek, s jól

megkülömböztethetk az svesének tág üres csöveitl. — Rep-

tiliáknál a mellékvese a közeli szomszédságot az sveséhez to-

vábbra is megtartja, s minthogy az svese ezeknél az ébrény-

élet után a 2-ik életévig megvan (v. ö. 102. 1.), V2— 1 éves gyí-

kokban a mellékvese az svese proximális darabjának a medi-

ális oldalán található (IX. tábla, 179. ábra, srn), a hol a vas-

tagabb helyeken jobbról balra 0"3 52, mellirl hátra 0'240 mm.

átmérj, kötegei 29—48« szélesek, sejtjei átlag 12/< átmér-

jek, sárga festenytartalmúak,— azért mieltt Braun e képletek

lényegét kimutatta, egyszeren '^aranysárga testeknek^ nevez-

tettek. A mellékvese be van ékelve a mediális oldalán fekv

ondóviszér (ve) és az svesecsökevények (c W) közé ; a felüle-

tes vizsgálatnál azt hinné az ember, hogy az sveséhez tartozik,

innen van az, hogy Walüeyer ezt az »aranysárga testet, « az

svese ivarszervi darabjának (v. ö. 234. 1.) s a mellékvese vagy

a mellékpetefészek csöveivé átalakuló részének tartotta. Csak

Braun (v. ö. 234. 1.) mutatta ki, hogy a kérdéses aranysárga

test tulajdonkép a mellékvese, de sem ismerte még azt,

hogy e képletnek az ivarmirigy vázával, az utóbbinak a proxi-

mális végén, közös ébrényhelyzéke van.

Reptiliáknál az ivarmirigykötegek eleinte durvák, ha-

rántmetszeteken csak egy, ritkábban villaalakúlag elágazó két

köteget látni, melyek ez utóbbi esetben igen közel a csirhám

szomszédságában, oldalsó széleikkel azzal érintkezve, húzódnak
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le. Ily állapotban találni azokat 12—16 mm. hosszú gyíkébré-

nyekben. Valamivel idsebbekben, pl. 18—20 mm. hosszúak-

nál, midn az összefüggés a mellékvesével közbenött edényágak

átlal már megsznt, a volt durva köteg helyett a vázban több

kisebbet találni, pl. 4—6-ot, rövidebbet s hosszabbakat is, a

melyek igen közel feküsznek egymáshoz a csekély mennyiség

vázban. Már megelzleg is (VIII. tábla, 172. ábra), de most

még jobban látni, hogy a tömör kötegek falain a sejtek meg-

nyúltak, a mi nekik hengeres külemet kölcsönöz. Ezen átala-

kulás mutatja, hogy a sejtkötegek oszlás és elágazás által keske-

nyebb kötegekre tagolódtak. Ezen idtl kezdve mások lesznek

a viszonyok hímekben, s mások a nstényekben. — 28—30 mm.
hosszú gyíkébrények hímjeiben az ivarmirigy tele van egy-

forma átmérj, szabályos, tömör csövekkel, a melyekben két-

séget kizárólag a herecsöveket lehet fölismerni, — ezek tehát az

ivarmirigykötegekbl keletkeztek ; a csirhám alacsony, a váz

igen kevés mennyiség. — Hasonló korú nstényekben az ivar-

mirigy haránt átmetszete csüllalakú (VIII. tábla, 173. ábra),

a csüllnek két oldalszélén a csirhám (pp) léczalakúlag meg-

vastagodott (öspetepárna, Ureierpolster Braun's), és teli vau

csupa megnagyobbodott ivarsejtekkel ; innen kezdve a mirigy

csúcsa felé a csirhám alacsony lapos sejtekbl áll. A vázban

{str) apróbb gömbölyded sejtek vannak, a melyeken felületes

megtekintésnél valamely szabályos elrendezés nem tnik szem-

be ; de ersebb nagyításokkal, pontos megtekintésnél látni (a

rajznál valamivel fiatalabb ébrényben még jobban), hogy a váz

sejtjei szabálytalan halmazokba vannak csoportosulva, a me-

lyeket egymástól világosabb utak választanak el. Minthogy

minden fiatalabb (15—16 mm. hosszú) gyíkébréuyben jelen

vannak az ivarmirigykötegek, idsebb (28—30 mm. hosszú)

nstényekben pedig csak szabálytalan alakú sejthalmazok for-

dulnak el, kevéssé éles körvonalakkal, elválasztva egymástól

laza kötszövetet tartalmazó világosabb utak által: fel kell

venni azt, hogy e szabálytalan sejttömegek az ivarmirigyköte.

geknek a származékai, a melyek éles határaikat a váz ellenében

elvesztették,— a minek további fejtegetésével a petefészeknél fo-

gunk foglalkozni. E helyen az ivarmirigykötegek elemeinek

honnan való származása kivan még néhány szót
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Az ivarmirigyek vázának keletkezésénél megemlítettük

(v. ö. 244. 1.), hogy ez a csirhám származékainak a mesoderma

kötszövetelemeivel való keverékébl keletkezik, mert a kiemel-

kedni kezd ivarlécz állományába nagymennyiség nagyobb

ivarsejteknek a beburjánozása szemmel követhet (VIII. tábla,

164. ábra), valamint az is kimutatható, hogy ezek ott oszlás

által szaporodva, kisebb sejtekké lesznek. Ha az ivarlécz els

kifejldését elérte, a górcs alatt nagyrészt kisebb gömbölyded

sejtekbl áll ; csak kevés olyan van benne, mely a nagy ivar-

sejtek mekkoraságának megfelelne. Minthogy pedig fel nem
tehet, hogy ezen legkorábban bejutott sejtek a vázban tönkre-

mentek, utódaiknak a vázhoz való csatlakozása okvetetlenül

felveend. Az ivarmirigykötegek föllépési ideje eltt (11— 15

mm. hosszú gyikébrények), a képletek finomsága s keveredése

miatt ki nem mutatható, hogy a vázban mi származott a csir-

hámból, s mi az svese kötszövetébl ; de felvehet, hogy a két

különféle eredés elemek (a csirhám származékai és a váz köt-

szövetsejtjei) az egymástól való külömbözetet a keveredés után

is megtartották. Arra van a szervezetben példa elég, hogy há-

mok a mesodermából utólag kidiíFerencziálódnak ; de hogy

megfordítva, már kidiíferencziált hámok mesoblastos tulajdon-

ságúakká — azaz kötszövetelemekké — átalakulnának, arra

példát nem ismerünk. Esetünkben pedig ilyesmire kellene

gondolni a vázba jutott ivarsejtek sorsát illetleg, ha föltéte-

leznk azt, hogy azoknak származékai a váz elemeihez csatla-

koznak maradólag. Azért tekintetbe véve azt, hogy valamivel

idsebb ébréuyekben az ivarmirigykötegek keletkezését a szom-

széd forrásokból (Malpighi-féle tok, csirhám) kimutatni bizton

nem lehet (v. ö. 250—252.1.), másrészt bizonyos, hogy a kötegek

késbb hámtulajdonságú szöveteket szolgáltatnak (herecsöveket,

Graaf-féle tüszk hámját) : okvetetlenül arra kell gondolni, hogy

az ivarmirigykötegek azon hámelemekbl keletkeztek, melyek

az ivarlécz föllépte közben a csirhámból a vázba jutottak. Ezek

késbb, ennek mesodermális elemeitl különválva, durva kíite-

gekké csoportosulnak, a melyekbl utóbb oszlás és kinövés által

a vázat ellep nagyobb számú ivarmirigykötegek lesznek.

Jeyi/zet. A leírt eredmények kiszedése közbeu jutott kezemhez

WKi.n«N-iiak új értekezése a mellékvesék fejldésérl (Ou the supra-
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renal Bodies of Vertebrates. Quarterly Journal of microscopical Sci-

ences. Januaiy, 1885.), aze'rt erre csak e közbeszúrt jegyzetben lehet-

tem tekintettel.

WEr.DON vizsgálataira tyúkot, gyíkot (lacerta mui-alis) e's czápát

(pristiurus) használt. Legtökéletesebbek a gyíkra vonatkozó metszet

-

sorozatai, a melyekbl fiatalabb példányokat vizsgált meg, mint Bbaun,

azért a kérdést jobban kimerítette. BRAus-tól abban tér el, hogy a

gomolyok hámja részérl ered sejtszaporulatból nemcsak a szelvény-

kötegeket (Weldon szerint herecsöveket), de a mellékvesék kéi-egállo-

mányát is szármáztatja, mely utóbbit Braun különállólag a szomszéd

viszerek (v. cava) eudotheljébl vezette le.

Welpon 20 öscsigolyával biró gyíkébrényröl közöl egy ábrát

(1), a hol a szelvényhólyagnak bels falától egy sejtszaporulat indul

mediálfelé, és gyenge A alakú hajlat után az épen fejld ivarmirigy

vázáig leterjed. A rajz és a leírás úgy szólnak, hogy e sejtszaporulat

éles határokkal bír a szomszéd véredények (v. cava, s a A alatt egy

kisebb visszér) ellenében, s ez utóbbiakon sejtburjánozás nyomai nem
mutatkoznak ;

•— e tekintetben tehát Wki.dox nézete az enyémmel ösz-

szevág. A sejtszaporulatnak oldalsó vége a rajzon odafekszik a lapossá

lett szelvényhólyag harántmetszetének bels csúcsához s vele éi'intkezik,

azért Weldon azt a gomolyhámból vezeti le.

Részemrl nem csatlakozom ez utóbbi nézethez. Mert egyrészt

maga a rajz nem eléggé bizonyít amaz állítás mellett, a mennyiben

látni egy határvonal -félét a kétrendbeli képlet (gomolyhám és a kér-

déses sejthalmaz) között ; másrészt a szóban lev sejtszaporulatuak

lehajló mediális vége egy keskeny híd útján összefügg az ivarmirigy

ébi'ényhelyzekével, — errl a viszonyról pedig Wkí.uon nem tesz em-

lítést. Minthogy ezen összefüggés késbb is megvan, st szembetihibb

lesz, arról pedig Weldon nem szól, hogy a közöltnél fiatalabb példá-

nyokon a sejtszaporulat hogyan kezd a gomolyhámból kinni, a midn
még nincs összefüggésben az ivarmirigy ébrényhelyzékével : e miatt az

ivarléczbl való származtatás adja meg szerintem az egyedül helyes

magyarázatot. Hasonló és fiatalabb reptilia-ébrényeket, mint Wet.don

(1. és 2. ábrái), megvizsgáltam én is (lacerta agilis, auguis fragilis), s

ezekre vonatkozik nálam a VIII. táblán a 169. ábra; de ezen példá-

nyokon a szóban lev sejtszaporulatot nem voltam képes másunnan,

mint az ivarmirigy tájékán fellép hashártyahámból levezetni.

A késbbi szakokra vonatkozólag (4.5 mm. hosszú ébrényektl

kezdve felfelé) Weldon azt mondja, hogy a szelvényhólyagból kintt,

sokoldalú elemekbl álló sejtszaporulat háti és hasi irányban tova-

burjánozik ; az elbbi helyen az ürös viszér és az ösvese között felfelé

terjed, az utóbbi helyen pedig az ivarmirigy ébrényhelyzékével függ

össze (nála 3. és 6. ábrák). Ezáltal keletkeznek (az általunk is vázolt,

v. ö. 247. 1.) hosszú sejtkötegek az ivarmirigy szabad végétl kezdve

felfelé, a mint a 6. sz. ábi'áján egy 13 mm. hosszú gyíkébi-énylxíl
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lerajzol, mely hasonlít a mi 171. ábránkhoz. 18 mm. hosszú ébrény-

lien a hosszú sejtköteg az ivarmirigy alapjánál, közbenött viszerek

által megszakasztatott (minta mi 170. ábránkon). Wei.don a fels dara-

bot a mellekvese keregállományának, az ivai*mirigyben fekv alsó

idomtalan darabot a hererecze ébre'nyhelyze'ke'nek mondja. Ezek elle-

nében a következ észrevételeim vannak

:

Wkldox nem szól az ivarmirigy vázának a keletkezésérl. Fia-

talabb szakokban az rajzain (2. 3. ábrák, 4'5 és 8 mm. h. ébrények-

bl), a szóban lev sejthalmaz lefelé terjedöleg megtölti a fejld ivar-

mirigynek összes belsejét s leterjed a csirhámig, melylyel folytonos

összefüggésben látszik lenni. De az ebbl való levezetésre Wkldon

nem gondolt, holott a szoros érintkezés miatt ép oly joggal tehette

volna, mint a gomolyhámból. Az idsebb ébrényben (7. ábi-a, 18 mm.
h. ébrénybl), a hol a kétféle ébrényhelyzék már különvált, az ivar-

mirigybe jutott sejthalmazt a csirhámtól elég mennyiség laza szövet

váz választja el ; hogy ez honnan jutott ide, aiTÓl Weldox nem szól.

Az iránt sincs semmi vizsgálat csatolva, hogy miért tartja Weldon
az ivarmirigybe jutott sejthalmazt a here csöveinek, vagy a herecsövek

mehik i'észének ; mert egy helyen a mellékherét a herével összeköt

csövekrl, más helyen herereczérl »testicular network«, ismét más

helyen herecsövekrl szól. Arról pedig, hogy a petefészekben mi tör-

ténik a kérdéses sejthalmazzal, említés nem tétetik. — Hogy a mellék-

veséket alkotó fels (hátoldali) sejthalmaz a mellékveséknek egyedül a

kéregállománya lesz, ellenben a velcállomány az együttérz idegrend-

szer részérl származik, e tekintetben Weldon utal BRAux-nak vizs-

gálataira, melyek ezen nézetet kétségtelenné teszik.

Nem kevesbbé hézagosak WeLDox-nak vizsgálatai a tyúkól ille"

tleg. A 4-ik nap eltt nincs nyoma a mellékvesének. - A 4-ik nap

közepén az svese beloldalán fekv laza kötszövetben 2—3 csoport-

ban fekv sejtek jelennek meg, melyek a köi'uyezetböl kerek alakjok s

világos magvok által kitnnek ; ezek az 5-ik napon oszlás által sza-

porodnak, de még a 6-ik napon is külön állanak minden szomszéd for-

rástól (viszér-endothéltl, gomolyhámtól), a mi miatt Weldox nem tudja

els eredésüket megfejteni. .5^/2 napos tyúkébrénybeu egy sejthalmazt

rajzol le (17. ábra), távol a fér, hashártyahám és gomolyok falától,

ezektl közbees csillagos sejtü szövet által elválasztva. Egy 7 napos

ébrényben (18. ábra) e sejthalmaz érintkezik a gomolyhámmal és az

alsó ürös viszér falával; egy 8 naposnál pedig (19. ábra) sejtkötegek

vannak e helyen, szögletes nagy sejtekbl állók, szemcsés protoplas-

mával és világos maggal. E szerint az r)-ik nap elején az elszigetelten

fellép sejtek szaporodván a 7. napon a szomszéd képletek (visszérfal,

gomolyhám) falaival érintkezésbe léptek ; az utóbbi alakban látták a

megelz vizsgálók a mellékvesék els ébréuyhelyzékét, azért vezették

le azokl)ól. Tyúknál WEtoov nem tesz említést arról, hogy a mellék-

vesék ébréuyhelyzéke az ivarmirigjekével viszonyban volna.

M. TÜD. AKAD. III. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 17
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Ezeu eredményeket összehasonlítva a mienkkel, belátható, hogy

Wkldon a magasabb amnionosak tekintetében a mellékvesék legels

keletkezésével tisztába nem jött. E miatt utalunk a mi vizsgálatainkra

s a 167. ábránkra (VIII. tábla), a hol a bárányban a mellékvesék leg-

els ébrényhelyzékének keletkezése a hashártyahámból kétségtelenül

bebizonyodik, s épen azért, mert ezeknél a kötegekben a felburjánozú

hám a gomolyok hámjától távol van, — következtettük, hogy a fejl-

désnek a reptiliáknál is úgy kell történnie, mint az emlsöknél vagy a

tyúknál, habár a reptiliáknál sok esetben a felburjánozó kötegek sejtjei

a gomolyok hámjával érintkeznek s e miatt az eldöntés bajosabb, De-

amaz érintkezés csak utólag állott be, épúgy, mint a hogy Weldon a

tyúkról nyilatkozik. 6 napos tyúknál pedig kimutattuk (VII. tábla,

168. ábra), hogy a mellékveséket alkotó sejtkötegek a hashártyahám-

ból felburjáuoznak s a gomolyok hámjától oly távol állanak, hog}' emiatt

az innen való levezetésre nem lehet gondolni.

Mindezek alapján Weldon vizsgálatai után sincs semmi okom
állításomtól eltérni, a melynek értelmében az amnionosoknál a mellék-

veséhieh legels ébrényhelyzéke a hashártyahám burjánozásából keletkezik,

az ivarmirigy fels csúcsán, a testüreg hélfodri zugában, — és egy id-

ben közös tömeget képez az ivai'mirigy vázába jutott hámkötegekkcl.

Hogy ama legels ébréuyhelyzékböl a mellékvese kéregállományának

sejtkötegjei keletkeznek-e, vagy része van a velállomány képezésébeu-

is, — arról vizsgálatokat nem tettem, minthogy e kérdés eldöntése

nincs összefüggésben a húgy- és ivarszervek fejldéstörténetével.

Magasahh rangú amnionosokban az ivarmirigy fejldésének

legkorábbi viszonyaival tisztába jönni a legnagyobb nehézségek-

kel jár. Figyelemre méltatva a közölt irodalmat (v. ö. 220—237.

1.), a közömbös állapotú ivarmirigyrl két nézetet találunk kép-

viselve : az egyik szerint (Waldeyer) a léczalakúlag kiemel-

ked ivarmirigy ébrényhelyzéke mindjárt kezdettl fogva két

különféle állományból van összetéve : a felszint borító hámból

(csirhámból), s az alatta lev kötszövetbl; — a másik nézet

szerint (Schulin, Balfour) e kétféle alkotó rész egymással

nincs éles ellentétben, a mennyiben a csirhám nem egyéb, mint

az ivarmirigyet képez közömbös sejteknek a felszínre jutott s

ott hengeressé lett része, a melyet eleinte nem választ el éles

határ a váztól. Lássuk most, hogy melyik nézet a helyes.

Emlöséhrényehnél az ivarmirigy ébrényhelyzékének a fej-

ldése abban külömbözik az alsóbbrangú amnionosokétól, hogy

a csirhámban világos protoplasmájú nagy ivarsejtek (speték-
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az els fejldés alkalmával nem keletkeznek. Pontosan az. ivar-

mirigy els fejldésének viszonyait eddig senkinél sem találom

megemlítve. A szerzk, Waldeyer nyomán, hengeres csirhám-

ról és gömbölyded sejt vázról szólnak, a melyeket egymás

ellenében éles határvonal választ el. De ez csak a késbbi sza-

kokra illik, a midn az ivarmirigy már jól kiemelkedik, pl.

14— 16 mm. hosszú házinyúl-, vagy 16—18 mm. hosszú bá-

rányébrényekuél ; ekkor a felszínt borító hám oszlopos elren-

dezési! lett s szabatosan különvált a váztól. Fiatalabb, pl

12— 13 mm. hosszú nyúlébrényekben (VIII. tábla, 166. ábra)

feltn, hogy az oszlopos sejtek a váz ellenében nincsenek oly

élesen különválasztva, mint másutt a hámok szoktak ; a legfia-

talabb szakokban pedig, pl. 10—Hmm. h. bárányébrényekben

(YIII. tábla, 165. ábra) a felszínen fekv hámsejtek a váz sejt-

jeitl nem, vagy alig külömböznek. A helyes tényálladék fel

nem ismerésében, azt hiszem, lényeges szerepe volt a technika

tökéletlenségének is, mert csak jól kezelt (v. ö. 15. 1.) s igen

finom metszeteken lehet helyes eredményeket nyerni, ellenben

már kissé vastagabb metszeteken többé vagy kevesbbé éles

határú csirhámrétegnek a látszata keletkezik.

Ha 10—12 mm. hosszú bárányébrények ivarmirigyeinek

finom harántmetszeteit ersebb nagyítással nézzük (VIII. tábla,

165. ábra, a rajzprizmával pontosan lerajzolva), a midn azoknak

fejldése épen megindul, úgy elször is feltnik a reptiliákéhoz

hasonló, világos protoplasmájú nagyobb ivarsejteknek a teljes

hiánya, mászrészt a csirhámnak (es) szabálytalansága s az, hogy

nincs éles határa a váz ellenében. A csirhám sejtjei (es) csak-

oly szabálytalan gömbölydedek, mint a váznak a sejtjei; külön-

féle nagyságúak mind a két helyen (5"4—8— 9ju), de a nagyob-

bak semmit sem külömböznek a kisebbektl, mindannyian egy-

formán színezdnek s halványak. A felszín egyenetlen, több

helyen látni párosával vagy hármasával összekapcsolt sejteket,

derékszögben elhelyezve a mirigy felszínére, a mi a csirhám

sejtjeinek élénk oszlására mutat. A mirigy alapján egy edény

(ve) vonul el, s itt laza sejtszövet (str) van az edény hosszában.

E körülmények arra mutatnak, hogy a mirigy kezdetleges kö-

tszöveti vázához a csirhámsejteknek élénk burjánozása járul,

mert a legtömöttebben vannak sorakozva a sejtek az ivardomb

17*
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hashártyahámjának a szomszédságában, ellenben fölül s alul,

valamint az svese kötszöveti váza felé a sejtek ritkulnak

;

már pedig feltehet, hogy az esetben, ha onnan (t. i. az svese

váza részérl) vándorolnának a váz összes sejtjei az ivardomb

felé, akkor megfordítva kellene a dolognak lenni, azaz az svese

felé volnának a sejtek egymáshoz közelebb csoportosulva. De e

körülménytl eltekintve, a hashártyahám éléok szaporodása

határozottan mutatja, hogy az ivarmirigy ébrényhelyzékének a

képezéséhez már abban az idben, a midn petefejldésrl még

szó sem lehet, nagy mennyiségben járulnak a felszínrl benöv

hámsejtek. A nagyobb sejtek képviselik a reptiliák- s madarak-

nál elforduló nagy ivarsejtek homológjait, de ezek itt nem n-
nek meg nagyra, mindamellett ugyanolyan feladattal vannak

megbízva, t. i. oszlás által a vázhoz csatlakozni. A lazább sejt-

szövet a viszér felé {str) kétségtelenül az edényt követ köt-

szövet részérl származik, s szintén hozzájárul a váz képezésé-

hez ; ezen kötöszövetelemeknek a hámokkal való keveredése szol-

gáltatja az emlöséhrények ivarmirigyének a vázát. De e vázból

a hámeleraek oly sejtkötegek képében, a melyek a reptiliák

ivarmirigykötegeivel homológok, csakhamar kiválnak,

Madáréhrényekben is megvannak az ivarmirigykötegek.

Tyúkébrényekben a 6-ik napon, külömbség nélkül az ivarra, a

váz belsejében halvány sejtkötegeket látni, alakra nézve nem

oly durvákat és éles körvonalúakat ugyan, mint a reptiliáknál,

mert nagyobb számúak, egymással közel párhuzamosan futnak

mell-háti irányban, a mi némileg emlékeztet a reptiliák-

ban elforduló viszonyokra; a kötegek kíirvonalai eleiute

bizonytalanok, úgy, hogy az 5 -6-ik napon csak igen óva-

tos kezeléssel s finom metszeteken lehet fölismerni . Fel-

nyúlnak egész a csirhám szomszédságáig s itt elvesznek a

vázban ; határvonalaik jobban megismerhetk az ivarmirigy

köldöke felé.

Ezeket a sejtkötegeket már Bornhaupt látta (ir. 11. sz.),

és a csirhámból (szerinte hashártyahámból) az ivarmirigybo

benöv kötegalakú burjánozásból származtatta ; hímekben bel-

lük az ondócsövek lesznek, nstényekben a Pfliiger-féle tömlk.

Wai.ueyer (ir. 119. sz.) azt hitte, hogy csak liíinekbeu fej-

ldnek ki, s azért, mert az ivirmirigy köldíikéuél mutatkoznak
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elször, az svesecsövek részérl beburjánozó herecsövek éb-

rényhelyzékének tartx)tta. Smiegelow (ir. 110. sz.) a 6-ik napon

írja le azokat hímeknél, és kidifferencziálás által a vázból

keletkezett herecsövek els ébrényhelyzékének tartja. Nsté-

nyeknél AValdeyer és Smiegelow nem szólnak róluk. E sze-

rint csak Smiegelow mondja, hogy a kötegek a vázban önálló

kidifferencziálás által keletkeznek.BoRNHAUPT szerint a csirhám

részérl, Waldeyek szerint az svesecsövek részérl nnek be

a herébe.

A reptiliákuál tisztábban mutatkozó viszonyok fölismerése

után(247l.)a madaraknál fellép sejtkötegek sorsa el van döntve.

Azok sem a csirhámból való közvetetlen beburjánzás, sem a

Wolff-féle csövek benöveseikép nem keletkeznek, mert sem az

egyikbl sem a másikból való eredés fölvételére megfelel korú

fiatal ébrények metszetei alapot nem nyújtanak. A rögtönös

föllépés és az összefüggésnek hiánya a csirhámmal, valamint

az svesecsövekkel, a kidifferencziálás mellett szólnak; de ez

nemcsak a hímeknél következik be, mint Smiegelow hitte, ha-

nem a másik ivarnál is. A kötegek finomabbak, mint a repti-

liákuál, de azért homológok , ezekével ; az utóbbiaknál eleinte

kevesebb számúak, durvábbak, élesebb körvonalúak, míg a

madaraknál (s emlsöknél) finomabbak, nagyobb számúak, és

a környez vázban nehezebben ismerhetk meg, — de jelenlé-

tökhöz jól festett készítményeken szó nem fér.

En a kötegek els ébrényhelyzékét a magasabb rangú

amuionos gerinczesekben úgy, mint a reptiliákuál (v. ö. 244. 1.),

a csirhámból indirect úton a vázba jutott és késbb onnan köteg-

alakban kidifferenczidlódó hámelemekböl vezetem le; sorozatos

metszeteken határozottan kizárható, hogy a Malpighi-féle go-

molyok tokjai részérl nttek volna bele a vázba. Reptiliákuál

e kérdés eldöntése, a nagy gomolyok szomszédsága s a mellék-

vesének* sajátszer viszonya miatt bajosabb ; madaraknál és

emlsöknél azonban e forrásból való kizárás a gomolytokoknak

távolsága miatt könnyebb, midn harántmetszeteken a benöv

sejtkötegek a figyelmet el nem kerülhetnék. Saját nézetünk

szerint a kötegek önálló kidifferencziálás által keletkeznek a

vázban, de nem a kötszöveti, hanem az oda jutott csirhám-

elemekbl. Feladatuk hímekben az ondócsövek, nstényekbea
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a Graaf-féle tüszök hámelemeinek a képezéaében áll, a mit a

következ fejezetekben fogunk tovább követni (v. ö. petefész-

ket és bérét). E helyen még a kötegek alaki viszonyaival kell

foglalkoznunk, els föllépésük alkalmával.

Emberi éhrényekhen az ivarmirigykötegek egész a leg-

újabb idkig ismeretlenek voltak, ~ most azonban Kölliker

a legújabb kiadásában (Grrundriss der Entwickelungsgeschichte.

2. Aufl. Leipzig. 1884. S. 423.) említi, hogy 15 és 22 ram.

hosszú (tehát 5 és 6 hetes) emberi ébrények ivarmirigyeibeu

tömör sejtkötegeket talált (288. ábr., 422^ 1.), környezve köt-

szövettl és edényektl, melyek nem lehettek viszonyban a

petetömlk képezéséhez, mert bennük öspeték nem voltak, s a

csirhám egyáltalán még nem volt megvastagodva. Hogy ezen

sejtkötegek azonosak a mi ivarmirigykötegeinkkel, ahhoz az

eladottak után kétség nem fér. Kölliker azonban a kö-

tegek fejldési módjáról részletesebben nem nyilatkozik.

Nekem is volt alkalmam fiatal emberi ébrényeknek jól

kezelt ivarmirigyeit megvizsgálni, de 20 mm. hosszú ébrény-

ben határozott körvonalú kötegeket még nem láttam. Finom

metszeteken (IX. tábla, 190. ábr., aprizmával pontosan rajzolva),

a csirhám (ep) sejtjei szabálytalan sokoldalúak, 9 /* átmérjek,

magvuk 5'7 ;U átmérj. A váz kétféle elemekbl áll : kisebb

(9 « átm.) szabálytalan alakú, és nagyobb (12"5 u átm., magvuk
8—9 jM átm.) gömbölyded sejtekbl. Az elbbiek sötétebben

színezett sejtlánczolatokat képeznek, melyek helyenkint a fel-

színen lev csirhám -sejtekkel szakadatlanul összefüggenek,

annak jeléül, hogy ezeknek a burjánozása által jutottak a

vázba, a mit számos csirhámsejtnek a ketts magva is bizonyít.

Hogy ezekbl a sejtlánczolatokból fognak az ivarmirigyköte-

gek fejldni, az bizonyos, de ily fiatal ébrényben a kötegek még
igen bizonytalanul mutatkoznak. A sejtlánczolatok között fekv

nagyobb gömbölyded sejtek ismét kétfélék : a legnagyobbak (cs)

kétségtelenül ébrényi magtartalmú színes vérsejtek, mert

összehasonlítva valamely szomszéd véredényben, fekv sejtek-

kel, egészen azonos külemek. Hogy ezek hogyan jutottak ide,

nem lehet eldönteni, valószínleg igen finom edényekben fe-

küsznek, de ezeknek rendkívül finom fala a lakkban elzárt

készítményen fel nem ismerhet. A középnagyságú gömbölyded
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sejtek a kötszöveti váz elemeihez tartoznak és szétszórva fe-

küsznek a sötétebb sejtlánczolatok között.

Emlöséhrények közül az ivarmirigyek els fejldését leg-

inkább a nyúlnál (Égli, Kollikek, Balfour), mások a juh- s

disznónál (Schülin, Jancsik) vizsgálták meg. Én fleg a

a házinyúl-, juh- és tehénébrényeket vettem igénybe, 10 mm.

hosszúságtól kezdve fölfelé. Helyes eredmények elérésére sok

függ a kezeléstl (keményités-, festéstl, beágyazástól) ; mint-

hogy mindez csak az utóbbi években tökéletesittetett, ebbl

magyarázható, hogy régebbi észlelk nem derítették ki helye-

sen a viszonyokat.

Az emiitett ébrényeken meggyzdtem arról, hogy a

fejlödivarlécz eleinte(10— 11 mm.h.bárányébrényekben;VIII.

tábla, 165. ábra), közömbös ébrényi sejteknek a halmazából

áll, különös külömbözet nélkül a csirhám és a mélyebb sejtek

között; mindkét helyen találni 6—9 ^i átm. sejteket. A mint a

váz jobban megszaporodik (VIII. tábla, 166, ábra; 12 —15

mm. h. nyúlébrények), a csirhám sejtjei köbös alakúak lesznek,

s valamivel hosszabbak (9*5 /<), mint a váz sejtjei (6*5 jm). A
megnyúlt alak s a szabályos elhelyezés miatt a csirhám egész-

ben véve gyengébb nagyitásnál sötét szegélynek mutatkozik az

ivarmirigy felszínén, de ersebb nagyítással látni, hogy a hám

alapján nincs éles határvonal a váz ellenében, a mi onnan van,

mert a csirhámsejtek oszlásából keletkezett elemek a vázhoz

csatlakoznak(v. ö. 260. l.).Elemipetéknekmegfelel nagyobb ivar-

sejteket, a csirhám között, az ivari külömbözet föllépte eltt,

nem láttam. A mint az ivarmirigy jobban kifejldött (16—18

mm. hosszú ébrények), föllépnek benne a madárébrényeknél

leírt (260. 1.) hálózatos sejtkötegek, eleinte élesebb határ

nélkül a váz felé, de jól festett készítményeken az elüt szín-

árnyalatból bizton felismerhetleg ; eleinte 12—14 ^u átmér-

jek, a következ napokon 20 —25 ,« átmérjek lesznek.

Legjobban láttam a kötegeket 22—25 mm. hosszú juh-

ébrényeken, ferde világítás igénybevételével. Felületes meg-

tekintésre elkerülik a figyelmet, de huzamosabb szemlélésnél

határozottan kiválnak a váz közül. Kleinenberg-féle folyadék-

kal kezelt s borax-kárminnal festett készítményeken a köte-

gekben lev sejtek élénk pirosra színezdnek s gömbölydedek

;



264 AZ IVAKMIRIGYEK ÉBRÉN YIIjELYZÉKE.

a váz sejtjei fakópiros színek s megnyúltak, összeségiik vilá-

gosabb utak benyomatát adja az elágazó sejtkötegek között.

A színárnyalat külömbsége a kötegek és a váz között nem

nagy, s ez is elenyészik, ha a készítmény napokon át állott a

lakkban ; oly készítményeken, a hol elzáráskor könnyen fel-

ismerhetk voltak, több napi állás után a lakkban csak nehe-

zen lehetett látni.

A legels, a ki a kötegeket emlösébrényekben látta,

Egli volt (ir. 29. sz.), — szerinte azok nyulaknál a 16-dik

napon a csirhám részérl burjánoznak be; a csirhám a

12— 13. napon kezd mutatkozni (27 ,« magas), a 13-ik napon

38—54 /i magas lesz, tehát 3—5 sejt magasságú; a 14-ik

napon az ivarléczftömege hámszer sejtekbl áll; elemi peték

mindekkoráig nem jelentkeznek. A szabálytalan hámsejthal-

mazok a 16-ik napon csoportosulnak kötegekbe s ezek a 18-ik

napon a herecsövekké lesznek.— Balfour (ir. 5. sz.) is elismeri

az ivarkötegek jelenlétét, de már késbbi szakokról írja le

azokat (a 18-ik nap után), s az svesecsövek részérl burjáno-

zottaknak tartja. — Schulin (ir. 97. sz.) önálló kidifferencziá-

lásból származtatja, összefüggés nélkül akár az egyik, akár a

másik forrással (csirhámmal és svesecsövekkel).

Részemrl az utóbbi nézethez csatlakozom, a fönuebb

említett módosítással, t. i. hogy közvetett úton a csirhámból

erednek. Az svesecsövek • (Malpighi-féle tokok) részérl való

beburjánozás bizton kizárható, mert fiatal emls s emberi éb-

rények sorozatos metszetein, az svesecsövekkel a sejtkötegeket

sohasem látni összefüggésben ; a kötegek az ivarmirígy köl-

dökéig nem terjednek, s e helyen köztük meg a gomolyok

tokja között lazább kötszövet fekszik, a melyben ivarmirigykö-

tegek nincsenek. Minthogy így a kötegek közvetetlen eredésére

az egyik és másik forrásból hiányoznak a tényleges megfigyelési

alapok, nem marad hátra más felvétel, minthogy azok az ivanni-

rjy vázából öndllólag kidifferencziálódnak. Figyelembe véve pe-

dig az els fejldési szakokban a csirhámsejteknek a vázba való be.

burjánozását(259. 1.), a forrást, a honnan a kötegek elemei szár-

maznak, hajlandó vagyok emlsöknél is úgy, mint a reptiliáknál

(v.ö. 244.1.), a csirhámra visszavezetni, — de nem közvetetlen kö-
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tegalakú beburjánozás útjáu, haueiii az ivarsejteknek sza-

bálytalau sejtláuczolatok alakjában való bcváudorlásából és

azután kötegek képében való csoportosulásából.

Ha az amnionosoknak mind a három osztályán tett ta-

pasztalatok és összehasonlítások (után az ivarmirigyek els éb-

réuyhelyzékéuek a miféleségét meg akarjuk állapítani, úgy azon

eredményre jutunk , hogy a kifejlett ivarléczek képezéséhez

mindkét nemben egyformán háromféle képlet járul: az ivarlécz

felszínét borító csirhám, a kötszövet jelentség váz, és a

vázban fekv sejtkötegek. Eredésre nézve a sejtkötegek is a

csirhámból származtak, közvetett úton, tehát hámokból állanak.

Végs forrásban pedig az összes képlet a mesodermának a

származéka. Ennek kidifferencziáló képessége hámokká az ivar-

mirigyeken épúgy, st nagyobb mértékben megvan , mint az

svesében (v. ö. 74. 1.) : elször az ivari tájékba jutott zsigerüregi

sejtek diíferencziálódnak ki csírhámmá, azután ezeknek élénk

felszaporodása által hámelemek jutnak az ívarvázba s azt szét-

hintett (diffus) alakban ellepik'; ha ott megszaporodnak, köte-

gekké csoportosulnak, összefüggés nélkül a csirhámmal.

Az ívarmirigyeknek eladott fejldési módja a mellett

szól, hogy azok nem helyezhetk egy csoportba a többi hám-

mirigyekkel. Az utóbbiak a Remak-Kölliker-féle mirigy-typus

szerint fejldnek, azáltal, hogy a hámcsirlevelek (ekto- és ento-

derma) valamelyikének származékából tömör, vagy mindjárt

üreges hámnyújtványok nnek be a kötszövetbe, s abban kü-

lönféle alakú folytatásokat hajtanak, mindig összefüggésben

egymással és éles határral a szomszéd mesoderma ellenében ; a

nyujtványoknak a mesodermával határos sejtjei többnyire hen-

geresek ;* festett készítményeken a kettnek határa azonnal

szembetnik, úgy hogy mindig tudjuk, hogy mi a hám s mi a

kötszövet.

Ebbe a typusba az ivarmirigyek nem illenek. Ezeknél

kezdettl fogva nem éles a csirhámuak a határa az alatta

fekv váz ellenében, a minek oka abban van, hogy a csirhám

szolgáltatja a váz egy részét, azt, a mely késbb hámtulajdou-

ságokat mutíit (sejtkötegek a petefészekben, vázközti sejtek a
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herében). E képesség abban találja megfejtését, hogy a csir-

hám is mesoderma származású, nem levén egyéb, mint a meso-

dermának a zsigerüreg felszinére jutott sejtrétege, a melynek
elemei késbb, ha a kezdetleges váz ébrényhelyzékét elállítot-

ták, azért öltenek megnyúlt alakot, mert a zsigerüreg felszíne

felé a nyomástól megszabadulnak, az oldalfelszíneikre gyakorolt

nyomás.pedig a sugaras irányban való kinövésre megadja az

okot. E tulajdonságban osztozik a csirhám minden egyéb há-

mokkal, annak hengeressé alakulása tehát nem mondható reá

nézve jelleges tulajdonságnak. A fajlagossá válás a csirhám-

sejtek származékainak a leend vázba való széthintett (diíFus)

és lánczalakú bevándorlásában áll ; ez oly lényeges tulajdon-

sága a csirhámnak, a mihez hasonló egyéb hámoknál el nem
fordul, mert ha találni is egyebütt a valódi hámcsírlevelek

származékaiban megnagyobbodott s oszlásnak indult sejteket,

ezek szaporodásuk közben hozzájuk hasonló sejtek elállításá-

val vannak megbízva, míg az oszló csirhámsejtek feladata nem
a felszínt borító elemekhez hasonlóknak elállításában van,

hanem ezek arra valók, hogy a felszínrl a vázba jussanak és

ott fajlagos sejteknek az ébrényhelyzékét képezzék. Ez oly lé-

nyeges külömbség, a mely, hozzávéve az ivarmirigyekuek a meso-

dermábóli származását, élesen különválasztja ezeket a többi hám-

mirigyektl
; az utóbbiaknak fejldési módja egy közös typus

szerint történik, az ivarmirigyek pedig ismét más typust kö-

vetnek.

Minthogy az ivarmirigykötegek egyaránt kifejldnek

mind a hímekben, mind a nstényekben, az eladottakkal el

van döntve az éhrények ivarát illet kérdés, mely már oly sokat

foglalkoztatta a búvárokat. A régibb alaptalan állításoktól

(v.ö. 221. 1.) eltekintve, némelyek még újabban is eleinte közöm-

bös ivari állapotot (Kölliker, ir. 59. sz., 959. 1. ; Braun, ir.

15. sz., 216. 1.), mások a hím állapotból való kiindulást vették

föl (BoENUAUPT, ir. 11. sz.) ; Egli nézete szerint (ir. 29. sz.,

12. 1.) eleinte az ébrény (nyúlébrény) közömbös ivarú, a 15-ik

napon minden ébrény hím ivarú lesz;^ voltak oly szerzk is, a kik

liím-nsneK (hermaphroditának) mondottak a fejldés bizonyos

idején minden ébrényt (Waldeyer, ir. 119. sz., 152. 1.).

Ha tüzetesen forgatjuk meg a kérdést, azon eredményre
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jutunk, hogy az medd sikerre vezet — és így vagy úgy dönt-

het el, a szerint, a mint fiatalabb vagy idsebb ébrényeket

használunk a meghatározásra. Erltetett definicziók s okosko-

dások által a dolgok lényegébe még sehol sem nyertünk mé-

lyebb bepillantást, s így van ez a jelen esetben is. Bizonyos

csak az, hogy ha visszafelé követjük az ivaroknak fejldési

állapotát, úgy kell egy oly fejlettségi szakra jutni, a hol az ivari

külömbözet megsznik, mert ivarmirigyek még nincsenek. Az
ily szakot helyesen nem ivartalannak, hanem ivarmirigy-nél-

kUlinek fogjuk nevezni. Azután következik egy oly fejldési

állapot, a midn ivarmirigy már jelen van. Ha ez mindjárt

kezdetben egyik vagy másik irányban fejldnék, azaz minden

ébrénynél azonnal a hím, vagy minden ébrénynél azonnal a

nstény typust venné fel, azután menne ebbl át az ébrények

egy része (pl. fele) a másik typusba : akkor fel volnánk jogo-

sítva a szerint, a mint a dolog állana, hím v. nstényállapotból

való kiindulást felvenni. De mindebbl mi sincs jelen : az ivar-

mirigy eleinte oly alaki sajátságokkal bír, a melyekrl az ivart

fölismerni nem lehet, t. i. mindkét nemben csirhámból és a

vázba beágyazott sejtkötegekbl (ivannirigykötegekbl) áll. E
szerint arra a gondolatra juthatna az ember, hogy az ivarmi-

rigyek jelenlétének els idején minden ébrény közömbös ivarú.

De e kifejezés »közömbös « nem illik pontosan a viszonyokra.

Közömbös ivarról csak akkor szólhatnánk, ha megvolna a ké-

pesség ilyen állapotnak a kifejlett egyénbe való átmenetelére.

De minden egyén az egyik vagy a másik ivar felé hajlik ; ese-

tek, hogy ily közömbös állapot fejldési akadály eredményekép

megmaradt volna, nem ismeretesek. Azért fel kell vennünk,

hogy minden egyénben (kivéve a gerinczesek között ritkán —
halaknál — elforduló hermaphroditás állatokat), megvan a

képesség már ab ovo valamelyik ivarra való átalakulásra.A körül

sarkallik tehát a kérdés, hogy ezen képességet minden ébrény

már a petébl magával hozta-e, vagy pedig közömbös volt egy

bizonyos ideig, s akkor küls behatások folytán hajolt az egyik

vagy a másik ivar felé ? Minthogy e kérdést közvetetlen észlele-

tekkel eldönteni nem lehet, gyanítások terére kell lépni, s itt

tekintettel az ivarmirigyeknek leírt fejldésmódjára, csak azt

mondhatjuk, hogy az ébrényékben megvan a képesség egy oly



268 AZ IVARMIRIGYEK ÉBRÉNYHELYZÉKE.

(jobb név híjján »közönibös« vagy »ivartalannak« nevezend)

ivarmirigynek a képezésére, a melybl a külbefolyásoknak eddig

ismeretlen összege által egyit vagy a másik ivar keletkezik. A
mennyiben magasabb rangú gerinczesekben hímnös állapot el
nem fordul (v. ö. értekezésemet : A hermafroditaságról. Ter-

mészettudományi Közlöny. 1885. 186. és 187-ik füzetek), fel

kell vennünk, bogy amaz ismeretlen külbefolyások közül a fej-

ldés közben mindig csak az egyik jut érvényre. De azért nincs

kizárva annak a lehetsége, hogy h (hím) és n (nstény) befo-

lyások egymásnak egyensúlyt ne tarthatnának, s ez az alsóbb

rangú gerinczesek himnseinél csakugyan elfordul (pl. halak

között a serranus fajoknál ; hím varangyról azt állítják, hogy

van durványos petefészke).

Hogy ama külbefolyások miféle természetek, azok vég-

okának tárgyalásába bocsátkozni nem szövettani munkák kere-

tébe való, s kérdés, hogy értelmiségünknek egyátalán hozzáfér-

hetk-e ?De a közvetetlen okozatot figyelemre méltatnimegvan az

alap. Hímeknél az ivarmirigykötegek, nstényeknél a csirkdmviszi

a továhhi fejldésben az alakifszerepet. Egyiknek vagy a másik-

nak túlsúlyra vergdésébl magyarázhatjuk a közömbös álla-

potból az ivari felé való hajlást. Boll (Das Princip des AVachs-

thums. Berlin, 1876) elmésen vezette le a mirigyeknek és bizo-

nyos kóros képleteknek a keletkezését a hámoknak a kötszö-

vettel való küzdelmébl. E hypothézist némi módosítással átvi-

hetjük az ivari diíferencziálásra is : ha késbb a csirhám sejtjei

(elemipeték) igen megnagyobbodnak és a váz kéregállományán ke-

resztüljutva az ivarmirigykötegeket alakilag befolyásolják, akkor

eláll a ni ivar ; ha ellenben a csirhám sejtjeinek benövése nem

okoz lényeges változást az ivarmirigyköteg alakján, s ezek megtart-

ják egyéniségüket (megmaradnak herecsöveknek), akkor hím lesz

az ébrény.

Waldeyer (ir. 119. sz., 152. 1.) szellemesen fejtegette,

hogy minden ébrény fejldésének bizonyos idején hímns, mert

mindegyikben kifejldnek mindkét ivar számára az ébrényhely-

zékek (csirhám, svesecsatorua, Müller-féle cs stb.). Mások e

nézetetnem osztották (v. ö. 266. 1.). —A kivezet utaknak a je-

lenléte, a melyekre Walueyer az nézetét alapította, sem az

ébrényben, sem a felntt állapotban az ivar meghatározására
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nem lehet irányadó, mert ez esetben, ha azok jól kifejldve át-

mennek a felntt állapotba, az ily egyéneket valódi hermaphro-

ditáknak kellene tartani, — már pedig ivarcsatorna kivételes

állapotban férfiaknál is elfordulhat (v. ö. 196. 1.). Csak az ivar-

mirigy mifélesége dönt ; minthogy pedig ez az ébrényben eleinte

oly tulajdonságokat mutat, a melyek mindkét nemben egyfor-

mák, csak annyi mondható, hogy az éhrények eleinte ivarilag

nincsenek differencziálva, a mennyiben minden ébrényben oly

ivarmirigyek vannak jelen, a melyek felszínét a csirhám fedi,

belsejökben pedig a csirhámból indirect úton a vázba jutott

sejtkötegek (ivarmirigykötegek) vannak. Ha ezt az állapotot

»közömbös« ivarúnak akarjuk nevezni, úgy az ellen nem tehet

kifogás, csak szemünk eltt legyen ezen »közömbös « ivari álla-

potban az ivarmirigyek szöveti szerkezetének a mifélesége.

A petefészek (Ovarium).

Küls megtekintésre , kézi nagyitóval nézve , az ivart

emberi ébrényekben a 2-ik hó végén lehet megismerni, a mikor

az svesének mediális oldalán kiemelked és annak majdnem

egész hosszán végigvonuló ivarlécz hímeknél ríividebb marad,

azaz proximális és distális végein lekerekedik (úgy, mint pl. a

TIT. tábla 41. ábrája; disznó-ébrény), míg nstényeknél

ugyanakkor az elcsenevész sveséhez hasonló hosszúságban

megmarad és végei felé megkeskenyedik. A 3-ik hónap elején

(VTTl. tábla, 158. ábra) a petefészek (gls) alakja szembetnen
külömbözik egy megfelel korú hímébrény heréjétl : hosszabb

(3 mm.), fels vége a kürt (th) hasüri nyilasáig, alsó vége a

méhszarvig (cu) terjed, kissé ferdén fekszik, fleg a fels

félrésze, mely beiktatódott a nagygyá lett mellékvese (sm.) és

a kürt (th) közé; a közepe széles (0*7 5 mm.), proximális é^

distális végei pedig csúcsosak; átmetszete laposdad. A 4-ik

hónaptól kezdve szögletes lesz (III. tábla, 42. ábra), és ha-

rántmetszete háromoldalú hasábhoz hasonlít (VI. tábla, 117,

127. ábrák; IX. tábla. 191. 192. ábrák), a melynek mellfelé

tekint éle kissé rovátékos; van ekkor egy mediális, egy

oldalsó és egy keskenyelib hátulsó felszíne, a mely utób-
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bilioz a petefészekfodor (moj tapad ; felszíne igen apró

dudoroktól egyenetlen, olyan kicsinyben, mint a mink nagy-

ban a szemcsés mirigyek ; a dudorokat a kiemelked petego-

molyok okozzák (1. alább). Színe heveny állapotban sárgás-

szürke. — Minthogy a petefészek fiatal ébrényekbeu (III. tábla,

42. 43. ábrák) még majdnem úgy fekszik, mint a hogy feküdt

eredetileg az ivarlécz, azaz közel a test hossztengelyét követ

vagy kissé ferde irányban van elhelyezve: azért a mediális

felszíne a végbél (int) felé néz, az oldalsó felszíne az elcsene-

vészésnek induló ösvese (c W.pov) felé van fordulva, s a hátulsó

felszíne a petefészekfodor útján összefügg az svesével, ille-

tleg a hátulsó hasfalakkal.

A fodor (mesoarium) viszonyait jól látni 3—5 hónapos

ébrények harántmetszeteiu (VI. tábla, 117—119; IX. tábla.

191. 192. ábrák). E lemez (mo) az ivarmirigy összefüggési

helyét jelzi az svese kötszövetével, s az által keletkezett,

hogy az ivarmirigy vázának szaporodása közben az össze-

függési hely szélességi növésben nem követte a petefészket. A
fodor a 3-ik hónapban rövid (117. ábra), a4-ik hónapban kezd

megnyúlni (126. 127. ábrák), de a proximális végén ekkor is

(VI. tábla, 118. 119. 128. ábrák; IX. tábla, 191. 192 ábrák),

és késbb is rövidebb és szélesebb marad, mint a distálison,

azaz fölül a petefészek egy széles kötszövethíd útján marad

az ébrényélet közepéig mintegy az elcsenevész svese vázával

összefüggésben, a mi figyelemre méltó körülmény az svesecsö-

kevényeknek e helyre való jutása miatt (v. ö. 302. 1.). 3—

4

hónapos ébréuyekben a petefészek kötszövetváza a distális

végén nem végzdik ott, a hol a mirigy distális vége vau, vala-

mint a petefészekfodor sem sznik ott meg, hanem váz és red
folytatódnak a petefészekfodor folytatásában fekv keskeny

zsinegbe s az egész a méhszarvakig terjed (a VI. tábla 115.

ábráján Zo-val jelölt ráncz folytatását teszi a 116. ábra pete-

fészkének, ov), a hol az utóbbiaknak vázával szakadatlanul össze-

függ. E zsineg késbb a petefészekszálaggá (Igt. ovarii) lesz.

Minthogy másrészt ugyanott, a hol a petefészekszálag vége a

méhszarvakkal összefügg, e szarvak állományától kiindulólag

a lágyéktájék felé vonuló Hunter-féle vezérfonal ered (III.

tábla, 42., 43. ábrák, gH, Irot
; VIII. tábla, 158. ábra, Irt), a mely
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késbb tudvalevleg a görgeteg méhszálaggá (lg. rotundum uteri)

lesz : ez által világosan bebizonyodik, hogy a petefészekszálag a

görgeteg méhszálaggal együtt egy közös zsinórt alkotnak^ a mely-

nek proximális végét a -petefészekszálag, a distális végét a gör-

geteg méhszdlag teszik, a kett közötti összefüggést pedig a

méhszarvak közvetítik. A szerzk rendesen csak a görgeteg

mébszálagot származtatják a Hunter-féle vezérfonalból, a saját

petefészekszálagról nem szólnak (Kölliker, ir. 59. sz., 995. 1.).

De ez utóbbinak idetartozása szembetnen mutatkozik fiata-

labb ébrényekeu (pl. a III. tábla 41. számú hím disznóébré-

uyeu, a melyhez ily korban a nstények még hasonlítanak), a

hol az ivarmirigy distális végétl a Wolff-féie zsinór (plW)

kezdetéhez futó Hunter-féle fonal (. n. svesei lágyékszálag

;

Leistenband der Urniere, Köli.iker) jól szembetíínik (emberi

ébrényekben elfedetik a széles méhszarvaktól, azért a 42. és 158.

ábráinkon nem látszik), s minthogy a WolfF-féle zsinórtól

(leend méhszarvtól) proximálfelé esik, nem lehet más, mint

a petefészekszálagnak az ébrényhelyzéke. Az svese lágyék-

szálagának szövete, a Wolft-féle zsinór szövetével az svese

alsó végén egybefolyik, ott keresztezdnek s azután a lágyék-

szálag tovább folytatódik a lágyéktájék felé, a köldökütérnek

a küls oldalán (úgy, mint pl. a 44. ábrában gHs) , a Wolíf-féle

zsineg pedig a köldökütérnek bels oldalán hajlik le az ivarkö-

teghez. A kétrendbeli zsinegnek a keresztezdési , illetleg

egyesülési helyét vehetjük határnak a kürt és a méhszarvak

között, úgy hogy e helyen mind az ivarcs, mind a sza-

lagos készülék jellege és nevei megváltoznak: proximálfelé

kürt és petefészekszálag, distálfelé méh és görgeteg méh-

szálag vannak.

A 3-ik hónap elején a petefészkek (VIII. tábla, 158.

ábra gls), majdnem a test hossztengelyében feküsznek. gyenge

elhajlással oldalvást, magasan a kis medencze bemenete felett,

a hasüreg hátulsó falán, az svesecsökevényekhez a rövid pe-

tefészekfodor útján rögzítve. Kifejlett nben a mirigyeket a me-

denczebemenet alatt találjuk, a széles méhszálag hátulsó fel-

színén. A petefészkeknek ezen helyzetváltoztatása, v. ú. n,

levándorlása (descensus ovariortim) már a 4-ik hónapban meg-

kezddik s tagadhatatlan, hogy egyrészrl a vezérfonal részé-
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röl eszközölt rögzítés miatt jö létre, de nem kizárólag, mert

ugyanolyan , söt még fontosabl) szerepet játszanak a törzs

középs és distális végének növési külömbözetei, a melyek által

mindaz, a mi fiatalabb idben a gyengén kifejlett medencze

bemenetele felett feküdt, e testrész nagyobb mérv kifejldé-

sekor abba belejut, a mit képletileg úgy fejezhetünk ki, hogy

a medencze alulról felfelé reáborul a zsigerekre. Ha 2— 'J

hónapos ébrényekben az ivarkészülék csekély méreteire gondo-

lunk, akkor könnyen át fogjuk látni, hogy nem nagy növési

külömbözet kell arra nézve, hogyazsigerek az ersebben kifejld

medenczébe jussanak. Hogy ezen állítás tényleges alapokon

nyugszik, mutatja a méhnek, a köldökütereknek és húgyhólyag-

nak korai' idkben magas fekvése a kis medencze beme-

nete fölött (TIT. tábla, 42. 43. ábrák). Mindezek a 3—4 hóna-

pokban messze túlemelkednek a kis medencze bemenetén, de

késbb egészen benne feküsznek ; a húgyhólyag- s a köldöküt-

erekrl pedig senki sem fogja mondhatni, hogy maradó helyökre

valódi vándorlás által jutottak, sem azt, hogy nem nagyobbodtak.

Nttek ezek is, de nem arányban a medencze tágulásával és

kiterjedésével, minek következtében ez utóbbi azokat magába

befogadta. Ha ezeket figyelembe veszszük s tudjuk, hogy mit

kelljen a levándorlás (descensus) alatt értenünk, akkor bátran

megmaradhatunk a név mellett, csak ne csatoljunk ahhoz szó-

szerinti fogalmat. Növési különbségek a tartalom és fal között,

párosulva a tartalomnak a vezérfonal részérl gyakorolt rögzí-

tésével, okozzák a helsü ivarszervek fekvésének megváltozását

:

a vezérfonal húzása a nnemben nem alapszik tevleges izom-

mködésen, sem zsugorodáson, hanem összes hosszának rövi-

debb maradásán a többi részekhez arányban.

De mindez nem elég annak a megmagyarázására, hogy

miért nem marad meg a petefészek késbb is a függélyes hely-

zetben, s hogyan jut a széles méhszálagnak a hátulsó felszinére.

Ezen átalakulások megfejtésére sorozatos korú ébrényeket a

4— 6-ik hónapokból vizsgálat alá vévén, azt látjuk, hogy eleinte

a petefészkek megtartva az ébrényi függélyes fekvést, a rae-

denczeüreg felé lesüppednek. Az esetek legnagyobb számában

úgy találtam (TIT. tábla, 42. és 43. ábrálc), hogy a hal pete-

fészek, már a 4-ik hónapban h^jebb (distálabb felé) fekszik,
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mint a jobbik, s alsó csúcsával a bal méhszarv mögé rejtzik,

míg a jobbik ez idben azon túlmagaslik. Ily készítmény a

szemlélre azon benyomást teszi, mintha a bal petefészek a kis

medenczeüreg felé a saját súlyánál fogva lecsúszott volna. De
hogy e lecsúszást nem a petefészek súlya okozta, annak a fölvé-

telét az ébrénynek változó fekvése a méhben kizárja. Lehet,

hogy a medenczének kezdd tágulása közben mind a két pete-

fészek nem talál benne egyszerre helyet, azért a levándorlás az

egyikkel kezddik meg, és hely adódván következik a másik. De
hogy miért kezdi meg ezt többnyire a baloldali petefészek (a

jobboldalin ritkán láttam), annak okát adni nem tudom, ha-

csak a méhnek kissé jobbra tartó elhajlásával (43. ábra) nem

hozom e tüneményt kapcsolatba, minek következtében a bal-

oldalon a végbél mellett egy tágabb r keletkezik, mely a bal

petefészek befogadására igen alkalmas.

A levonult petefészkeknek a test vízszintes síkjába való

helyezkedését (a mi nem mindig áll be s akkor a petefész-

keknek ú. n. »fiatalkori fekvése« fordul el His szerint. Archiv

f. Anat. u. PhysioL, Anat. Abthlg. 1878., S. 81.) kapcsolatba

hozom a medenczének bekövetkez tágulásával. A petefészek

hossznövése nem .tart ezzel arányt, s minthogy a distális vége

a röviden maradó petefészekszálag által a méhszarvakhoz van

rögzítve, a proximális vége pedig a beléje lép edények által a

medencze oldalsó fala felé vonatik : a medenczének tágulása

közben meg van adva az ok arra, hogy a petefészek hosszten-

gelye függélyes irányát elhagyva a test vízszintes síkjába

helyezdjék. Itt azután nyílirányú v, haránt fekvésbe juthat,

a mirl tudvalevleg sok vita folyt (Hasse, Archiv. f. Gynae-

cologie, 1875. Bd. VIII., S. 402. — B. Schültze: Ibidem,

1875. Bd. IX., S. 265). A fejldési viszonyok arra mutatnak,

hogy minden esetre ill határozott irányú állandó fekvés nem

várható, s abból magyarázhatók különféle szerzknek az állí-

tásai, hogy a nyíl-, haránt vagy az ébrényi függélyes fekvés

közül melyeket látták eseteikben többször. Fekv hullában ész-

lelt viszonyokból következtetve, teljesen csatlakozom Henke-

nek azon állításához (Topographische Anatomie. Berlin, 1884.

S. 400. sq.), hogy a petefészek a legtöbb esetben harántul fekszik

n petefészekdrokban (fossa ovarii), oldalsó (ú. n. medenczei)

M- TUD. AKAD. III. OSZT. KÜI.Öíí KIADVÁNYA. 1884. I. 18
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csúcsával a medencze bemenetén elvonuló nagy véredények

felé kissé fölemelkedve.

Hogy a petefészek mikép kerül a kürt alá és a széles

méhszálagnak a hátulsó felszínére, holott eleinte a kürtnek a

mediális oldalán feküdt , az svese beloldalán (III. tábla,

42. ábra) : az a széles méhszálagnak fejldési viszonyaival

áll kapcsolatban. Eleinte kürt, svese és ivarmirigy a has-

üregbe bedomborodó közös tömeget képeznek , mely a há-

tulsó hasfalakkal széles alap útján összefügg (III, tábla,

39. ábra). Késbb ama közös tömegnek a mediális oldalán az

ivarmirigy, a küls oldalán a kürtlécz kezd jobban kiemel-

kedni s ezek keskenyebb hidak útján az svesével összefüggés-

ben maradnak, az svesének alapja pedig keskenyebb lesz.

Ha az ivarmirigy ersebben kifejld()tt (pl. a 3-ik hónapban

;

VI. tábla, 117. ábra ov), akkor a kürt az sv«secsökevénynyel

együtt egy homlokirányú vastag lemezzé alakúit át (dM-t\

majdnem ur-ig terjed), a melynek mediális részében a töme-

gesebb svesecsökevény van fcH^, s ezt a hátulsó hasfalakkal

egy keskenyebb nyak köti össze ; a lemezben oldalvást a kürt

(dM) húzódik végig, egy befüzdés által az svesecsökevényti

(cWJ elválasztva; ugyanekkor a petefészeJ^nek volt széles

alapja is megkeskenyedett s helyén a petefészekfodor (mo)

egyesíti az ivarmirigyet (ovj az svesecsökevények (cW)

mells felszínéhez.

Az ivarmirigynek bekövetkez levándorlásával és az s-

vesének teljes elcsenevészésével a fekvési viszonyok megvál-

toznak : a petefészek küls oldalán fekv kürt elbb a mirigy

elé helyezdik (III. tábla, 43. ábra, a baloldalon), s azon

lemez, mely a petefészekfodortól a Mtiller-féle cshöz vonult s

a 2— 3-ik hónapokban az svese fejlettségi állapota miatt még

vastag volt (VI. tábla, 117. ábra), a 3-ik hónap végétl kezdve

megvékonyodik (VI. tábla, 126. 127. ábrákban dM-t\ mo-ig),

mert az svese elcsökevényesedett. Ezáltal belle a petefészek

köldökétl (hoj a kürtig (dM) vonuló denevérszárny lett ; a

lemeznek azon része pedig, mely a petefészek köldökétl, ille-

tleg a petefészekfodortól a medenczefalakhoz vonul (íno-tól

//-ig), a széles méhszálagnak a többi részét képviseli. A kürt az-

után az 5—6-ik hónapokbíin a mirigy levándorlása közben oly
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fordulatot végez, a melynek következtében annak a mediális,

majd a fels oldalára jut, a mi megtörténvén, természetesen a

petefészekkel eredetileg párhuzamos kürt is a test vízszintes

síkjába helyezdött. Ezek következtében a széles méhszálagnak

hátulsó lemeze, a melyen a petefészek a kifejlett nben kidom-

borodik, az ébrényben (a petefészek függélyes fekvése idején)

azonos az ébrényben a hashártyának azon részével, mely az

svesét borítva a kürttl a petefészek köldökéhez vonul s

mellfelé tekint (III. tábla, 43. ábra, jobboldalt a kürt és pete-

fészek között). Képzeljük ezidben a függélyes irányú kürtöt

a petefészek elé, majd a mediális oldalára helyezdni, akkor

az svesének említett mells felsziné])l egy hátulsó lett, s ha

most az egész képletet a függélyes irányból a harántba fek-

tetjük, úgy a petefészek sajátszer fekvésváltozásairól a

valóságnak megfelel találó fogalmat nyertünk.

A petefészek fejldésének helsö átalakulásait mind a rep-

tiliákban, mind az emlsökben s a leányban pontosan megvizs-

gáltam. A madarakat sem hanyagoltam el, de csakhamar

meggyzdtem, hogy ezek a finomabb viszonyok kiderítésére a

legkevesbbé alkalmasak, habár épen ezen osztály volt az, mely

a könny hozzáférhetés miatt régibb és újabb észlelknek

(egész WALDEYER-ig) leginkább szolgáltatta az anyagot. A
vizsgálatokat ezeknél, a váznak rendkívül csekély mennyisége

és a hámbeli alkotó részektl elmosódott elkülönítése teszik

nehézzé, egyébiránt sok tekintetben megegyeznek a reptiliákkal.

Azért elegend, ha ez utóbbiakat részletesen megismertetjük.

-áJReptiliák.

Az irodalmi bevezetésben eladtuk (v. ö. 227. 1.), hogy a

reptiliák petefészkeirl a legbehatóbb vizsgálatok ez ideig

BRAUx-tól (ir. 15. sz.) származnak, a ki egészben véve a tüsz-

fejldésrl Walueyer álláspontján van, melynek értelmében

a tüszhám az spetékkel együtt a csirhámból származik és

vele egyidejleg jut a kéregvázba, Braun ezt még a felntt

állatokról is állítja, a melyeknél idnként (tavaszkor és

szkor) , a petefészekfodor meUett megindul a petefejldés.

18*
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holott Waldeyer (ir. 119. sz., 69. 1.) ilyesmit az ébrényéleten

túl nem látott. A szelvénykötegek (a mi ivarmirigykötegeink,

247. 1.) Braun szerint a nstényekben szereppel nem bírnak,

jelentéktelen maradványaik egyideig a petefészek köldökében fe-

küsznek, de onnan is elpusztulnak, úgy hogy az els életév

után belölök mi sincs már jelen. Braun vizsgálatainak idején

az emlsök petefészekvázában elforduló nagy mennyiség

hámkötegeket (v. ö. 261. 1.) tüzetesen még nem ismerték, s

azért nem volt felvetve a lehetség, hogy a tüszhámok e for-

rásból is származhatnak. Ennek következtében nem kinálkozott

más lehetség, mint a AValdeyer-féle fölvétel szerint a csirhám,

vagy a His-féle nézetnek értelmében a vándorsejtek. Miután

pedig az utóbbi forrás bebizonyítására minden alap hiányzott,

nem maradt más hátra, mint a csirhámhoz folyamodni. Braun

ezt úgy képzelte, hogy még benne a csirhámban egyes lapos

hámsejtek a megnagyobbodó elemi petékhez simulnak s ezek-

kel együtt nnek be a kéregállományba,— oly állítás, melynek

saját vizsgálataink ellentmondanak.

Gyíkébrényékben (lacerta agilis) 18—20 mm. hosszú-

ságig az ivarmirigy szöveti szerkezetérl az ivart megismerni

nem lehet, mert az mind a két nemben egyforma még (VIII.

tábla, 171, ábra, gls)\ kívül a lapossejt csirhám (es) borítja,

és belsejében a mellékvese ébrényhelyzékével (srn) összefügg

ivarmirigykötegek (fs) vannak ; a csirhám és a kötegek között

egy keskenyebb vagy szélesebb öve az aprósejt váznak (str)

fekszik, egyesnagyobb ivarsejtekkel (op). — 20mm. hosszúságon

túli nstény ébrényekben az ivarmirigykötegek éles körvo-

nalaikból veszítenek, a mi akkép történik, hogy azokat közbe-

növ edénytartalmú kötszövetsövények szabálytalan tömegekbe

tagolják; ily állapotban még 25—26 mm. hosszú nstény éb-

rényekben is jelen vannak, tehát idsebbekben, mint a mink-

rl Braun azt állította, hogy bennök a szelvénykötegek nagy-

részt elpusztultak (12 mm. hosszúságnál, nála III. tábla, 9.

ábra). Ügy látszik, hogy Braun ezen elpusztulás lefolyásával

nem volt egészen tisztában, mert egy más helyen az említettnél

jóval idsebb ébrényben ismét lerajzol egy szelvénycsövet (nála

yil. tábla, 5. ábra), st az utóbbin olyasmi látszik, niintlia

speték vándorolnának beléje.
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Én 22—25 mm. hosszú gyíkébréuyek petefészkeiben

sza])álytalan alakú s bizonytalan határú sejthalmazokat s hu-

zamokat találtam, a melyeket egymástól világosabb közti

terekben elhelyezett kötszövetsövények választottak el. E
szabálytalan sejthalmazokat, egyéb okokon kívül, azért tartom

az ivarmirigykötegek származékainak, mert a petefészek vázá-

nak rögtönös tömeges elállása más forrásból, mint az ivar-

mirigykötegek származékaiból, meg sem fejthet. A mennyiben

ugyanis a tömeges váz 26—27 mm. hosszú gyíkébrényékben

már jelen van, rövid idvel annakeltte pedig (22—24 mm. hosz-

szúaknál) a vastag és sejtdús ivarmirigykötegek foglalták el

annak a helyét : ily tömeges képleteknek hasonló gyors elpusztu-

lása nyom nélkül egyrészt feltn volna, másrészt az ivarmirigy

vázának csökkenésével kellene járnia, holott épen az ellenkez

körülmény áll be. Braun említi ugyan, hogy a kötegek marad-

ványait a petefészekfodor szomszédságában az els életév

végéig megtalálta, de én pontos vizsgálatnál e helyen éles

határú kötegeket már 28 mm.-eu túli gyíkébrényekben nem
láttam, azért a fentemlített magyarázat által vélem a viszo-

nyok helyes megfejtését adni.

Egy 26—28 mm. hosszú gyíkébrény petefészkének ha-

rántmetszete körülbelül csüllalakú (VIII. tábla, 173. ábra)
;

a csüllnek egyik szögletét a petefészekfodornál (mq) fekv köl-

dök, vele szemközt a másikat a szabad éle (ftj képviseli, — rövid

jelzés nyerésére nevezzük az utóbbit a mirigy ormának (Scheitel).

A köldök és orom között terjed el a váz (strj^ mely meglehe-

tsen tömeges, s középers nagyítással a föntebb jelzett sza-

bálytalan sejtcsoportokat mutatja. A petefészek köldökénél

jelenlev külön hámcsöveket', melyeket az ivarmirigykötegek

származékainak lehetne tartani , nem láttam. Miután pedig

fel nem tételezhet, hogy ama vastag ivarmirigykötegekí

melyek valamivel fiatalabb ébrényben jelen voltak (pl. 171.

ábrában,/s), egyszerre nyom nélkül elpusztultak : alaposan kö-

vetkeztetem, hogy a vázban fekv sejthalmazok bellök

keletkeztek. így ama sejttömegek végeredményben a csirhám

levált sejtjeibl származtak, mert az ivarmirigykötegek ebbl
a forrásból fejldtek (v. ö. 251. 1.).

Ugyanezen ébrényben a petefészken megkezddött az
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elemi peték fejldése, a csüUalakú átmetszet petefészek

oldalszélein kiemelked (0*193 mm.) liámvastagodásban fel-

lép nagyobb sejtek képében , a mely hámszaporulatokat

Braun öspetepdrndk nevével jelezte (üreierpolster ; Leydig

szerint Keimwülste o. Keimstátte. Die Deutscben Saurier,

131. 1,). Tebát csak 20. mm.-en túli gyíkébrényekben kezddik

meg az elemi peték fejldése s 26—28 mm-nél bosszabb

ébrényekben észlelhet, hogy a peték az spetepárnákból a vázba

bennek (1. késbb), — a mi kétségtelenül kizárja azon régebbi

nézetet, hogy fiatalabb ébrényekben (6—10 mm.) a csirhám

részérl a vázba bentt nagy sejtek (mint pl. a VIII. tábla,

164. ábráján op) speték volnának. Most, az spetepárna föllépé-

sének idején (YIII. tábla, 173. ábra), amaz els alkalomkor

bentt nagy sejtekbl mi sincs már jelen, azok tehát nem le-

hettek elemi peték, hanem úgy, mint annak idején jeleztük

(v. ö. 244. 1.), az ivarmirigykötegek elemeit szolgáltatják. Az
spetepárnák a petefészek oldalszélein feküsznek; a petefé-

szek ormán (ftj és egyebütt a csirhám egyréteg alacsony kö-

vezethámból áll. Késbb, a petefészek megnyúlásával, az spe-

tepárna aránylag még közelebb jut a mirigy köldökéhez (IX.

tábla, 179. ábra, op), és azután is megtartja képességét petéket

fejleszteni, a mi az egész életen át ismétldik tavaszkor és

szkor. Minthogy a reptilia-petefészek késbb is kap a csirhám

részérl petéket, ez az oka annak, hogy sohasem találjuk oly

dúsan áthálózva petékkel, mint sok emls és a leánymagzatok

petefészkét, a melyeknek vázát a csirhám még az ébrényi élet

idején vagy fiatal egyénekben ellátja az egész életre elemi

petékkel.

Braun leirása szerint egyedül az spetepárnák azon he-

lyek, a honnan a petefészek vázába elemi peték bennek. Én

ezt csak a fforrásnak, de nem a kizárólagosnak találtam.

28—30 mm. hosszú ébrényeknél (VIII. tábla, 173. ábra), a

párnában az elemi peték élénk fejldésben vannak, de a vázba

még be nem nttek. A benövés csak a kibúvás után kezddik

meg, és úgy találtam, hogy ez nemcsak a párna, de a többi

csirhám részérl is megtörténik. Fél, egész egy éves gyíkokban

egyes fiatal petéket láttam a mirigy ormán (VIII. tábla, 177.

ábra op), mindjárt a csirhám szomszédságában és oldalvást is
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(op,) másrészt ezektl befelébb fokozatosan nagyobb peték

feküsznek (opz), még mélyebben pedig kifejldött Graaf-féle

tüszk következnek (fG). Mindez arra mutat, hogy ama peték

a mirigy ormán és oldalfelszínein fejldtek a csirhám részérl,

és innen nyomultak be a vázba, mert fel nem tételezhet, hogy

a mirigy ormán fekv speték ellenkezleg a petefészekfodor

szomszédságából vándoroltak e távoli helyre. Késbb, ha a

tüszk fejldése jobban elrehaladt, a mirigy ormán a csir-

hámbau fejld elemi petéket többé nem látni. Ilyenkor (IX.

tábla, 179. és 180. ábrák, fiatal gyíktól) a petefészekfodor (iho)

kétoldalán kiemelked párnákban (op) feküsznek a fejld

fiatal petéknek halmazai (op ésopi), beágyazva egyenkint vagy

csoportosan közömbös jelleg kisebb hámsejtek közé, tüsz-

hám nélkül. A mirigy többi részén s különösen az ormán, az

alacsonysejtü csirhám alatt nagyobb peték feküsznek fov ésfGJ,

koszorú alakban körülvéve a Graaf-féle tüszk köbalakú sejt-

jeitl. — A petefészek belsejében ez idben kisebb s nagyobb

üregeket találni (cv), a melyekrl felületes megtekintésnél azt

hinné az ember, hogy üres tüszk, a melyekbl kezelés közben

a peték kihullottak. De pontosabb vizsgálat s különféle fejl-

dési szakoknak áttekintése más eredményre vezetnek. Az üre-

gek csak az ébrenyélét után fejldnek (VIII. tábla 173. ábrá-

jában még nincsenek jelen), fiatalabb gyíkokban kisebbek,

mint idsebbekben, szabálytalanok, vannak közöttük hosszúkás

csalakúak, és mindannyian alacsony laphámmal fedettek, miüt

a fiatal véredények. Madarak petefészkében is elfordulnak

hasonló üregek s ott His (ir. 49. sz., 17. 1.) azokat nyirk-

üregeknek tartotta, a mit "Waldeyer is elfogadott. Részemrl
hajlandó vagyok ezen üregeket a valódi savós üregekhez so-

rolni, s homológnak tartom a hüllk petefészkében elforduló

nagy üregekkel, melyek módosított alakban, kevesbbé kifej-

ldve a reptiliákba is átmentek, s nyomaik a madarakban is

megmaradtak. A falaikat borító sejtréteg valódi hám és nem
endothél, s származékát teszi a nagy ivarsejtek (v. ö. 242. 1.)

útján a mirigy vázába jutott csirhámnak,— tehát azonos a has-

hártyahámmal. Minthogy pedig jelenleg tudjuk, hogy a nagy

zsigerüreg (coeloma) a bélcsatornának a származéka (entero-

coelom, Hertwig 0. u. E., Die Coelomtheorie. Jena'ische Zeit-
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sclirift f. Naturw., Bd. XV.) : a petefészek vázábau fellép

üregrendszert, melynek hámborítéka a hashártyaliámból szár-

mazott, nem lehet egyszer módon a nyirkedényekhez sorolni,

— a mivel azonban nincs kizárva az, hogy utólag a nyirk-

edényekkel ne egyesülhetnének , mint ahogy a hashártyaüreg

is egyesülésbe jön utólag a szájacsok (stomata) útján a nyirk-

edényrendszerrel.

A petefejldésnek egy igen fontos mozzanata a tüszöhámok

honnan való származásában áll, a mire ezúttal áttérek.

Braun vizsgálatai szerint (i. m) a tüszhám már az

spetepárnában keletkezik azáltal, hogy az ott fejld elemi

petéket a csirhám kisebb lapos sejtjei koszorú-alakban körül-

veszik s növésk közben magokkal viszik be a vázba. Hasonló

képeket néha én is láttam, úgy hogy Braun állítására meg
van az alap, — mindamellett nem osztom a nézetét, mert az

spetepárnában és a váz kéregrészében még gyakrabban láttam

csupasz petéket egyenként vagy egész csoportokban ; azért az

elbbi képeket úgy magyarázom, hogy a gyorsan növ elemi

peték a csirhám szomszéd sejtjeit laposra nyomják, de ebbl

még nem következik, hogy azt tüszöhámúl magokkal is viszik.

E körülmények, és fleg az emlsöknél késbb közlend

feltn eredmények (285. 1. sq), a hol a tüszöhámok keletkezése

a csirhámból egész határozottsággal kizárható, a reptiliáknál

is a helyes útra vezettek.

Fiatal gyíkokban (VIII. tábla, 177. á.; IX. tábla, 180.

ábrák), az spetepárnákban és a csirhám szomszédságában fekv

fiatal petéken (op, opi) hiába keressük a kérdéses aprósejt hám-

koszorúkat, melyeket az speték állítólag a csirhámból magokkal

visznek. A leghatározottabban állítható, hogy ezen fiatal peték

(op, opi) az esetek legnagyobb számában csupaszon feküsznek

az aprósejt és lazább szövés kéregvázban, míg másrészt bizo-

nyos, hogy a mélyebben fekv nagyobb peték {op2, ops) körül épen

kezd a tüszhám mutatkozni, némelyiken (180. ábra opg) csak

egynehány gömbölyded sejt van, másokat (177. ábra opg) fél-

koszorú alakban veszik azok köri, a melyek sötétebben színe-

zdnek, mint a váznak szomszéd sejtjei, úgyhogy már e miatt

is, de különösen a koszorú-alakú csoportosulás hiánya miatt

jól megismerhet, hogy mely peték tüszhám nélküliek ; ugyan-
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ekkor a mirigy közepéu már teljes koszorúval ellátott uagy

peték, illetleg kész Graaf-féle tüszk feküsznek (/(?), tehát

egész átmeneti sorozatja a tüszhám képzdésének fekszik a

szemlél eltt. Az ilyen képek határozottan az ellen szólnak,

hogy a peték a tüszhámot a csirhámból hoznák magokkal, s

kétséget kizárólag arról adnak bizonyítékot, hogy a csupaszon

benöv peték körül a tüszhám sejtjei a vázban benne képzdnek.

Ha ezeket egyszeren a váz kötszöveti sejtjeibl származtat-

nék, az esetben semmi megegyezés nem állana fenn az eml-

söknél, elforduló viszonyokkal, a hol a tüszk hámjellege és

hámtalajból való származása láthatólag bebizonyítható (1. az em-

lsöknél 300. 1.). Miután pedig fiatalabb gyíkébrényékrl kimu-

tattuk (v. ö. 242. 1.), hogy az ivarmirigyek vázába a nagy ivarsej-

tek útján a csirhámból sok hámsejt jut : misem áll közelebb,

mint felvenni azt, hogy ezen hámsejtek képezik a leend tüsz-

hámokuakaz ébrényhelyzékét. Ezek egyelre az ivarmirigy-

kötegekbe, azután a fentebb jelzett (277. 1.) szabálytalan sejt-

csoportokba jutnak, úgyhogy felületes vizsgálatnál a váz részeit

látszanak alkotni ; de késbbi sorsúk kimutatja, hogy megtar-

tották hámjeUegöket. Ami közben legnagyobb részök a tüsz-

hám képezésére elhasználódik, a petefészek belsejében kifej-

ldnek a fentemlített üregek (279. 1.), s akkor a hámmarad-

ványok az spetepárna aljára szorulnak (IX. tábla, 179. és

180. ábrák, x-nél), a hol az spetepárnák részeit látszanak alkotni.

De jól kezelt készítményeken (180. ábra) mindig megtalálni

a határt (x) a csirhám és az alatta fekv aprósejt réteg kö-

zött, — ezek együttesen teszik a petefészekfodor oldalain

kiemelked öspetepárnákat. Ezidtl kezdve azután egyedül

az spetepárnát borító csirhámban keletkeznek elemi peték, a

mirigy ormán és oldalszélein nem ; a peték megnagyobbodásuk

közben beszorulnak az aprósejt vázba s innen magokkal viszik

a tüszhámokat. Ez adja a megfejtését annak, hogy miért vezet-

ték le Braun s mások a tüszhámokat a csirhámból, a meny-

nyiben t. i. az aprósejt vázat is a csirhámhoz sorolták. Pon-

tos vizsgálat kideríti, hogy a párnában és annak szomszédsá-

gában fekv elemi peték (opi) még nem bírnak koszorúalakú

sejtövvel; ez az öv csak a mélyebb sejteken lép fel (ops,

ops), s nem is egyszerre képzdik, hanem szemmel látha-
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tólag egymásután csatlakoznak a peték felszínére a tüsz-

liámok.

Reptiliáknál a csirhám az öspetepárnán többréteg, egye-

bütt egyréteg (IX. tábla, 179., 180. ábrák). E rétegzet azon-

ban inkább lapbám-, mintsem hengeres sejt, s a nagyobbodó

petesejtek felett a legtöbb esetben elvonul a csirhám felületes

rétegének néhány lapos sejtje, úgyszintén néha az oldalain is, a

mi kétségtelenül viszonyba hozandó a nagyobbodó elemi peték

részérl a szomszéd hámsejtekre gyakorolt nyomással ; másutt

az elemi peték sokszög sejtek képében egésiieu csupaszon

feküsznek szorosan egymásmellett (180 ábránopi-nél). Amég
változatlan csirhámsejtek ersen lekötik a festanyagokat, a

nagyobbodó elemi peték a csirhámban kevesbbé, s épen ez

által tnnek ki a többiek közül ; a kéregrétegbe jutott nagyobb

elemi petéknek bennéke pedig, a mag kivételével, egészen vilá-

gos marad. Ha a pete még inkább nagyobbodik s már tüsz-

hámot is kapott (fG), akkor a protoplasma a magvak körül

egy keskeny övben egészen egynem világos marad, a többi

része a körzet felé igen finoman szemcsés és zavaros lesz. Ez

arra mutat, hogy a petesejtnek eredeti protoplasmája itt már

megváltozott s a mennyiben megnagyobbodott, kívülrl kellett

a hozzá való anyagokat fölvennie. Hogy ez mikép történik, az-

iránt tudvalevleg két vélemény áll egymással szemben : a reá-

rakodási (appositio) és az áthasonítási elmélet (assimilatio).

A reárakodási nézet GRoiiE-tól származik (Archiv. f. path. Anat.,

Bd. XXVI., 1863), s azután WALOEíKR-töl (ir. 119. sz., 47. 1.) bveb-

ben kifejtetett. Ennek értelme'ben a esirhámsejt eredeti protoplasmája

teszi a pete föszikjának az ebre'nylielyzékét, a mellékszikot pedig a

tüszöhámok szolgáltatják azáltal, hogy belölök egyes apró i-eszecsek

leválnak s reárakódnak a petesejt felszinére. Magok a tüszöliámsejtek

közvetetlenül nem jutnak be a pete'be, — egyetlenegy tüszöhámsejt sem

hagyja el a helyét a czélból, hogy a petébe behatoljon (madárnál,

Waldkyer). Ezen állítás ele fleg His ellen irányult, a ki tudvalevleg

azt állította (ir. 19. sz.), hogy meroblastos petéknél a tüszöhámok apró

részecsekre szétesnek, ezek a szik kéregállomáuyába benyomulnak s ott

golyókká megduzzadnak, a melyekbl a szikgolyók lesznek.— Miudakét

nézet értelmében az érett pete nem egyszer sejt többé, mert nagy

mennyiségben kívülrl felvett s át nem hasonított idegen anyagokat

tartalmaz.

A Gegenbaur-féle nézet (Archiv f. Anat. u. Physiol., 1864. S.
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191) cniiok ellenében azt tartja, hogy a pete, bármennyi legyen is a

szikállomáuya, egyszer sejt marad, mert nem vesz fel a tüszöhámok

i'észéröl alakelemeket. Valamint a zsírsejt megtartja sejtjellegét, bár-

mennyi legyen benne a zsír : úgy a petesejt nagymennyiség szikja

daczára nem tartható másnak, mint egyszeríí sejtnek. A mellékszik-

állomáuy az él petesejt protoplasmájának a tevékenysége által képez-

tetik, mire természetesen kívülrl kell az anyagokat kapnia, de ezek

nem szilárdak, hanem osmotikus cserefolyamatok által jutnak a pete

belsejébe s ott a pete testévé áthasonulnak (assimiláltatnak). Ezen elmé-

letet a reptiliákra vonatkozólag azután Eimkr (Archiv f. mikr. Anat.

Bd. VIII. 1872) fejtette ki bvebben, s azt ann\nban módosította, hog}',

a szikképzödésben a tüszhámoknak is adott szerepet, a melyek egy-

sejt mirigyek gyanánt mködnek, váladékukat a sziknak átadván

;

így a tüszöhámok csak az utat teszik, a melyeken át a tápanyagok a

szikhoz vezettetnek s a petesejt által a saját testévé áthasoníttatnak

(assimiláltatnak).

Mindkét nézet mellett s ellen elég érvek említtetnek meg, de

ezek nagy része elméleti bizonyítékokon nyugszik. Az áthasonítási

elmélet negatív alapokon mozog, a mennyiben azt állítja, hogy nem
látni a tüszöhám részérl szilárd részecseket a peteszikba benyomi'dni, s

mivel a pete mégis n, világos, hogy kívülrl kell a tápanyagokat

folyékony minségben kapnia. Waldeter a reárakodási elméletet a

tyúkébrényekre alapította, a melyeken a tüszöhám hengersejtjei alatt

egy finoman szemcsés i'éteg fekszik, melybe a tüszhámsejtek finom

nyujtványai benyomulnak, hogy rólok leválva, a szikra reárakodjanak.

— Végül His a saját nézetét, szintén madarakra s csontos halakra

vonatkozólag, a tüszhámoknak megváltozott minségére alapítja, a

melyek bomlási állapotban levknek bizonyodnak be, s részecseik a

gzik kércgállományában felismerhetk.

A kérdés eldöntése egyszeren azon sarkallik, sikerül-e

íi szik kéregállományában szilárd részecseket felismerni, mert

ennek híjján a tüszhámoknak megváltozott alakja egymaga

még nem elegend annak a fölvételére, hogy bellök részecsek

jutnak a petébe. Mindenki elismeri, hogy a tüszöhámok a rep-

tiliáknál az érettebb petéken többrétegek, s kisebb-nagyobb

sejtekbl állanak, a melyek között ersen módosultak és szét-

bomlásban levk is vannak, — de az ilyesmi jelen lehet a nél-

kül, hogy a sejtek részecsei közvetetlenül bejutnának a petébe.

A mennyiben ugyanis ez utóbbiak vannak a tüszt környez

véredények és a szik közé beiktatva: a véredényekbl a petékhez

áramló tápanyagoknak a tüszhámokon kell áthaladniok, mi-

közben a széthullott sejtekbl oldott alkotó részeket magokkal
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vihetnek, — s ha ez így vau, akkor a pete, bármekkora legyen

a szikállománya, egyszer sejt marad, mert úgy n és táplálko-

zik, mint minden egyéb sejt. Ellenkez esetben, ha a pete szi-

lárd alkotó részecseket vesz fel a tüszöliámok részérl, már

nem egyszer sejt, hanem összetett test.

Reptilia-petéken több észleletet tettem, melyek az utóbbi

(Waldeyer-féle) nézethez való csatlakozásra indítanak. Kifej-

lettebb tüszket vizsgálva (IX. tábla, 180., 181. ábrák), a több-

réteg tüszöhámban (e/) a sejteket a megduzzadás és szétbomlás

különféle állapotában láttam : némelyek nagyobbak, hólyagosak

s világosak voltak (e/a),mások szemcsésen széthullottak és elpusz-

tuló magvaik szabadon feküdtek a többiek között ; szabályosan

fekv köbös hámok csak a tüsztok (181. ábra, tf) alatt feküdtek

egy sorozatban és néhol a szikfelszínén (e/j és e/g). Különös figyel-

met érdemel pedig az a körülmény, hogy sok helyen a szik kéreg-

dllománydban Jenné (vij,atüszhám szomszédságában, egészen

olyan magvakat láttam egyenkint {nés n^ és csoportokban {n^\ a

mink a tüszhámokban is vannak ; a hám szomszédságában le-

vök még jól megtartották a körvonalaikat, de a belsk már elmo-

sódottak s szétesésben voltak. Ilyen képek elég gyakoriak, de

nem terjednek ki a petének összes felszínére, hanem csak he-

lyenkint fordulnak el, a mibl azt következtetem, hogy válta-

kozva majd itt, majd ott jönnek a tüszhámok a szikképezési

mködésbe. Egyideig azt hittem, hogy talán ferde metszetek-

nek tulajdonítandó a látszat,mintha magvak volnának a szik kér-

gében, a mely metszetek a tüszhámok mélyebb rétegét érintleg

(tangentialiter) találták ; de pontos vizsgálat által meggyzd-
tem, hogy a legnagyobb körzetükön talált petéken is elfordul-

nak a szik kéregállományában fekv szabad magvak. Erinti

metszéseknél részben sejteket is s nem pusztán szabad mag-

vakat kellene látni ; azonkívül ezek szabályos sorozatban vol-

nának elrendezve, míg a szóban lev szabad magvak szabály-

talanul vannak behintve a szik kéregrétegébe, és a mélyebbek

a szétbomlás tüneteitárulják el.— Csakodavetleg említem meg,

mert saját vizsgálatokat e tekintetben nem tettem, vájjon nem

lehetne-e a mindeddig meg nem fejtett parablastos szikmagva-

kaf (Dotterkerne), melyek halaknál igen kifejletten fordulnak

el s a vérképezéssel hozattak viszonyba, a szikképezés alkal-
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mával a tiiszöbámok részérl a szikhoz csatlakozott és benne

megmaradt magvakból levezetni ?

A tüszöbámoknak fenn jelzett módosult alakja arra mu-

tat, bogy azok a szikképezésnél lényegesen közremködnek. A
szik kéregrészében elforduló szabad magvak pedig arra val-

lanak, bogy a szétbomlott tüszbámok állománya a szikboz

csatlakozik, a mi közben egyeseknek magvai is bejutnak a szik

kéregrétegébe s ott szétbomlauak, E szerint a szik, nem úgy,

mint Waldeyer állította, a tüszbámokból egyes részecsek levá-

lása s a petéhez csatlakozása által képzdik, — hanem azáltal,

hogy a tüszhámsejteknek minden alkotó része odacsatlakozik

:

elbb a szétbomlott s diffus tömegeket képez protoplasma,

azután a magvak is. Ily növési mód egyéb sejteken el nem

fordul, s azért teljes igazat adok WALDEYER-nek, a midn az

érett fetét nem tartja egyszer sejtnek. A zsírsejt példája, a

melyre az ellentett nézetet vallók hivatkoznak, nem illik ide,

mert a zsírsejt csak oldott alkatrészeket vesz fel s ezeket pro-

toplasmájának él tevékenysége által vegyileg átalakítja ; az

amoeba s a vándorsejtek pedig, melyek szintén felhozatnak pél-

dakép arra, hogy a sejtek szilárd alkotó részek felvétele da-

czára megmaradnak egyszer alakelemeknek, abban térnek el a

petétl, hogy a felvett szilárd alkotó részecseket, ha azok arra

alkalmasak, a saját testökké átdolgozzák. A petesejtnél a fszik,

mely a pete eredeti protoplasmáját képviseli, a tüszbámok

részérl hozzácsatlakozott szilárd alkotó részeket protoplas-

mává át nem hasonítja, ezek a fszik ellenében mindig idegen-

szer testkép viselkednek, mindamellett lényeges alkotó részét

teszik a petének. A zsírsejt s a vándorsejtek, bármennyi anyagot

vettek fel kívülrl, megtartották a képességet, bogy a zsírnak

csökkenése vagy az idegen testeknek eltnése után ismét oszló-

képes sejtekké legyenek ; az érett pete nem oszlóképes és szik-

ját többé el nem veszti, — kivéve, ha pusztulásnak megy elébe.

B) Emlsök.

Magasabb rangú amnionosoknál, a Graaf-féle tüszk fej-

ldésénél a kérdés lényege azon sarkallik, vájjon a pete és a

tüszbámok (membraua granulosa) a csirbámból a valódi miri-

gyekhez hasonló módon fejldnek-e, avagy nem azonos eredé-
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süek a petékkel, s ha az utóbbi a való, akkor a tüszhám az

ivarmirigykötegekbl vagy a váz részérl származik-e ?

Hogy a tüszk nem keletkeznek tömör hámnyujtványok

képében, abban az újabb szerzk nagy része egyetért (Egli,

Balfour, Schulin, V. ö. 232. 1.), s ezekhez csatlakozva mindjárt

a bevezetésnél állítom, hogy nagyszámú emls ébrények pete-

fészkeinek gondos átvizsgálása közben, oly éles határú tömör

hámbenövéseket, a melyek koszorú-alakban vennék körül a

nagyobbodó elemi petéket, és összefüggésben volnának egy kes-

keny nyak útján a csirhámmal : az els fejldési szakokban

nem s késbb is igen ritkán láttam. Vizsgálataim a házinyúl,

disznó, kutya, macska, borjú, bárány és leánymagzatok pete-

fészkeire vonatkoznak; leghasználhatóbbaknak találtam a

kutya- és borjú-petefészkeket, a hol a viszonyok élesebben mu-

tatkoznak, de legvilágosabbak a macskánál, mely állatot Pflü-

GER és Harz (v. ö. 231. 1.) is pontosan megvizsgálták. Legke-

vesbbé jutottam eredményre a nyulaknál és igen bajos tisztába

jönni a leánymagzatoknál ; de azért a fejldési viszonyok vala-

mennyinél azonosak, a mint az a priori várható volt ; csakhogy

a nyúlpetefészekben (Balfour vizsgálatainak tárgya, v. ö. 230.

1.) az elemek apró volta és finomsága miatt az észlelés nehe-

zebb ;
leánymagzatokon pedig (Waldeyer vizsgálatainak tár-

gya, V. ö. 226. 1.) a nagyobb mennyiség orsóalakú sejteket

tartalmazó váz és a velállomány edényei a képet zavarják,

azonkívül ily petefészkeket bajosabb egészen hevenyen kapni,

pedig az ily állapotban való keményítés Kleinenberg-féle folya-

dékban, a szóban lev vizsgálatokra elkerülhetetlenül szükséges.

A Müller-féle folyadéktól nem kaptam kielégít eredményeket,

nevezetesen a petesejtek jobban zsugorodnak benne s a vel-

vázban elforduló sejtkötegek nem tnnek oly élesen szembe,

mint pikrinsavkezelésnél, mely minden képletet mintegy rög-

tönösen megmerevít. Leánymagzatoknál 3-^10 cm. hosszúság

és újszülötteknek a megvizsgálása vezet eredményre, nyulak-

ból 3—8 cm. hosszúak, borjukból 6—30 cm., kutyaébrényekbl

4— 8 cmnyiek és újszülöttek, macskákból 8— 10 cm. hosszúk,

újszülöttek és néhány hetes kölykek petefészkeinek finom met-

szeteit találtam a legtanúlságosabbaknak.

Az elbbi fejezetben az ivarmirigyet oly fejh")dési állapot-
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ban hagytuk el (v. ö. 240. 1.), a midn felszínét hengeres csir-

hám borította és vázában elhelyezett tömör sejtkötegekbl

(ivarmirigykötegekbl) állott. E kötegek kiterjednek a mirigy

egész belsejére, de a csirhámtól azokat egyelre a váznak egy

keskeny rétege választjael. Hogy ezen közömbös jelleg mirigy-

bl petefészek lesz, azt csak akkor lehet megismerni, ha a

csirhám sejtjei burjánozni kezdenek és a váz kéregállományát

ellepik. Hogy ez mikép történik, aziránt a nézetek tudvalev-

leg nem egyeznek meg.

Waldeyer (v. ö. 226. 1.) a valódi mirigyek typusát követ

liámbeiiöve'seket állít gomolyokban e's egyes halmazokban (Eiballen),

vagy a hámke'pletek (fogak, hajak) fejldését utánzó palaczkalakú hám-

csapokban ; a hámszaponilat határai a környez váz ellenében elesek,

úgyhogy mindig tudni : mi a váz s mi a hám. A petebenövési folya-

niatot a hámoknak a kötszövet vázán való keresztülnövése idézi el

;

mindkett aktiv módon hajt egymás ellenébe nyújtványokat, xígy hogy

az egész a hámoknak a kötszövet-vázzal való küzdelmén alapszik.

E leirás ellenében Balfour (v. ö. 230 . 1.), de különösen

ScHur.iN (v. ö. 232. 1.) a petefejldési folyamatot úgy írják le, hogy a

megvastagodott csirhám melyebb rétege oly közömbös sejtekbl áll, a

melyek protoplasmájok lágysága miatt kevéssé éles körvonallal bírván,

a váz sejtéitl nincsenek éles határok által elválasztva ; a petefészek

kéregállománya ez idben diffus protoplasma-rétegbe beágyazott mag-

vaknak a benyomatát teszi a szemlélre, a hol egyelre fel nem ismer-

het, hogy mi tartozik a vázhoz s mi a burjánozott csirhámhoz ; e diíFus

rétegbl válnak le a nagyobbá alakuló elemi peték egy csoportjával a

lapos csirhámsejteknek, azáltal, hogy a váz orsóalakú sejtekbl álló

finom nyújtványokat hajt a vastag csirhámba s annak mélyebb rétegé-

bl a tüszhámmal környezett petéket egyenkint letagolja. E szerint

végeredményben a tüszöhám és peteTt a csirhámból származnak, úgy a

mint azt Waldeyer állította, a kinek nézetétl Bai.four és Schultn

csak a hámbenövések módját (mirigyjellegét) illetleg tértek el.

Újabban egy másik nézet is felmerült a tüszk fejldésérl, a

melynek értelmében a tüszhámokat az ivarmirigy vázában fekv sejt-

kötegek szolgáltatják. Kölliker, a ki ezt legelször megemlíté (v. ö.

229. 1.), a sejtkötegeket velkötegelmek (Markstrange) nevezte el,— ezek

azonosak a mi ivarmirigykötegeinkkel (v. ö. 247. 1.). Nagyszámú

emlsébrényeken tett vizsgálataim alapján én is Kölliker nézetéhez

csatlakozom, azon módosítással, hogy a vclökötegeket nem az ösvese-

csökevények részérl származtatom, mint Kölliker tette (v. ö. 300.1.).

A kzóban lev kérdésnek eldöntése a nehezebb szöveti

vizsgálatok közé tartozik, egyrészt a képletek finomsága, más-

részt egyes emlsébrényeknél elmosódottan mutatkozó viszo-
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nyok miatt. Nem csoda tehát, hogy annyira ellentmondók vol-

tak a nézetek e kérdésben, mert részint nem alkalmas vizsgá-

lati anyag választatott, részint a kezelés nem volt megfelel

;

végre annak is felróhatok az ellentmondások, hogy az egészet

vázlatosítva irták le. Önkéntelenül e nézetre kell jutnunk, ha

ahiányos (Waldeyek) s tökéletlen (Balfoür) rajzokat áttekint-

jük, melyek e tárgyról az irodalomban közöltettek; a leg-

pontosabbaknak mondhatók a Schulin részérl adottak, do

még ezek sem kielégítk. Azért különös figyelemmel voltam

arra, hogy az emlspete fejldésérl pontosak legyenek a raj-

zok, s csakugyan a VIII. tábla 175— 176. és a IX. tábla 183—
185., 187—189., 191—193. ábrákban sikerült dr. Flesch K
tanársegéd úr ügyességének a lehet legjobbat elállítani, mely

fáradságáért teljes elismerést érdemel. Mindezen rajzoknak

körvonalai pontosan a prizmával lettek levéve, úgy hogy az

eredetinek teljesen megfelelk s semmikép sem kifogásolhatók.

Vizsgálati anyagúi sikerült a macskában oly állatot találnom,

a melyet már mások, így Pflüger, Waldeyer és Harz is

tanulmányoztak, de nem merítettek ki. Én ezen állat petefész-

két használhatóbbnak találtam, mint bármely másét ; neveze-

tesen felülmúlja még a kutyapetefészket is (Kölliker tanul-

mányának tárgyát) abban, hogy a váz sejtkötegei élesebb kör_

vonalúak, nem oly számosak s nagyobb elemekbl vannak

összetéve. Mindamellett összehasonlítások tételére nemcsak a

macskapetefészekre fogunk szorítkozni, hanem kiterjesztjük

figyelmünket a kutya s leány petefészkére is.

A csirhámnak burjánozásából származott hámkéreg

eleinte az ivarmirigykötegekkel nem érintkezik. Az utóbbiak

felterjednek ugyan a csirhám szomszédságáig, de attól az orsó-

alakú sejtekbl álló váznak egy keskeny rétege választja el.

5—6 cm. hosszú macska^, kutya- és leányébrényékben megkez-

ddik a csirhám burjánozása, és a belle származott hámtöme-

gek új lerakodmánykép csatlakoznak a kéregállományhoz, a

közben az ivarmirigykötegektl az orsóalakú sejtszövetnek egy

vékony rétege által különválasztva (IX. tábla, 190. ábra). A
petefészeknek harántmetszete ily fiatal ébrényekben három-

oldalú vagy csüllalakú, a mi némileg emlékeztet a reptiliák

csüllalakú átmetszet petefészkére (VIII. tábla, 173. ábra).
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Vels kifejezések nyerésére Harz (i. m) példája nyomán a

csüll csúcsát a petefészek ormának (Scheitel), a petefészek-

fodor melletti barázdákat határharázddknak (Grenzfurche) fog-

juk nevezni.

5*5 cm. hosszú leányébréuy petefészkének harántmetsze-

tén (IX. tábla, 191. ábra) már gyengébb nagyítással szembe-

tnik a sötétebben színezett kéreg a mirigy felszínén {op). Ez
szabálytalan hámgomolyokból áll, hol tömöttebb, hol ritkább

csoportosulásban ; egyes nagyobb sejtek, melyeket a többiek a

tüszhámokra emlékeztet módon körülvennének, egyelre el
nem fordulnak. A sejtek a kéregövben most még alig nagyob-

bak, mint a felszínt borító köbös alakú csirhámsejtek (í?p), s az

a nevezetes, hogy az utóbbiban ez id szerint nem látni az alsóbb

rangúak (reptiliák, madarak) elemi petéire emlékeztet világos

protoplasmájú nagyobb sejteket,— mindannyian gömbölydedek

s protoplasmájok a festanyagot jól leköti. A mirigy belsejét ez

idben az ivarmirigykötegeknek {fs) igen nagy mennyisége lepi

el ; igen szorosan állanak egymás mellett, egymástól valamint

a kéregövtl világosabb utak által elválasztva. Ezen kötegektl

különválasztva, a mirigy köldökében, illetleg már a petefészek-

fodorban (mo) benne, a hámtömegnek egy halmaza fekszik {cH),

a melynek jelentségérl késbb fogunk értekezni (v. ö. 302.

1). A fodron túl a denevérszárnyban (át) az svesecsökevények

csövei (epo), oldalt pedig a Woltt-féle {d W) és MüUer-féle csa-

tornák {dM) vannak elhelyezve.

Hogy a vázban fekv ivarmirigykötegek között orsóalakú

sejtekbl összetett kötszövetsövények vaunak, arról ersebb

nagyítások nyújtanak felvilágosítást. 7'5 cm. hosszú kutya-

ébrényben (IX. tábla, 183. ábra) a kéregöv (op) felé gyakran

találni az utóbbival párhuzamosan futó sejtkötegeket {fs),

míg beljebb kanyarodásaik miatt a metszet rövidebb darabon

vagy harántul találta azokat (fs^). Kutyaébrényben e kötegek

eleinte nem oly éles körvonalúak, mint a késbb leírandó többi

emlsökben, s egymástól orsóalakú sejtekbl összetett lemezek

{sti\) által vannak elválasztva ; sejtjeik gömbölydedek, s ersen

festdnek. Egy ersebb lemez {str) választja el a kötegeket a

kéregövtl (op), mely utóbbinak vastagsága 64 ju volt. Ezen öv

csupa fejldésben lev gömbölyded spetékblállott, szabálytalan

A M. TUD. AKAD. III. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 19
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gomolyokban csoportosítva, úgyhogy helyesen megilleti azokat

az elemi petegomolyok (Eiballen) neve. A gomolyok nem éles

körvonalúak s egymástól inkább világosabb hézagok, mintsem

kötszövet-sövények által vannak elválasztva. Az alacsony-

sejt hengeres csirhám (ep) csak egyréteg és elég határozott

körvonalú a kéregváz felé
;
jól festdik, nagyobb elemeket nem

tartalmaz, de egyesek közöttük oszlási folyamatban vaunak,

mások már oszoltak és a csirhám alsó körvonalán túl kiemel-

kednek a petegomolyok felé. Ily széthintett módon benöv spe-

tékkel volt ellepve a petegomolyok és a csirhám közötti kes-

keny hézag (se), úgyszintén ilyenek feküdtek kettesével egész

hármasával a petegomolyok közti világosabb résekben ; látni

való volt, hogy ezen benöv elemi peték a petegomolyokhoz

csatlakoztak s ezáltal azoknak a nagyobbításához járultak.

Újszülött kutyákban a petefészek harántmetszetének képe

egészen megváltozott. A keskeny kéregöv helyett ezeknél nagy

mennyiségben látni az egymással többé vágy kevesbbé párhuzamo-

san futó petekötegeket, az ismeretes Pflüger-fé/e tömlket (helye-

sebben » Valentin-Pflüger-féletömlket«,mert már az elbbi látta

azokat, de részletesebben csak az utóbbi ismertette meg. Y. ö. ir.

22 2. 1.).Hogy ezek a fiatalabb ébrényékben elforduló szabályt;xlau

petegomolyokból keletkeztek megnyúlás által, az könnyen elkép-

zelhet. De ébrényünknek (183. ábra) figyelembe vételével az

iránt is tisztába jöttünk, hogy ezek a tömlk a csirhámnak nem

palaczkalakú benövéseibl keletkeztek, hanem a csirhámnak

élénk burjánozása által eleinte egy szakadatlan réteg*' az

öspetéknek képzdött^ ezek azután gomolyokba helyezkedtek, a mi

közben ezen gomolyokhoz a csirhám részérl egyenkint leváló

újabb meg újabb speték csatlakoztak ; végül a gomolyok meg-

nyúlása által elállanak a mirigy kéregállományában elfor-

duló megnyúlt tömlk. Már e fejldési mód magában eltér a

WALDEYEii-tl leírt mirigytypustól ; ez azonban kevesbbé lénye-

ges, mint azon második körülmény, hogy a gomolyok megnyú-

lásából keletkezett tömlk csupa elemi petékbl állatiak, ellenben

a tüszhámokat az ivarmirigykötegek szolgáltatják. Ezen

viszonynak bebizonyítására a kutyapetefészek kevesbbé alkal-

mas, mint a macskáé, a melyre ezúttal áttérek.

Fejlettebb (10—12 cm. hosszú) macskaébréuyek pete-
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fészkének kéregállományában már jelen vannak a Pflüger-féle

tömlk (IX. tábla, 184. ábra), egyike a másika mellett szoro-

san fekve s sokszor a metszet által hosszirányban találva, mint

az ábránkon máskor elágazási belyökön, vagy ferdén ; a töm-

lk többnyire 208 mm. hosszúak és 0.032 mm. szélesek. Pontos

tanulmányozásuknál arra a meggyzdésre jutottam, hogy fino-

mabb viszonyaikat az elttem vizsgálók (Pflüger, Wat.deyer,

Hauz) nem merítették ki, a mennyiben nagyjából föltételezték,

hogy l>elsejök a fejld elemi petékbl, kéregrészök a tüsz-

hámokká alakuló alacsony sejtekbl állanak ; a tömlkrl pedig

azt hitték, hogy egyszeren a csirhámnak palaczkalakú tömör

benövéseibl keletkeztek.

Mindamellett itt-ott találni az irodalomban nyomait annak, hogy

emlösiíkben, de különösen újszülött s fiatal macskákban mások a viszo-

nyok, mint a hogy más szerzk azt általánosságban hitték, csakhogy nem

tulajdonítottak amaz észleleteknek fontosságot, nevezetesen a tüszöhámok-

nak fiatal petéken nemlétére vonatkoznak egyes adatok. így pl. Pflü-

GEK több rajza (IV. tábla, 1., 2., 5.) arról tanúskodik, hogy a töm-,

lök fels végén csupa elemi peték vannak, csak az alapjok felé lép fel

a peték körül a tüszöhám. — Maga Waldeyeu is elismeri (ir. 119. sz.,

34. 1.), hogy macskánál a tömlkön tüszhámnélküli helyek fordulnak

el (FolHkelpole), vagy olyanok, a hol kisebbek a tüszhámok ; a

tyiikról is úgy nyilatkozott (57. 1.), hogy a petébl kibúvott állatban

látni petesejteket tüszöhám nélkül, — csakhogy ezt a keményítésnek

tulajdonította, miközben a tüszhámok kihullottak (holott nekünk va-

lóbbszinünek látszik, hogy a tüszöliámokkal együtt a petének is ki

kellene hullania, mert a tüszhámok ehhez ersen tapadnak).— Foulis

(v. ö. 233. 1.) úgy nyilatkozott, hogy a peték eleinte csupaszok, csak

utóbb csatlakoznak hozzájuk (szerinte a váz részérl) a tüszhámok.

—

ScHULi.N (ir. 07. sz., 464. 1.) a petefészek felszínén egy összefügg pro-

toplasmaréteget szabadon beágyazott magvakkal vesz föl, mely utólag

a magvak körül egyes sejtegyénekre tagolódik ; ezeknek egy része

petékké, más rc'sze tüszöhámokká lesz. De nem mindenütt van ez így

:

a mélységben fekv sejtkötegekben nem fejlödnek peték, ezek apró-

sejtüek maradnak s a vázban fekv azon sejtkötegeket képezik, a

melyeket Köli.iker » velkötegeknek « nevezett s a tüszhámsejtek

képezésével hozott viszonyba. A tüszhámot Sciii i.in mindenütt jelen-

levnek állítja (469. 1.); csak néhány hetes macskában látott hámnélküli

petéket, de pontos vizsgálatnál itt is megtalálta a tüszsejteket cndo-

thelszerü lapos pikkelyek képében. — Végül Harz (i. m., 405. 1.), a ki

vizsgálatait Klppfer vezetése alatt végezte, azon eredményre jött, hogy

a tüszhámsejtek nem vándorolnak be egyidejleg az elemi petékkel,

mórt ennek megfelel képeket nem látott, de másrészt azt sem ismeri

19*
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el, liogy a KölUker-féle velökötegek képezik azokat, azért fölveazi,

hogy a vázban magok a peték fejlesztik a tiiszöhámot, — de hogy

mikép, azt uyílt kérdésnek hagyja.

Saját vizsgálataim szerint a PHüger-féle tömlk fejl-

dését és szerkezetét bonyolódottabbaknak találtam, mint el-

deim. Elször is a tömlk (IX. tábla, 184. ábra) a csirbámnak

(es) nem csapaJakú tömör hámbenövései, mint azt némelyek

állították, mert fels végokét a csirbámmal nem találni egy

nyak útján szakadatlan összefüggésben ; ott elbb a csirbámnak

egy aprósejt származéka következik (se), a mely épúgy mint

a csirbám, ersen festdik, a mi arra mutat, hogy itt a csirhám

sejtjei bámszerü jellegöket még megtartották. Önállóságánál

fogva nevezzük a keskeny övet hámalatti peteövnek (subepitbe-

liale Eizone). Ezen hámalatti rétegtl befelé következnek a

tömlk, a melyeknek bennéke kétféle elemekbl áll : a belsejét

nagyobbára világos protoplasmájú gömbölyded nagyobb sejtek,

azaz speték (op^) töltik meg, 15 |i átmérj testtel, 1 \i. átmérj

maggal, 2'5 [vnyi magvacscsal. Ezek között is, de fleg a

tömlk fels darabján, a körzeten egyenként és lánczolatokl)an

fekv (6*8—7*5 \i átmérj) kisebb sejtek feküsznek, szabály-

talan alakúak sfestanyagokban ersen szinezdk(esi).A tömlk

fels végén átmen alakokat találni mind nagyság, mind szín-

árnyalatra nézve a világos protoplasmájú gömböly petesejtek

s a sötéten színezd apró kéregsejtek között (op). A csirhám

sejtjei (es) 7'5 jx átmérjek, köbösök vagy alacsony hengeresek,

festanyagokban szintúgy színezdnek, mint a tömlk kérgén

fekv apróbb sejtek (esy) ; elemi peték közöttük nincsenek.

Körülbelül ilyen képek lehettek azok, a melyek a tüsz-

hámoknak a csirhám részérl való levezetésére adtak okot.

mert az ersebben festd apróbb sejtek a tömlk falain (í'í'i), a

tüszhámok ébrényhelyzékét látszottak szolgáltatni. Pedig o

sejtsoroknak szakadozottsága, helyenkíntí hiányossága, mint az

már elbbi észlelknek is feltnt (v. ö. 291. \.), s elfordulásuk

benne a tömlkben is, a figyelmet lekötni és ama következtetés-

ben óvatosságra inteni elég alapokat szolgáltattak. A tévedés-

nek egyik okát abban keresem, hogy az elbbi észlelk nem

vizsgáltak meg sorozatos korú macskaébrényeket, így pl. Harz

a születés utáni macskakidykeken kezdi meg vizsgálatait.
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Pfi.Ccíeu pedig ópeu csak íiatal állatokat használt; már pedig

egyes fejldési szakoknak kihagyása uem vezet eredményre,

mert a születés utáni állatban a kép az élbbemhez képest

lényegesen megváltozott.

Újszülött vagy néhány napos macskában (VIII. tábla,

175. á.; IX. t., 186. á.) a tömlk fels részében a szóban lev

apróbb sejtekbl mi sincs már jelen; a tömlk kiszélesedtek s

bennök pete petesejt mellett fekszik ; a tömlk fels részében

kisebbek a peték (16 [i átm., magvok 11 ;x), az alsó részökben

fokozatosan nagyobbak (22 jt, magvuk 16 [x átm.); minél na-

gyobbak a fiatal peték, annál világosabb a protoplasmájok,

magvok éles körvonalú, kerek. A tömlk fels végében a volt

kétrendbeli sejteknek semmi nyoma: itt csupa peték (opi)

feküsznek ; a kisebb sejtek, a melyeknek az állítólagos tüszhá-

mokat kellene szolgáltatniok, mind eltntek, csak itt-ott látni

még erösebb nagyításokkal maradványaikat. S ha ezekután

újra megvizsgáljuk a fiatalabb egyén petefészkét (IX. tábla,

184. ábra), úgy elég jelet találunk annak a fölvételére, hogy az

apróbb sejtek legnagyobb része átalakult elemi petékké, a másik

része pedig elpusztult. Ugyanis az ilyen apró sejtek a fiatal

egyénben fleg a tömlk /eZsö végének oldalfalain láthatók (esj),

lejebb ritkulnak ; a tömlk közepe körül nagyobb magvú s már

gyengébben színezd ilyféle sejteket látni (opa), a tömlk

fenekén pedig még ritkábbak az efféle sejtek, vagy egészen

hiányoznak. E mellett megjegyzend, hogy nem szabad össze-

téveszteni a töml körzeti részén fekv apró sejteket (esj) a falát

környez váz sejtjeivel (str), melyek oly szorosan feküsznek

amazokhoz, hogy pontos határt közöttük fölismerni bajos, mint-

hogy a tömlknek saját hártyájok ez idben nincsen ; — de

külömbséget lehet tenni azáltal, hogy a váz sejtjei (str) világo-

sabban színezdnek, kisebbek és sokhelyt hosszúkásak (spt), a

tömlkben lev apró sejtek (esj és opa) pedig sokoldalúak, sza-

l)álytalanok, s a mint nagyobbak lesznek, a magvok gömbö-

lyödik és protoplasmájok megvilágosodik (opa). Lehet, hogy

némelyek a tömlk falához simuló váz sejtjeit is a bennékéhez

sorolták, s ezáltal a tévedésre az ok, a tüszhámoknak a csir-

hám részérl való levezetésére még nagyobb lett.

A felsorolt átmen alakok az apróbb és nagyobb sejtek
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között elég alapot szolgáltatnak auiiak a fölvételéi-e, hogy a fiatal

Pílüger-féle tömlknek összes tartalma elemi petékké lesz ; a

csirhámnak biirjánozott sejtjei közül ezen átalakulást némelyek

már a tömlk fels végén, mindjárt a hámalatti peteövbeu

megkezdik (IX. tábla, 184. ábra, op), mások lejebl) jutva men-

nek amaz átalakulásnak elébe ; azért a tömlk fels részében

kevert elemeket találni, még kevéssé megváltozott csirhámsej-

teket (se) s már átalakuló elemi petéket (op). Az apróbb sej-

teknekszabálytalan elrendezése, párosával vagy lánczszemekben

való elhelyezkedése, részint a tömlk oldalfalán (es^), részint az

elemi peték között benn s a tömlk fels részében (opg), továbbá

az átmen alakok (op^) : mind a mellett szólnak, bogy a fiatal

tömlkben fekv apró sejtek(feé-i) nem teszik a tüszhámokuak az

ébrényhelyzékét, — a mit azután újszülött s néhány napos

macskaébrények megvizsgálása bizonyossá tesz, a hol az apró

sejtek nagyrészt eltntek, csak itt-ott látni még egyeseket

a világos protoplasmájú speték között.

Egy figyelemre méltó körülmény az, hogy macskaébré-

nyékben (IX. tábla, 184. ábra) elemi peték szintúgy, mint más
emlsökben is (IX. tábla, 183, 191. 193 ábrák), eleinte a csirhám-

ban nincsenek, e tekintetben tehát Kapff (ir. 53. sz.), Harz
(i. m) és Balfoür' (ir. 5. sz.) észleleteit megersítem. De
újszülött és néhány hetes macskakölykeknél (VIII. tábla, 176.

ábra), nagyobb elemi peték a csirhámban (op) és alatta (op^

opz) már jelenvannak, a midn a Pflüger-féle tömlk (os) fels

végei éles határokat nyertek a leend fehér burok (t. albuginea,

ta) ellenében. AValdeyer ezeket elkésett elemi petéknek tar-

totta, melyek a fehér burok akadálya miatt nem juthatnak

a tömlkbe s tönkremennek még a csirhámban vagy alatta.

Részemrl nem csatlakozom e nézethez, mert ily késn kép-

zdött elemi petéket nemcsak a csirhám alatt, de a fehér

burok ébrényhelyzéken túl, mélyebben, a tömlk fels végén is

láttam (opa), a hol sok esetben azoknak a tömlkbe való benyo-

mulása is szembetnik. Más emlsébrényekben és a leánymagza-

tokban is úgy észleltem, hogy a születés idején, vagy azon túl

is fellépnek a csirhámban elemi peték ; de ezek távol sem szol-

gáltatják a petéknek nagy zömét, hanem csak egyes elké-

sett petéket, — azért nem osztom HAUís-nak azon nézetét
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som, hogy macskánál íiz óbrényéleteii túl fcjlclik a petéknek

nagy része.

Szót érdemel még azon körülmény is, hogy miféle folya-

matok összejátszása által jutnak a csirhámuak sejtjei bele a

petefészek kéregrészébe. Eziránt Waldeyer tudvalevleg azon

nézeten volt, hogy mind a hám, mind a váz, az egymással való

határon élénken burjánoznak s egymást reczeszerü nyujtvá-

nyokkal átnövik. E nézetet Schulin is magáává tette. Balfour

az aktiv szerepet csak a váznak tulajdonította, mely felfelé

hajtott keskeny nyujtványaival a megvastagodott csirhámból

egyes halmazokat letagol. Harz a csirhámban megnagyobbodó

öspetéknek bejutását a fölöttük elvonuló laphámoknak tulaj-

donítja, mely az elemi petéket leszorítja a felszínrl, e nézetét

fleg arra alapítván, hogy a petéknek alsó felszínén sohasem

látott afféle lapos sejteket.

Álláspontom e kérdésben az, hogy külömbséget kell

tenni a Pflüger-féle tömlk alakulása és az egyes elemi peték

l)ejutása között. Mainap, midn tudjuk, hogy a kifejlett szerve-

zetben majd mindenféle sejtrl ki van mutatva a protoplasmá-

nak aktiv összehúzódó képessége és sok sejtrl a vándorlás is

:

ébrényi szövetekben sem fogunk azon semmi kifogásolni valót

találni, hogy a peték a laza szövet vázl)a aktiv módon bevándo-

rolhatnak. A látott képek (IX. tábla, 183., 184., 191. ábrák)

azt bizonyítják, hogy elször a csirhám burjánozása által az

elemi petéknek egy szakadatlan rétege keletkezik (hámalatti

peteöv), — ezt bátran új s új sejteknek a régiekhez csatlako-

zásából, tehát mintegy reárakodásból (appositio) származtat-

hatjuk. Ha ez megtörtént, a petesejtek, protoplasmájóknak

aktiv mozgásképessége által gomolyokba halmozódnak (183.

á., op), azután a gomolyok felülrl hozzájok csatlakozó új hám-

tömegek által megnyúlnak. Innentl kezdve azután a váz is

szerepet játszik, felfelé hajtott sövényszerü nyujtványai által e

gomolyokat tömlalakú csoportosulásba osztva. A legtevéke-

nyebb szerep azonban a váznak csak ezután jut, a midn a

tömlk alsó végérl a petéket letagolja.

Az elemi petéknek aktiv mozgásképességét a leghatározot-

tabl)an bizonyítják a születés után a csirhámban fejld elkésett

elemi peték (VIII. tábla, 176. á., op). Ezeknek a vázba bejutá-
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sát Har/ abl)ól magyarázta, hogy a fölöttük elvonuló lapos

sejtek által a mélységbe szoríttató ak. Eltekintve attól, hogy

ily beható mködést a vékony laphámokról alig lehet föltéte-

lezni, amaz állítást a legjobban abban látom megczáfolva, hogy

elég gyakran láttam a cMr^a???on túl kimagasló oly elemi 'petéket és

petéknekhalmazait^a melyek kifelé egész csupaszónfeküdtek, íeiet-

tök elvonuló laphámok nélkül, ellenben az alsó és oldalsó felszí-

neiket ily lapos hámsejtek körülvették (IX. tábla, 189. ál)ra op),

tehát ott is, a hol Harz szerint azoknak épen hiányozniok kel-

lene. Ilyen laphámokat a mélyebbre jutott petéken nem látni,

azok tehát a csirhámban az elemi petéknek a szomszédaikra

gyakorolt gyors nyomása által keletkeztek, és sem a benövésre,

sem a tüszöhámok keletkezésére jelentséggel nem bírnak.

Mindezek alapján az elkésett elemi petéknek a tömlkbe való

jutását, azoknak aktív vándorképessége által látom a leghe-

lyesebben megmagyarázottnak. Hogy ezen bevándorlás épen a

határbarázda (v. ö. 289. 1.) tájékában volna a legélénkebb, mint

azt Haez (i. m, 393. 1.) állította, arra határozott adatokat

nem láttam, mert az itt fekv magasabb hengeres csirhám,

annak a fölvételére még nem elég ok.

Érettebb emls- és emberi ébrények petefészkeit szemlélve,

azokban oly óriási mennyiségben látjuk az elemi petéket, hogy

az utóbbiaknak száma újszülött vagy néhány éves fiatal egyének

petefészkeiben elforduló tüszk számával semmi arányban

sincs. Azért már megelz észlelk azon nézetre jutottak, hogy

a peték nagy része elpusztul, zsíros elfajulás és szétesés által,

részint a késbbi életben a tüszhámokkal együtt (Heni.e),

részint már fiatal egyénekben vagy leánymagzatokban mindjárt

a születés után (Slavjanski). Én e folyamatot sokkal korábbi

idre vezetem vissza, mindjárt a Pfiügevféle tömlk els föllé-

pése alkalmával. Az ily fiatal tömlkben macskáknál a meg-

változott petéken (és tüszöhámokon is) oly feltn tüneteket

látni, hogy ezek már másoknak figyelmét sem kerülték el, csak-

hogy azokat máskép értelmezték. Már Pí lüger (ir. 78. sz., 72. 1.)

állította, hogy a tömlkben a petéket oszlásban látta s körülök

sötéten szemcsés hámgyrk vannak ; az oszlásróli nézetet Harz
is elfogadta (i. m, 382, 1.), mert mezei egérben (arvicola

arvensis)a magvakon karyokinetikus alakokat látott. AValueyer
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(ir. í iO. sz., 26. 1.) az oszlást el uein fogadta, de elismeri (33.

1.), hogy macskáknál a fiatal tüszökl)en az egyes petesejtek

egymástól uiucseuek élesen különválasztva s egy folytonos

tömeget képeznek, melyben a magvakat nehezen lehet megis-

merni,— e képek hasonlítanak a Gianuzzi-féle félholdalakhoz a

nyálmirigyekhen ; a tttszök belsejében egy finoman szemcsés

anyag van, melytl a peték protoplasmáját nehezen lehet külön-

választani ; ez azon benyomást teszi, mintha a pete proto-

plasmájának egy része eleinte a tüszöhámból származnék, a

petékre való reárakodás (appositio) által.—Én a finomal)b folya-

matokat a tömlk belsejében különös figyelemre méltattam, s

macskaébrényeken a következ eredményekre jutottam

:

Idsebb ébrények (10— 12 cm. hosszúak) petefészkeiben

ersebb nagyításokkal nézve a tömlknek alsó végét vagy köze-

pét (IX. tábla, 185. ábra), ott a jól kifejlett elemi peték {op)

között, melyek éles körvonalaik s ép voltuk által tnnek szembe,

nagy számmal látni másokat, a melyeknek magvai dudoros

külemüek (opi), egyesekben a magvak körvonala nem éles, a

bennékök szemcsésen szétfolyott {pp^^ s magának a petének

határai sem láthatók. Mindez még nem zárja ki azt, hogy oszlási

tüneményekkel lehetne dolgunk ; — de azon körülmény, hogy

az ily bizonytalan határú elemi peték között nagy számmal látni

szabad magvakat (n ^ Wj)) a zsugorodás és elpusztulás különféle

tüneményeivel, egyenkint (??i) vagy csoportosan {n) beágyazva

egy szakadatlan protoplasmatömegbe (pr), részint a falon (ha-

sonlítanak a GiANUzzi félholdalakhoz), részint az elemi peték kö-

zött: kétséget nem hagy az iránt, hogy sejtpuszttdds tiineménijei

feküsznek elttünk. Csak az a kérdés, vájjon már kifejlett elemi

peték, vagy pedig az apró sejtek (fejletlen peték) is tönkre-

mennek-e ? Én elég adatot találtam arra, hogy mind a kett

folyamatban van, a min semmi különös sincs, ha meggondoljuk,

hogy atömlkben lev apró sejtek is a csirhámnak a származékai,

és egy részök arra volt szánva, hogy a tömlkben benn elemi

petékké átalakuljanak. Ez utóbbi a tömlk fels részében megy

végbe, az alsóban a sejtek egy része elpusztul. Ha ers nagyí-

tással a tömlt felülrl lefelé tartó irányban gondosan átvizs-

gáljuk, az említett folyamatokról határozottan meggyzdünk.

Ez az oka annak, hogy a tömlk alsó részében ersebben szi-
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uczödö .apróbb sejteket ritkábban látni, úgy bogy a tüszöbá-

inokuak tartott ébrénybelyzék itt hiányozni látszik, a mi már

megelz észlelknek is feltnt (v. ö. 291 . 1.), de a tüneményt nem

tudták megmagyarázni. Hogy az ilyen sejtpusztulás oly nagy

mértékben, mint az elttünk fekv esetben, nem ok nélkül van,

az a priori elgondolható, úgy hogy e folyamat minden valószí-

nség szerint arra való, hogy a szétbomldshól keletkezett diffus

'protoplasma az épen maradt 'petéknek a táplálására szolgáljon.

Tényleges alapokkal ezen állítást a górcs akitt látott képek-

bl bebizonyítani nem lehet, mert könnyen elgondolható, hogy

a diftus anyagból egyes részecseket a petékbe benyomulni senki

sem fog láthatni, — de a látott képeknek sorozatos lánczolata

okvetetlenül ama felvételre vezeti az észlelt. Úgyszintén azt sf

lehet eldönteni, hogy a peték nagyobbodása a diffus anyag részé-

rl reárakodás által keletkezik-e (Waldeyer), vagy pedig

osmotikus cserefolyamatok útján,— csak annyi mondható, hogy

a reptiliáknál szembetnbben mutatkozó viszonyokból (v. ö.

284. 1.) következtetve, a szilárd alkotó részeknek a petékhez

való csatlakozása az emlsöknél sem lehetetlen, de a peték

kisebbvolta s a tápszik csekélyebb mennyisége, valamint kevere-

dése miatt a fszikhoz, nehezebben eldönthet.

Miután az elzményekben a tiíszöhámoknak a csirhámból

való származását kizártuk, ideje ezeknek a fejldési módját

kutatni. E czélra is legalkalmasabbnak találtam a macskapete-

fészket.

Újszülött macskákban, gyengébb nagyítással nézve (VIII.

tábla, 174. ábra), a petefészek kéregállománya teli van spe-

tékkel megtöltött Pllüger-féle tömlkkel, melyek a felszínre

derékszögben, egymással pedig párhuzamosan feküsznek ; lejebb

a síkból való elhajlásuk és elágazásaik miatt szabálytalanul

vannak megmetszve. Ersebb nagyítással nézve (VIII. tábla*

175. ábra), a tömlk szabálytalan íilakúak, felül szélesebbek,

alul az elágazások miatt keskenyebbek, amott apróbb (opi) és

tömegesebben felhalmozott petékbl (16 [i), emitt kevesebb (op-i) s

fokozatosan nagyobl)odó petékbl (2 2 n) állanak; a tömlk feneke

felé a peték ketteséve], végre egyenkinti lánczolatokban (07)3) van-

nak elhelyezve, azontúl a lánczolatoktól letagolt magánálló vagy

páros nagy peték (op^) következnek (45 |j. átmérjek, magvuk
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19 [). átiii.). A tömlükbeii (tüszliámokuak turtliatú) apróbl»

sejtek ez idheii már nincsenek jelen, az egész töml csujm pe-

téUhöl áll, erösebb nagyításokkal pedig az ép peték között a

fönnebb vázolt tönkremen petéket (297. 1.), vagy azoknak zsu-

gorodott maradványait látni. A tömlk oldalsó körvonalai a

váz ellenében elég élesek s ott orsóalakú hosszúkás sejteket

látni (mint pl. a IX. tábla, 185. ábrán str), de ezek nem a töm-

lök tartalmához, hanem a váz sejtjeihez tartoznak, innen szár-

mazik a sötétebben szinezett öv a tömlk falán. Ezekbl a

képekbl az következik, hogy a csirhám burjánozása által leg-

korábban keletkezett peték újabb és újabbaknak hozzácsatla-

kozása által mindinkább mélyebb rétegekbe jutnak, a mi köz-

ben a váz a petehalmazok között a körzet felé sövényeket hajt,

s ennek következtében a tömlkben a legmélyebben fekv peték

a legidsebbek, azért a legnagyobbak. Az utóbbiakat az ébrény-

élet vége felé a közbenöv kötszövet a tömlk legalsó végérl

eleinte csoportosan (a 175. ábrában jobbra opg-nál) letagolja'

majd a petelánczolatok egyesei közé is nyujtványokat hajt, s ez

által a nagy peték elkülöníttetve társaiktól, egyenkint feküsz-

uek a velváz határán {op^.

A velváz határán fekv magánáll peték legnagyobb

része, úgyszintén sok helyen a tömlk fenekén fekv legalsó nagy

peték is, ha azokat ersebb nagyítással nézzük, körül vannak

véve az alacsony lapos vagy köbös sejteknek egy koszorúja által,

tehát kész vagy fejldésben lev fiatal Graaf-féle tüszk álla-

nak e helyeken elttünk. Minthogy a Pflüger-féle tömlk

középs és fels részében ez id szerint tüszhámoknak meg-

felel apró sejtek nincsenek, a tömlkbl letagolt peték nagy

része ellenben már olyannal bír : mi sem áll közelebb, mint-

hogy a hám származásnnalc forrását a Jcéreg- ('s velállómáng

közötti határon keressüJi. S itt megtaláljuk azt a petefészek

velállományát nagy mértékben ellep sejtkötegekben, a me-

lyeknek a jelenlétét az újabb szerzk mind elismerik, de jeleu-

töségökrl különféle nézeteket nyilatkoztattak (v. ö. 231. 1.).

Ezen kötegek macskák érettebb ébrényeiben és újszülöttjeiben

áthálózzák a velállományt (VIII. tábla, 175. ábra/s), de nem

állanak egymáshoz oly közel, mint újszülött kutyákban (v.ö. aIX.

tábla 183. ábráján /s), borjúkban s leányokban (v. ö. TX. tábla.
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19]., 192. íi.,fs), azéii viszonyaik a macskánál tisztábl)au taniil-

máuyozhatók. Vastagságuk 20—30 •»., sejtjeik gömbölydedek,

6— 7 [t átmérjek, tehát aprók, úgy bogy a petesejtekkel való

felcserélésrl szó sem lehet, s ez által Schulin azon állítása (v. ö.

233. 1.), hogy a benöv Pflüger-féle tömlknek mélyebb részei-

bl állanak, melyekben peték nem fejldtek ki, magától elesik.

A sejtkötegeket a mirigy köldökétl egész a kéregváz határáig

lehet követni ; az elágazások és elhajlások miatt rövidebb vagy

hosszabb darabokon vannak megmetszve, de • mindenütt egy-

forma szabálytalan alakú aprósejt elemekbl állanak, melyek

tömötten csoportosultak és festanyagokban jól szinezduek. A
kéregállomány határán hol lekerekítve végzdnek (175. ál)ra),

hol hozzdfeknsznek a nagyobb petékhez, s azoknak egyik oldalán

végzdnek (IX. tábla, 187. ábra), vagy egészen befogadják azo-

kat magok közé (IX. tábla, 188. ábra). Gondos keresésnél min-

dig fogunk ily helyeket elegend számban találni s bizonyos^

hogy azoknak még nagyobb számmal kell jelenlenni, miut a

mennyi a metszeteken látszik, mert a tüszhámmal körülvett

magánálló peték nagy része a szemlél felé fordult oldalon,

vagy az ellenkezn lehet ily sejtkötegekkel összefüggésben.

Hogy ezek a kötegek szolgáltatják a tüszhámokat, arra elég

bizonyíték a tüszhámokuak hiánya a Pílüger-féle tömlkben,

másrészt pedig az, hogy helyenként találni egyes petéket (IX.

tábla, 187. ábra ov), melyekhez a köteg (fa) csak az egyik oldalon

illeszkedett, de a többi részein nem ntte még körül ; vannak

ismét mások (IX. tábla, 188. ábra), a hol ez már megtörtént s

a nagy peték {ov, 50 -52 \i) egyenként vagy lánczolatokban a

kötegek benuékébe vaunak beágyazva, mely esetben az apró

sejtek a peték körül kezdenek hosszirányban megnyúlni s köbös

alakot ölteni (e/).

Miután a velváznak szóban lev kötegeirl tudjuk, hogy

azok az ivarmirigykötegekbl származtak, ezeket pedig a csir-

hám szolgáltatta, ugyanaz a hámtalaj, melybl késbb az elemi

peték keletkeznek : ezzel ki van mondva azon figyelemre méltó

tény, hogy a tüszöhámok eredésökre nézve azonosak az elemi

petékkel, csakhogy nem egyidejleg jutottak azok bele a vázba:

a tüszöhám elbb, az elemi peték késbb. Kölliker a sejt-

kötegeket »velkötegeknek« (Markstriinge) nevezte el, s az
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svesecsökevények részérl az ivarmirigy köldökéu át bentt

képleteknek tartotta. Walüeyeu is e nézetben volt (ir. 119.

sz., 141. 1.), s a kötegeket (Samenschláuche) a herecsövekkel

tartotta homológnak, csakhogy nem származtatta bellük a

tüszhámot, mint azt Köi.likek tette. Egli (ir. 29. sz., 58. 1.)

a sejtkötegeket az ondókivezet csövekhez hasonlította, Bal-

FOUR (ir. i). sz.) pedig a herecsövekhez, — mindannyian az s-

vesecsökevények vagy Malpighi-féle gomolyok (Balkour) részé-

rl vezették le, csak Scnur^iN (ir. 99. sz., 462. 1.) származtatta

önálló kidifferencziálás által, és úgy, mint Bat.üíani (ir. /. sz.),

a here Highmor-féle testével hozta hasonlatba.

Én nem osztom azt a nézetet, hogy az ivarmirigykötegek

az svesecsökevények részérl származnak , mert ez utóbbiak

egészen másféle képletek, mint az ivarmirigykötegek s ezeken

kívül jelen vau az svesének maradványa a petefészek köl-

dökében vagy annak a szomszédságában. Ugyanis, ha érettebb

ébrények, vagy fiatal állatok petefészkeibl sorozatos metsze-

teket készítünk (YIII. tábla, 174. ábra; IX. tábla, 191. 192.

ábrák), íigy a mirigy proximális végén , az e helyen széles

petefészekfodorban (mo), vagy benn a mirigy köldökében oly

hámképleteket találunk (cH és epo), a melyeknek jellegei tel-

jesen elütnek az ivarmirigykötegektl, a mennyiben leány-

magzatoknál a denevérszárnyban fekv részök (epo) henger-

sejtekkel fedett szabályos üres csövekbl áll, hol tágabbak, hol

szkebbek ; a petefészek köldökében benne fekv másik rész

(cH) pedig egy tömegbe összegöngyölített pamatot képez, a

mely reczeszerleg közleked, szorosan egymás mellett fekv

keskenyebb sejtkötegekbl áll. Macskakölykekben (VIII.

tábla, 174. ábra), kutyában s borjúban az egész képlet

benne fekszik a petefészek köldökében : a hengersejtekkel fe-

dett üres csövek (e^so) s körülöttük a tömör hámkötegek {cH). Ez
utóbbiaknál e képletet már mások, így különösen Waldkykií

is leírta, — de még ö sem tett külömbséget ezen test s a pete-

fészekben elterjed velkötegek között, mindánnyiát együtte-

sen svesecsökevényeknek tartván, melyekbl az ivarmirigy-

kötegek a mirígy vázába benttek.

Kn külömbséget feszek az ivarmirigy vdzáhan fekv vel-

kötegek (ivarmirigykötegek) s az svesecsökevények között, s az
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utóbbiakat ismét két részbl találtam összetéve : a) - az eredeti

AVolfF-féle csövekbl (epo), melyek hengersejtekkel fedett üres

csövek képében tartják magokat fenn, b) a Malpighi-féle gomo-

lyok hámja részérl a mirigy köldökél)e behajtott tömör hám-

kötegekbl (cU), E viszonyok fehsmerésére leáuymagzatok

petefészkeinek pontos harántmetszetsorozatai vezettek.

5*5 cm. h. leánymagzat petefészkének és széles méhszá-

lagának harántmetszetei különféle képet nyújtanak ^ szerint,

a mint a mirigy proximális (fels), középs vagy distális (alsó)

végébl véfettek. Az utóbbi kettn a petefészekfodor keskeny,

s benne, valamint a mirigy köldökében hámképletek nem fe-

küsznek, ellenben a proximális végébl vett metszeten (IX.

tábla, 191. ábra) a petefészekfodor (mo) széles s benne egy

pamata a durva hámkötegeknek van (cH), mely a mirigy

vázában fekv ivarmirigykötegekkel (fs) ez id szerint össze

nem függ. Ez utóbbi körülmény nemcsak ezen az egy metsze-

ten van így, de a sorozatos metszetek gondos átvizsgálása által

nyer végleges megersítést. Ugyanez a pamat az ellentett olda-

lán beterjed a denevérszárnyba (av), s ott hengeres sejtekkel

fedett üres csövekkel (epo) áll összefüggésben. Már most tudva

azt, hogy leánymagzatokban az s^vesecsökevények hengersej-

tekkel fedett wres csövek képében tartják magokat fenn a dene-

vérszárny lemezei között (mint a IX. tábla 200. ábrájában),

melynek végei a petefészek köldökéig terjednek: a 191. ábrá-

ban egyedül az «po-val jelölt képletet fogjuk a megmaradt

svesecsövek harántmetszet ' n^ tartani, ellenben a köldökébe

terjed tömör sejtpamatnak (cH) más valaminek kell lennie.

Ha most figyelemmel vagyunk a herének fejldésére (1. ezt), s

tekintetbe veszszük azt, hogy itt az svese csöveinek gomolyai

részérl keskeny hámcsövek hajtatnak be a mirigy vázába,

melyekbl a kivezet herecsövek (vasa efterentia) s a Highmor-

féle testben fekv hererecze (rete testis) lesz, s egy ily met-

szetet (IX. tábla, 194. ábra) a leánymagzatéval (191. ábrával)

összehasonlítunk : úgy azonnal szembetnik a kérdéses tömött

sejtpamatnak (cH) a jelentsége, mely nem lehet más, mint a

kivezet hcrecsöi ékkel s a Highmov-féle testtel (herei'eczével) homo-

lóg képlet. Hogy ez csakugyan így van. azt azon körülmény is

bizonyítja, mert a ni Highmor-féle test (191. ábra cll) a de-
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nevérszároyba beterjedve, az itt fekv ösvesecsökevéuyek üres

csöveivel (epo) összefügg. Ez a viszony már 3 cm. hosszú mag-

zatok petefészkein is jelen van (VI. tábla 117. 118. ábrák,

cH) , a hol szorosan egymás mellett fekv hámpamatok feküsz-

nek a petefészek köldökében, melyek még teljes fejlettségökben

jelenlev Malpighi-féle gomolyokkal függenek össsze, s véredé-

nyekkel semmikép fel nem cserélhetk, mert a mirigy vel-

állománya ilyenekben ez id szerint szegény. — 8"5 cm. hosszú

leánymagzatokban (IX. tábla, 192. ábra) a Highmor-féle test

(c//^ mind ktileme, mind fekvése miatt jól megkülömböztethet

a denevérszárnybau fekv svesecsökevényektl (epo), illetleg

mellékpetefészektl ; ez id szerint a pamat itt-ott már egye-

sülésbe lépett az ivarmirigykötegekkel is (fs), a miben durvá-

nyos ismétlését látjuk a herében lefolyó viszonyokkal. Mert a

petefészek velövázdban elforduló velüköfegek (ivarmirigyköte-

gek) homológok a herecsövekkel (v. ö. herét), s úgy, a minthogy

ezek egyesülésbe lépnek az svesecsövek Malpighi-féle gomo-

lyai részérl benöv hererecze csöveivel: a petefészekben is

ismétldik e folyamat durványos módon azáltal, hogy a vel-

kötegek (7—8 cm. h. leánymagzatokban) xdólag egyesülésbe

jönnek a ni Highmor-féle testtel. — Hogy idsebb magzatokban

vagy leányokban a ni Highmor-féle testtel mi történik, az

iránt vizsgálatokat nem tettem , — lehet hogy maradványai a

petefészek-köldökön át bentt tág véredények között fellelhetk

lesznek. Ez utóbbiak csak késbb, a születés után fejldnek ki

ersebben, midn a tüsz-érdési folyamat tevékenyebb mkö-
désbe j (mint pl. a tüdvéredények a légzés beálltával) ; meg-

elzleg a petefészekköldökben csak gyengén vannak képviselve.

Ha tehát felntt egyénben a Highmor-féle testnek maradványai

jelen vannak, úgy azt a petefészek proximális (oldalsó vagy

medenczefali) végének a köldökében, a tág véredények között

kell keresni.

Nem minden emlsben lehet a pete- és tüszfejldési

f(yamatot oly jól tanulmányozni , mint a hogy a/,t mi a

fentebbiekben a macskaébrényekcn tett t.imulmányaink alapján

leírtuk ; a legkevesbbé alkalmasak pedig arra a madarak, házi-
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nyulak, leánymagzatok, a melyekrl eddig a legtöbb vizsgálatok

tétettek ; mert mindezeknél az ivarmirigykötegek szerepe ke-

vesbbé tnik szembe s a Pflüger-féle tömlkbl igen korán

letagolódnak az elemi peték. Leánymagzatokban e körülmények

még néhány szót érdemelnek.

3—4 cm. hosszú leánymagzatokban megkezddik már a

csirhámnak szétterjedt (diffus) alakban való burjánozása, és a

kéregállománynak beszürödése gömbölyded csirhámelemekkel,

illetleg elemi petékkel (VI. tábla, 118. 119. ábrák csj; a kéreg-

állományt képvisel öv ez idben olyan, mint egy aprósejtü

rostporcz. 5— 6 cm. hosszú magzatokban (IX. tábla, 191. ábra)

az elemi peték rétege fo^íj keskeny övet képez a mirigy körze-

tén, s világos határvonala?) választja el a mirigy belsejét megtölt

nagy mennyiség ivarmirigykötegektl (fs). Az elemi peték

már ez idben egyes gomolyokba csoportosultak, úgy, mint azt

a kutyaébrényekrl leírtuk (IX. t., 183. á. ; v. ö. 289. 1.), a csir-

hám alatt pedig jelen van a szakadatlan hámalatti peteréteg.

7—9 cm. hosszú leánymagzatokban (IX. tábla, 192.

ábra) a petegomolyok megnyúlás által a hosszúkás Pflüger-

féle tömlkké lettek (opj, de ezek kevésbbé szabályos alakúak,

mint a kutya és macska hasonnem képletei. Elemi peték a

csirhámban ilyenkor leánymagzatokban époly kevéssé vannak,

mint a fiatalabb emlsébrényekben (v. ö. 294. 1.) ; csak újszü-

lött s néhány napos leányokban láttam elemi petéliet a csirhám-

ban s a csirhám alatt is (úgy, mint a IX. tábla 189. ábráján),

mint azt már Schui.in is említi (467. 1.). Waldeyer az ilye-

nekrl azt állította (ir. IJO. sz., 24. 1.), hogy nem juthatnak

bele a tömlkbe s késbb elfajulnak, vagy lehullanak, — erre

vonatkozó ellenvetésünket a macskapetefészeknél már megtet-

tük (296. 1.). A csirhám (ep) 7 |t átm. alacsony hengeres sejtek-

bl áll, alattok széthintett módon ugyanily nagyságú gömböly-

ded sejtek következnek (hámalatti réteg) , a melyek között

egyes nagyobbak (9'2 \i. átm.) kétségtelenül átalakulóban vau-

nak elemi petékké. A tömlk fels keskeny végei felérnek a

csirhámig, de ritkán találni azzal keskenyebb nyak útján köz-

vetetlen összefüggésben (mint pl. a 193. ábrán opjuél), hanem

fels végok többnyire csak az ott fekv aprósejtü hámalatti

réteggel (tírj egyesül. A tömlkben a sejtek már nagyobbak
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lettek (9*5— 11*5 \i átm.), de külömbséget a leend tüszhám s

petesejtek között ez id szerint tenni még nem lehet.

A tömlk alsó végei érintkezésben vannak az ivarmirigy-

kötegekkel (fs) s ezek a tömlk közé befurakodnak. Harz
(i. m) a velkötegekrl azt állította, hogy azok némely emls-

ben egész a csirhám felszínéig felburjánoznak, st azzal érint-

kezésbe is lépnek, de késbb onnét ismét visszahúzódnak, és a

nélkül, hogy a tüszhámok képezéséhez viszonyba léptek volna,

elpusztulnak. Az elbbi állítást a leánymagzatokra vonatkozó-

lag megersíthetem, de az utóbbit nem. Én leánymagzatokban

úgy találtam (s valószínleg így lesz az egyéb emlsben, pl.

a házinyúlban is), hogy az ivarmirigykötegek fels végei a

benöv Pflüger-féle tömlk által szétziláltatuak keskenyebb

kötegekre s sejtpamatokra, a melyek a tömlk közé jutnak s a

tömlk között magasan felterjednek (192. ábra). E miatt egy-

idben (8— 10 cm. hosszú ébrények) a kéregállomány határán

kétféle képleteket találunk : Pflüger-féle tömlket fop) nagyobb

spetékbl összetéve, és közöttük apróbb sejt kisebb páma-

tokat, melyek az ivarmirigykötegek részérl keletkeztek s a

tömlk közé befurakodni kezdenek. 10— 15 cm. h. ébrényekben

azután az utóbbiaknak elemei a tömlk oldalfalaihoz feküsz-

uek, s megkezddik a petéknek a tüszhámok és váz részérl

eszközölt letagolása, körülbelül oly alakban, mint azt az új-

szülött macskáról leírtuk (v. ö. 293. 1.).

Ezekbl kiderül, hogy a külömbség a tüszfejldésben a

macskák és leánymagzatok között egyedül abban áll, hogy az

elbbieknél a tüszfejldés az ébrényi élet végére s a születés

íjtáni els idre esik, a midn az elemi peték már nagyobbak,

s világosabban szembetnik, hogy honnan kapják azok a

ttiszhámjaikat, — míg ellenben leánymagzatokban a Pflüger-

féle tömlk az ébrényélet els felében kiképzdnek már és rövi-

debb ideig tartják magokat fenn, mert a velkötegek korán

közibök nnek, mire megkezddik a tüszfejldés. Ennek ered-

ménye azután az lesz, hogy 4^—5 hónapos leánymagzatban a

petefészek kéregállománya már tele van széthintett elemi

petékkel, környezve egyenkint alacsony laphámokkal, míg a

macska petefészke az ily szerkezetet csak a születés után nyeri

cl. Minthogy pedig leánymagzatokban a tüszfejldés igen

M. TUD. AKAD. Hl. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 20



306 A PETEFÉSZEK.

korán megindul, midn az elemi peték még aránylag kicsinyek

és a tüszöhámok rendkívül laposak, mondhatni pikkelyszerek

:

hacsak egyedül ilyenek vizsgálatára szorítkozik az ember, a

folyamat lényegére nem j, annyira zavarja a tüszöhámok

származásának felismerését az orsóalakú sejtekbl álló váz.

Ebbl magyarázható, hogy némelyek (Foulis, ir. HS. sz.) arra

a nézetre vetdtek, hogy a tüszöhámok a váz sejtjei részérl

csatlakoztak az elemi petékhez. A tüszöhámok ugyanis oly

laposak, hogy könnyen elkerülik a figyelmet, s jeles észlelk

pl. Klebs (Die Eierstockseier der Wirbelthiere. Virchow's

Archiv. Bd. 21. u. 28.) is azt állította, hogy újszülöttekben a

peték körül nincs tüszhám, a mit Waldeyer (i. m, 23. i.)

azáltal vélt megfejthetni, hogy ezek vegyszerek ellenében igen

érzékenyek (a mi azonban még nem volna ok annak a fölvéte-

lére, hogy a kezeléstözben egészen eltntek !). Ezen állítások

ellenében kiemeljük, hogy az összehasonlító módszer, mint sok

más esetben, úgy itt is megmutatja a helyes utat. A nélkül a

tüszöhámok keletkezésének meghatározása lehetetlen, innen

van az, hogy némelyek egyszeren a váz részérl (Foui.is), mások

a petesejtek részérl származottnak (Cadiat) mondották, Harz

(i. m, 405. 1.) pedig egyátalán nem tudott keletkezésökrl

felvilágosítást nyújtani.

Felntt állatok petefészkei a velkötegek jelenlétét ille-

tleg igen változó viszonyúak. Némelyeknél igen nagy mennyi-

ségben vannak jelen (denevérek, mezei egér -= arvicola arvensis

Harz szerint) ; másoknál elég számosak (kutya, macska, házi-

nyúl) , némelyeknél pedig alig találni nyomaikat (asszony

;

disznóban is így lesz ez Harz szerint). Minthogy fel nem

tehet, hogy hasonló tömeges képletek minden szükség nélkül

az egész életen át fentartanák magokat, én azt hiszem, hogy

ez viszonyban van a peteérdés és tüszképzdés módjaival.

Tudvalev ugyanis, hogy sok emlsnél az érettebb korig kép-

zdnek a csirhámban elemi peték, nevezetesen idszakonkint az

ivarzás idején lép fel az ilyesmi (kutya, nyúl, vespertilio mu
rinis-nál van Benedek szerint ; a macskáról különfélék a né-

zetek, a legtöbben azt tartják, hogy felntt macskában többé

nem képzdnek tüszk (Waldeyer, Harz, Schuijn, — ellen-

ben Pflügeu szerint igen). Ez az oka annak, hogy a velkö-
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tegek (ivarmirigykötegek) az érettebb korig fentartják mago-

kat abból a czélból, bogy idnként tüszöhámokat szolgáltassanak.

A hol a pete- és ttiszfejlödés már az ébrényben és a születés

utáni els hónapokban befejezdik, mint a nben (Hakz szerint

a 4-ik hónapban), ott az ivarmirigykötegeknek nincs többé fel-

adatuk, illetleg azok már a petefejldés ideje alatt elhasznál-

tattak a rendkívül nagyszámú peték tüszhámjának a képezé-

sére ; azért leány és asszonyi petefészekben az ivarmirigy-

kötegeket hiába keressük. Hakz a tüszöhámok keletkezését

az ivarmirigykötegek részérl egyedül azért zárta ki, mert

azokat az asszonyi és némely emls (disznó) petefészkében meg
nem találta. Ez utóbbi állítás helyes, de nem az elbbi követ-

keztetés, mert mi kimutattuk azt, hogy 6—10 cm. hosszú

leányébrények petefészkében az egész velvázat ellepik a vel-

kötegek (IX, tábla, 191. 192. ábrák), ^ ezen körülmény is,

egybevetve avval, hogy késbb a kötegek fogynak, majd eltn-

nek, annak az állításnak a megersítésére értékesíthet, hogy

a tüszöhámokat a velökötegek szolgáltatják.

A here (Testis).

Emberi ébrényeken már a 8—9-ik héten (3-dik hónap

elején) megismerhet a hím ivar a here alakjáról. Az ivarlécz,

mely megelzleg az svesének egész hosszára kiterjedett, ez

idben a fels és alsó végdarabján ránczalakúlag megkeske-

nyedik, ellenben a közepén jól kidomborodik s hengeralakúlag

legömbölyödik, oldalszélein (alapján) pedig, a mirigy állomá-

nyának megszaporodása közben, befüzdik s akkor a viszonyok

hasonlók lettek ahhoz, mint azt a III. tábla 41-ik ábrája egy

6 cm. hosszú disznóébrényrl mutatja. Ezen a here (test) sima

felszínérl, hengeres alakjáról, proximális és distális csúcsának

legömbölyödéséröl jól megismerhet, és könnyen megkülömböz-

tethet az ily idben csúcsos és szögletes alakú petefészektl

(v. ö. yill. táblán, 158. ábrát). A here összes hossza valamivel

rövidebb, mint az sveséjé, a melynek körülbelül a közepét fog-

lalja el, s annak a mediális oldalán összefüggésben van vele a

most még széles s rövid herefodor útján (mesorchium ; az ábrán

elfedve a herétl). A here proximális és distális csúcsától

20*
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egy-egy vékony fonal, illetleg hashártyared indul el ; mind-

kett az ivarlécz állományáhól eredéit : az ivarlécznek oly visz-

szamaradott részei azok, a melyekben az ivarmirigy fajlagos

alkotó részei (ivarmirigykötegek, csirhám) ki nem fejldtek

;

csak annak a kötszöveti vázából állanak, borítva a zsigerüreg

láphámjától. A proximális fonal {Id) felvonul a kürtred (p/^)

folytatásában fekv svesei rekeszszálagboz {Iph] v. ö. 21. 1.);

a distális zsineg {gH) az svese mediális oldalán levonul ennek

az alsó vastag végéig, a liol a Wolíf-féle zsineg {plW) kezdet-

részével egyesül, illetleg vele hegyes szögben keresztezdik,

azután az svesének bunkós vége alatt a köldökütérnek {mi) a

küls oldalán levonul a lágyéktájékhoz (ez a darabja a zsineg-

nek a 41. ábrán nincs lerajzolva, de jól látható a 44. ábrán

(jH^-néX), a hol a hasfalak szövetével összefügg (nem megy le

a borékká átalakuló nagy ivarajkakba, mint azt Wrisbeug,

HuNTER, H. Megkel és Oesterreicher hitték). Ezt a zsineget

a here distális csúcsától egész a lág yéktájékig Hunier-féh vezér

fonalnak nevezik (gubernaculum Hunteri).

A Hunter-féle fonalat a hashártyának lapos hámjai bo-

rítják, s bels állománya eleinte nyujtványos és csillagos sejtü

ébrényi kötszövetbl, késbb sok harántul csíkolt izomrostból

áll. Bramann egy újabb értekezésben (Beitrag zur Lehre von

dem Descensus testiculorum und dem Gubernaculum Hunteri

des Menschen. Archiv f. Anat. u. Entwicklg. 1884.) különösen

kihívja a figyelmet arra, hogy a vezérfonal 3 hónapos emberi

ébrényekben még nem függ össze a mellékherével, hanem az

ondóvezérrel (i. mü, 319. 1.), csak a 4-ik hónapban j a mel-

lékhere s here distális csúcsával érintkezésbe és legnagyobb

fejlettségét a 6-dik hónap közepén vagy végén éri el, a midn
3—8 mm. hosszú, 2—4 mm. széles kúpalakú tömlbl áll, alap-

jával fölfelé, csúcsával a lágyékcsatorna felé irányítva ; kéreg-

állománya harántul csíkolt izomköpenybl, belseje ébrényi

kötszövetbl áll, az elbbi a ferde hasizmokkal, az utóbl)i a

lágyékcsatornán áthaladva a küls ferde hasizom bnyéjével

függ össze ; e szerint a vezérfonal nem üres, mint azt sok szerz

régebben hitte (Camper, Pott, Langenkeck), hanem kezdettl

fogva tömör egy képlet és hasonlít a rágcsálók vezérfoualáli(»z.

ha azoknak heréje az ivarzás idején a hasüregbe felszáll.
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Mindezeket a tételeket luegersítein, valamint azt is,

hogy a vezérfonal eleinte nem megy le a nagy ivarajkakba

(borékba), mely utóbbiakban egyelre csak kocsonyás kötszö-

vet fekszik. Csak azon állításra vonatkozólag óhajtok némely

észrevételeket tenni, hogy a vezérfonal eleinte nem a herével

(ill. mellékherével), hanem az ondóvezet csövei függ össze s

hogy az ondóvezet cs késbb (5—6ik hónapban) a vezérfonal

állományán keresztülvonul. Ez utóbbi körülmény természetes

következménye annak, hogy a vezérfonal egy részét képezi

azon zsinegnek, illet, hashártyaráncznak, mely a here distális

csúcsától a lágyéktájékhoz vonul. Mindjárt szembetnik az egy

fejlettebb emberi ébrény bels ivarszervének a megtekintésénél

(III. tábla, 44. ábra ; 9 cm. h. marhaébrény). Ezen a vezér-

fonal igfl^ a lágyéktájéktól felhaladva az ondóvezet cshöz

{d W2, Wolff-féle zsinór) tapad, de azon túl is folytatódik {gH^)

a here distális csúcsához, mert az svesének ú. n. lágyékszála-

gából (Leistenband der Urniere) származott ; a találkozási helyen

(dW^-néX) a kétrendbeli zsinegnek kötszövet-elemei minden

határ nélkül egybefolynak (a mi harántmetszeteken látható s

körülbelül oly képet ad, mint a VI. táblán a 114., 115. és 125.

ábrák fiatal leánymagzatokról), tehát szövettani értelemben

véve két különféle képletnek a keresztezdése nem fordul el,

csak küls megtekintésre mutatkozik ez ilyennek. Ha a vezér-

fonalnak a keresztezdési helyen túli darabjára (^^1) tekintettel

nem vagyunk, akkor mondható, hogy a vezérfopal {ffü^ az

ondóvezet cshöz {dW^ tapad, úgy mint azt Bramann teszi,

— tulajdonkép azonban folytatódik az (.^-Hi) a keresztezési helyen

túl a here distális csúcsához, s ezzel mindjárt kezdettl fogva

összefügg, — az ondóvezet cs pedig szinte mindjárt kezdettl

fogva keresztülvonul a vezérfonal állományán. Késbb (emberi

ébrényekben az 5—6-ik hónapokban) a vezérfonalnak distális

(gH^-nek megfelel) része, kötszövetének megszaporodása által

igen megvastagszik, minek következtében oldalsó határai mind-

inkább küljebb helyezkednek, a minek természetes eredménye

az, hogy az ondóvezet csövei (Wolíf-féle zsineggel) mind szé-

lesebb egyesülésbe j, mígnem eléri a mellékhere (ösvese)

distális végét. Ily módon jött létre a vezérfonalnak egyesülése

a mellékherével (svesével), de ez nem utólagos odanövés
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áltiil keletkezett, hanem természetes folyománya a vezérfonal

kiszélesedésének.

A 3-ik hónapban a hasfalak lágyéktájékán, ott, a hol a

vezérfonal végzdik, egy kis horpály, a hashárfyának hüvelyes

nyujtványa (processus vaginalis peritonei) keletkezik. A vezér-

fonal distális vége a hüvelyes nyujtvány nyilasának az oldalsó

falán fekszik s ennek ürege felé ersen kiemelked zsineget

képez, a melyet (harántmetszeteken) a hüvelyes nyujtvány ürege

félholdalakúlag környez. E szerint a hüvelyes nyujtvány a bele-

helyezkedett vezérfonallal együtt jelen van már akkor, a mikor

a here még magasan fenn fekszik a hasüregben (3-ik hónapban)

;

nem lehet tehát arról szó, hogy a levándorló here türemli

maga elé a hashártyát a lágyéktájékban a hüvelyes nyujt-

vány képezésére, mint azt régebbi bonczolók hitték (Camper,

Wrisberg).

A hüvelyes nyujtvány csak másodlagosan lép a heréhez

viszonyba, midn az utóbbi belé helyezkedik s vele együtt, de

nem általa képezve vonul le a lágyékcsatornáu, a mit a here

levdndorlásának (descensus testis) neveznek. Embernél a ieván-

dorlás a 7— 8-ik hónapokban következik be s a vezérfonal

útját követi. Ennek módjáról a legtöbb követt Camper (1756)

nézete talált (Kleine Schriften. Übers. von Herbelt. 1781.

Bd. II), melynek értelmében a here leszállása közben a vezér-

fonal megrövidül s minthogy üres, úgy, mint a keztynek az

újjá, kitüremkedik, mire a vezérfonal szövete ellenkez elren-

dezésben fekszik, mint a here leszállása eltt. Ezen megrövi-

dülési és visszatüremlési elméletet azután sokan elfogadták

(Rathke, Sappey, Megkel Fr., AVeber H. E). Mások a zsu-

gorodást kevesbbé lényegesnek tartották és Weber H. E. (ir.

122. sz.), valamint Cleland is (ir. 20. sz.) a helyváltoztatást

inkább növési külömbözetekbl vezették le, a mihez Kölliker

(ir. 59. sz., 996. 1.) nézete szerint a tömör vezérfonal zsugoro-

dása is járul. BüRDACH (Physiologie. 1828. Bd. II) a leváu-

dorlásnál lényeges szerepet tulajdonított a hasüri zsigerek

részérl a herére gyakorolt nyomásnak, más szerzk a vezér-

fonal izomszövete részérl gyakorolt húzásnak (Brugnoni,

Megkel Fr.).

Nézetünk szerint a levándorlás okáról a leghelyesebbnek



A HERE. ÍM l

tartható a uövési külömbözetekbl levezetett fejtegetés, páro-

sulva a vezérfonal belsejében lev ébrényi kötszövetnek zsugo-

rodásával, a mit már Megkel Fr. a hegszövetekben bekövet-

kez zsugorodással hasonlított össze. A petefészeknél a leván-

dorlás magyarázatára a növési külömbözet felvétele elég volt

(v. ö. 272. 1.), mert a petefészek késbb is a zsigerüregbeu ma-
rad, csak lejebb helyezkedik. Ha e magyarázat a herére nézve is

kielégít volna,'akkor a herét ama növési külömbözetek bekövet-

kezése után szintén a medenczeüreg hátulsó falán kellene találni,

a mi azonban csak kivételesen fordul el (kryptorchysmus). Ns-
tényben a vezérfonal kifejldése az ivarszervek növésével arányt

tart, azaz a fonal tömegesebb lesz és meghosszabbodása közben a

petefészekszálaggá és a görgeteg méhszálaggá alakul át (v .0.2 70-

1.) ; a fonal megnagyobbodására talán az ivarcsöveknek hatal-

masan kifejld izomzata szolgál ingeri. Hím ivarban e tényez

ylesik, azért a vezérfonal növése a 6-ik hónaptól kezdve nem
tart lépést a medencze növési viszonyaival, — azaz aránylag

véve megrövidül, míg a medencze kiterjed. Azért a here az

svese húgyszervi részének elcsenevészése után közelebb helyez-

kedik a hasfalakhoz, melyeknek ferde izmaival a vezérfonal

harántul csikóit izomzata összefügg; de e lehelyezkedést nem
tevleges levándorlás által teszi, hanem a medenczei résznek

feléje való felnövése által. Ha így a here a hüvelyes nyujt-

ványhoz érkezett, mely ez idben még igen csekély horpályból

áll, a további elhelyezkedésére el van írva az út. A mennyiben

ugyanis a vezérfonal distális vége a hüvelyes nyujtvány oldalsó

falán húzódik le, kéregrésze a hasfalak izomzatával, belseje

pedig a lágyékcsatornán keresztül a szeméremcsonttal s a küls

hasizom bnyéjével ersen összefügg : a here a vezérfonal köt-

szöveti részének zsugorodása közben elször a hüvelyes nyujt-

ványnak az oldalsó falára, azután a fenekére jut, a mi közben

a fonalnak kötszövetbl álló belsején keresztülcsúszik ; s ez

alkalommal o, fonalnak, kéregállományát, mely harántul csikóit

izomzatból áll, maga elé íwremZi ,• ha azután a here a lágyék-

csatorna küls nyilasán túl érkezett, a kifüremlett izomköpeny-

böl a hererázó izom lett. Bramann (i. m, 330. 1.) úgy találta,

hogy a levándorlás nem egyidejleg történik mind a két herén,

hanem a legtöbb esetben a baloldali kezdi azt meg, a mit a
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ineconium-mal megtöltött S alakú vastagbél által okozott nyo-

másnak tulajdonít. E magyarázatot igen valószínnek tartom,

mert hasonlónak találtam a viszonyt a petefészeknél is, a liol a

levándorlás a legtöW) esetl)en szintén a l)aloldalival kezddik

meg (v. ö. 273. 1.).

Összehasonlítva a levándorolt herét az ébrényi szerv fek-

vésével, arra az eredményre jutunk, hogy a mellékhere fejé-

vel összefügg csúcsa^ felel meg az ébrényi here proximális

végének, a mellékhere farki végével össszekötött darabja pedig

a distális részének, a mely utóbbi a vezérfonal kötszöveti csö-

kevénye útján összefügg a borékkal. E szerint a mellékherével

összefügg hátulsó felszín felel meg az ébrényi here oldalsó

(küls) felszínének, a hol a herefodor feküdt, a mely utóbbinak

maradványai a here levándorlása után is megvannak a herét

a mellékherével egyesít savós hártyái lemezekben. Ezek és

egyéb átalakulások 8— 9 cm. hosszú marhaébrények (III^

tábla, 44. ábra) tüzetes megszemlélésében megtalálják a ma-

gyarázatukat. A here (fest) még fenn fekszik a hasüregben, az

ersen görbült vese (re/?) alsó csúcsának küls oldalán, kissé

ferde fekvésben. Küls oldalán az ondóvezet csvé átalakult s

falában ersen megvastagodott Wolíf-féle csatorna {dWi,dW2)
vonul le. Ennek a proximális vége (dWi) túlterjed a here

proximális csúcsán s a mellékherecsövekké (ondókúpokká —
coni vasculosi) átalakult svesének ivari részével (cTFi) függ

össze. A here proximális csúcsától, a vese küloldalán az ivar-

lécznek azon maradványa vonul fel (Id), a melyrl fiatalabb

ébrényekben mondottuk (308. 1.), hogy az svese rekeszszálagával

egyesül (megfelel a 41. ábrán M-nek). A here küls oldala

szorosan érintkezik az ondóvezet csvel ; lejebb a mirigy

legömbölyödött csúcsa az ondóvezettl elhajlik, s itt a here

distális csúcsától az ondóvezethöz vonuló hashártyaráncz

(mor, — mesorchiogogos, Seiler ir. .96. sz.) emelkedik ki a has-

üreg felé, a melynek szabad szélén a vezérfonal (gHi) fekszik.

A ráncz a herefodornak a folytatását követi s alacsonyabbá

válva megsznik ott, a hol a vezérfonal az ondóvezetö edény-

nyel keresztezdik (d Wz-néV) ] innen kezdve az utóbbi mediál-

felé tart, lehúzódva S-alakú hajlat végezése közben az ersen

kiemelked köldökütér (au) felett az orsóalakú húgyhólyag



A HEKE. 313

(var) hátulsó Mához, a hol a hím ivarkötegbe megy át (a

rajzban a húgyhólyagtól elfedve), A vezérfoual (gHz) a keresz-

tezdés után ellenkez irányt követve, a lágyéktájék hüvelyes

uyujtványához megy. A herefodor két lemezének alapján, széles

érintkezésben a hátulsó hasfalakkal, az svesét találjuk, és

pedig a fodor proximális részén az svese ivari részébl lett

mellékherecsöveket (herekúpokat c TFi-nél), ennek folytatásában

lejebb a Giraldés-féle szervvé lett húgyszervi résznek a csöke-

vényét (az ábrában c IFg-vel jelezve, de ez annak csak az egyik

része, a többi gHi alatt és mor-tl elfedve az ondóvezet cs
bels faláig tart). A has mediális oldalán húzódnak a nagy

edényektl a hereköldökhöz ivalakúlag a véredények (vsp). —
Ezeket figyelembe véve, a here levándorlása után a herével

viszonyban lev mköd és csökevényes képleteket (mellékhere

feje, Giraldés-féle szerv, here véredényei, hereszálag) a here

köldökével összefügg herefodorban fogjuk megtalálni, közeli

szomszédságban egymáshoz: a here proximális végének hátulsó

szélén feküsznek egy pamatban az svese ivari részébl lett

herekúpok, ott térnek be a here levándorlása közben megnyúlt

s ersen kifejldött véredények (vasa spermatica), s ezek szom-

szédságában, illetleg közöttük találjuk az svese húgyszervi

részébl lett Giraldés-féle szervnek a csökevényes csöveit, me-

lyek az ondóviszerek ers kifejldése közben ezek közé helye-

zdtek. Ellenben a Hunter-féle vezérfonalnak a csökevényét

nem itt, hanem a here ellentett végén (distális csúcsán) kell

keresnünk, a hol a mellékhere farki részével összefügg.

A here szöveti átalakulásainál els sorban azt kell eldön-

teni, vájjon hímekben is burjánozik-e a csirhám, úgy, mint a

nstényekben, s bejutnak-e belle (az elemi petékkel homológ)

sejtek a here vázába vagy pedig nem ? E tekintetben a nézetek

a reptiliákat egyrészt, s másrészt a magasabb rangú amniouo-

sokat illetleg eltérk, a mennyiben csak az elbbeniekrl állí-

tottak ilyesmit.

A reptiliákról Braun (ir. lö. sz.) — úgy, mint Semper

megelzleg a czápákról (ir. lOö. sz.) — azt állította, hogy

ezek hímjeinél csakúgy burjánozik a csirhám, mint a nös-
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tényéknél, s Ijenue föllépnek az- elemi petéknek megfelel na-

gyobb sejtek, melyek a csirhámig ntt szelvényköteg (ivarmi-

rigyköteg) csúcsával érintkezésbe lépnek, mire a nagy ivarsejtek

a szelvénycsövekbe bevándorolnak. Akkor azután a herecsö-

vekké átalakuló szelvénykötegek kétféle alakelemeket tartal-

maznak : az svese Malpighi-féle tokjának hámja részérl szár-

mazott saját sejteket s a csirhám részérl bevándorolt nagy

ivarsejteket, a mely utóbbiak, nagyobb voltuknál fogva, egy-

ideig amazok között jól felismerhetk. Hogy a nagyobb sejtek-

nek mi a sorsuk, azt Braun egész bizton nem tudta eldönteni,

de valószínnek tartja s arról rajzokat is közöl, hogy azok az

ondóképez sejtekké lesznek (spermatoblasta).

Mi a föntebbiekben kimutattuk (v. ö. 242. 1.), hogy kü-

lömbséget kell tenni a csirliáml)an korán fejld nagy ivarsejtek

s a jóval késbben föllép elemi peték között. Az elbbiek

minden ébrényben (hímekben is) kifejldnek a közömbös ivari

állapot idején; az utóbbiak késbben keletkeznek az spe-

tepárnán — egy olyan képleten, mely a reptiliák nsté-

nyeire jellegzetes. Miután azonban nstényeknél elemi peték

nemcsak az spetepárnán, de egyebütt is képzdnek egy rövid

ideig a csirhámban (v. ö. 278.1. és VIII. táblán 177. ábrát), ez

megmutatja azt a módot, a mely szerint hímekben is bevándo-

rolnak nagyobb csirhámsejtek a here vázába, illetleg a here-

csövekké átalakult ivarmirigykötegekbe. Ez utóbbiak a hímek-

ben megtartják éles körvonalaikat s herecsövekké alakulnak

át. Idsebb gyikébrények heréjének hosszmetszetein (VIII.

tábla, 172. ábra) az ivarmirigykötegek (illetleg most már

herecsövek) egymással párhuzamosan futnak a levélalakú kes-

keny ivarmirigyben; falaikon hengeres sejtek, belsejükben pedig

gömbölyded elemek vannak; az elbbiek jól festdnek, az

utóbbiak gyengén. Ha valahol, úgy az utóbbiakban (t. i. a here-

csövekben fekv nagy gömböly sejtekben) kell a csirhám részé-

rl bevándorolt elemi petékkel homológ képleteket keresnünk,

mert fiatal gyíkok heréjének finom haráutmetszetén (IX. tábla,

196. ábra) feltnen hasonlítanak az elemi petékhez (ov). St a

harántul megmetszett csövek (196. ábrán fenn) majdnem oly

képet adnak, mint a fiatal Graaf-féle tüszk, falukon a sötéten

színezett ttiszhámoknak megfelel kisel)b (3 "7 \i. átm.) henger-
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sejtekkel (ef), s belül 2— 3 világos protoplasmájú nagyobb

(7"5 \i. átm. testtel) elemi petével (ov)
; az utóbbiak kétszer

akkorák, mint amazok, azért és egyéb viszonyaik miatt nem

lebet a kisebb sejtekkel egybevetni. Ily képeket látva, arra a

véleményre jut az ember, hogy a herecsövekben elöfaridó nagy

sejtek csakugyan a csirhám részérl bevándorolt elemi petékkel

homológok^ s akkor teljes a megegyezés a hím és nstény ivar-

mirigy között : az ivarmingykötegek szolgáltatják mindkét ivar-

ban a mirigyes alkotórészek (tüszök, herecsövek) hámboritékát,

s ezeknek a mirigybe való bevándorlásával kezddik meg a

csirhám tevékeny szerepe • ha ez megtörtént, egy bizonyos idei

szünet után újra megkezddik a csirhám burjánozása, és ezen

másodlagos invázió szolgáltatja nstényekben az elemi petéket,

hímeknél a herecsövekben fekv gömböly nagy sejteket. Hogy

ez utóbbiaknak mi a sorsa (spermatoblasta ?), az iránt vizsgá-

latokat nem tettem.

Áttérve a magasabb rangú amnionosakra, ezekrl álta-

lában azt tartják a szerzk, hogy fellépnek ugyan eleinte a

csirhámban az elemi petéknek megfelel képletek, de ezek

nem jutnak a mirigy vázába. Tyúkébrényeknél Waldeyer sze-

rint az 5— 6. napon láthatók, a 7-ik napon ritkulnak, a 8-ik na-

pon túl el nem fordulnak, mert a korán kifejld fehér burok

(tun. albuginea) megakadályozza a benyomulásokat a vázba.

A petefészeknél leírtuk (294. 1.), hogy emlsébrényekuél

s leánymagzatoknál a csirhám burjánzik ugyau, de benne na-

gyobb sejtek nem fejldnek ; az elemi peték nagyobb voltuk

s átalakuló protoplasmájok miatt csak a hámalatti peteövben

s a petetömlk fels részében tnnek szembe. Tekintettel erre,

a herénél sem várható, hogy a csirhámban a bevándorló peték

nagyobb voltuk miatt szembetnjenek, de ez nem zárja ki azt,

hogy a csirhám ezeknél ne burjánozhatnék s ne juthatnának

belle elemek be a here vázába. Nem arról van itt szó, hogy

az ivarmirigy közömbös nemi állapota idején csirhámsejtek

jutnak-e be a vázba, mert a kérdést minden ébrényre vonatko-

zólag igenlüleg eldöntöttük (v. ö. 244. 1.) s bellük az- ivar-

mirigykötegeket származtattuk, hanem az esik kérdés alá,

vájjon késlib, ha már megismerhet, hogy a mirigybl here

lesz, történik-e még bevándorlás a csirhám részérl, mert csak
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ezeu késbben l}eváiidorolt elemek voluáuak liomológok a ns-

tények elemi petéivel.

Bárányébrényekeu tett észleletek alapján feljogosítva vé-

lem magamat azon állításra, hogy bizonyos idöhen (kb. 3 cm.

bosszú ébrényekben) a csirhám a hímekben csakúgy burjánzik s

bevándorolnak l)elle elemek a here vázál)a, mint a petefészekbe,

csakhogy ezek az elemi petéknek megfelel nagyságot nem a

kéregövben, de lejebb a vázban, részint pedig a herecsövekben

nyerik el. 3 cm. hosszú bárányébrény heréjének finom haránt-

metszetein (IX. tábla, 195 ábra) egy sötétebben színezett

kéregövet (ab) és egy bels velVázat (tco) látni, s az utóbbiban

az épen kibontakozó herecsöveket. A kéregöv tele van élénk

szaporodásban lev sejtekkel, melyeknek nagysága (6*5— 7'5 \i.)

s alakja teljesen olyan, mint a here felszínét borító csirhám-

sejtek (es) : szabálytalan alakúak, némelyek megnyúltak, ketts

magvúak, ersen festettek stb. Lényegesebb ennél az, hogy a

csirhámsejtek a felszínen sok helyen élénk oszlásban vannak, s

kettesével párosulva a mélyebben fekv sejt félig benyúlik a

kéregvázba,jeléül annak, hogy odafog be vándorolni;£LZutá,u figye-

lemre méltó az is, hogy a kéregváznak a velváz felé es határa

nem éles, hanem ott is látni a herecsövek felé benyomuló sej-

teket. E tünetek azt a következtetést engedik, hogy a hímek-

ben is vándorolnak be elemek a csirhám részérl a here vázába,

de csak rövid ideig, mert már 4 cm. hosszú bárányébrények-

ben a kéregváz helyét a világosan színezd fehér burok ébrény-

helyzéke foglalja el, melynek orsóalakú kötszövetsejtjeit a

fiatalabb szakban jelenlev csirhámsejtekkel semmikép sem

szabad összevetni.

Hogy a csirhám részérl bevándorolt elemekkel a here

vázában mi történik, azt közvetetlenül nem lehet megfigyelni,

de lehet idsebb ébrények heréin látott képekbl a sorsukra

következtetni. 14— 16. cm. hosszú fiuébrények heréinek finom

metszetein (IX. tábla, 197., 198. ábrák) a herecsövekben két-

féle elemeket látni : ersen színezd apró (8. [x) sejteket,

s világos protoplasmájú gömbölyíí nagy sejteket (16—22 \>.

átm.). A kétféle képlet közötti külömljség oly szembetn, hogy

nem lehet azokat egymással felcserélni : az elbbiek terjedel-

piesebb csoportokban fordulnak el, az utóbbiak (ov) egyenkint,
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kettesével vagy hármasával amazok között, st szétszórva a

csöközti herevázban is (197. ábra, ouj). Már most tekintetbe

véve azt, hogy hasonló képletek a reptiliáknál is elfordulnak

(v. ö. 249. 1. és IX. tábla, 196. ábra), s ez utóbbiaknál jobban

kimutatható e nagy sejteknek a csirhám részérl való származása

és bevándorlása az ivarmirigykötegekbe : mi sem áll közelebb,

mint felvenni azt, hogy emlsöknél is ajiatal herecsövekben el-

forduló gömböly nagy sejtek a csirhámból származtak^ s ho-

mológok a nstények elemi petéivel. Ezt annál is inkább tehet-

jük, mert fiatal emls (bárány) ébrények heréjének finom

harántmetszeteiu a csirhámnak burjánozása világosan mutat-

kozik, bár elemi petéknek megfelel nagyobb sejtek a csir-

hámban nem látszanak. De ez nem zárja ki a burjánozás-

ból keletkezett elemek bejuthatásának lehetségét, mert na-

gyobb elemek eleinte az emlsök nstényeinél sem képzdnek

benn a csirhámban, hanem csak akkor, ha a hámalatti pete-

(Wbe vagy Pflüger-féle tömlkbe jutottak (v. ö. 290. 1.).

Egy fontos kérdéssel állunk szemben, a midn a here-

csövek keletkezési módját akarjuk megállapítani , melynek

megoldása már oly sokat foglalkoztatta a búvárokat. Három
forrásra lehetett gondolni : az svesecsövekre, a csirhámra és

önálló kidiíferencziálásra.

A cm-hámból való keletkezés felvételére a uöi ivarmirigyekkel

való homológia indította leginkább a búvárokat. Boknhaüpt (ir. //. sz.)

tyúknál a herecsöveket (ill. ivarmirigykötegeket) az 5-ik napon az

ivarmirigyet borító hashártyahámnak kötegek alakjában való beburjáno-

zásából vezette le ; hogy bellük ondócsövek lesznek, az csak a 8-ik

napon ismerhet meg. Egli (ir. '29. sz., 55. 1.) körülbelül hasonló né-

zeteket nyilvánított, a ki a herecsöveket a 15-ik napon a felszini-l

bentt hámbimbókból vezette le, melyek a 16-ik napon oudócsator-

nákká átalakulnak.

E nézettel ellentétben mások a Wolf-féle csüveh benövéséböl az

ivarmirigybe vezették le a herecsöveket, támogatván e uézetöket külö-

nösen azzal, hogy az els herecsövek az ivarmirigy köldökében a here-

fodor proximális végének a szomszédságában kezdenek mutatkozni.

Bvebben Wai.deyek fejtette ki e nézetet, hozzája csatlakoztak Köi.-

i.iKKR, Serxoff és Br.vun (v. ö. 235. 1.), Wai.deyeh (ir. 119. sz.) azt

hiszi, hogy a benövés az svesecsövek (svese ivari része) részérl tör-

ténik ; 7 napos tyúkébrényben a here tömött vázból és egyes rövid tömör

csövekbl áll, melyeket mindig a szervnek háti és oldalsó részén látott

elször, bár ezek az svesecsövekkel direkt összefüggésben, megjelené-
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sök els idejeu uem voltak ; a fekvési viszonyokból vezeti le a fönnebbi

következtetését, hogy t. i. az emlí.tett helyre az ösvese szk csövei

részérl nttek be. — Köi.liker (ir. 59. sz., 960. 1.) egy esetben már

egy 14 napos nyúlébrénynél látott a here proximális végén a here köl-

dökébe benyúló 1— 3 szk (27—32. u átm.) herecsövet, a melyeket

az ösvese felé egy Malpighi-féle tokig volt képes követni ; a herébe

81— 108 |U mélységre vonultak be; ondócsövek még nem voltak je-

len. Egy másik nyúlébrényröl {VI cm. hosszú, kb. 16—17 napos) azt

mondja, hogy az ondócsövek egész az ösveséig mentek, itt szélesebbek

lettek, és egy 32—37 /< átm. köteg összefüggött egy Malpighi-féle

gomoly hámjával. Hasonlót látott egy 2" 2 cm. hosszú marhaébrényuél.

Ezekbl feljogosítva érzi magát azon következtetésre, hogy a here-

csövek a Malpighi-féle gomolyok hámja részérl nnek be a mi-

rigybe.

Smiegelow (ir. 70.9., JJO. sz.), a ki igen behatóan foglalkozott

tyúkébrényeken a here fejldésével , a herecsöveknek a vázból való

önálló k'idifferencziálása mellett nyilatkozik , minden összefüggés nél-

kül akár a csirháinmal, akár az ösvesecsövekkel (v. ö. 236. 1.).

Ezen ellentmondó nézetek közül melyik a helyes, ezt

kideríteni fontos, de nem könny feladat, mert néhány metszet

megszemlélése által nem jutni eredményre, nem levén kizár-

ható azon lehetség, hogyha egyes metszeteken a herecsöveket

összefüggés nélkül láttuk is az ösvesecsövekkel vagy a csir-

hámmal, nem fordul-e el olyasmi más valahol szk helyre

korlátozva ; vagy ha megtaláltuk valamely svesecsvel az össze-

függést, nem utólagos egyesülésnek az eredménye-e az ? Hatá-

rozott állításra csak akkor volnánk feljogosítva, ha megfelel

korú ébrények teljes metszetsorozatának pontos átvizsgálása

után az épen föllépett herecsöveket egyetlen egy metszeten

sem látnánk az ösvesecsövekkel vagy a csirhámmal összefüg-

gésbea. Ha ez sikerül, akkor a herecsöveknek független kelet-

kezéséhez szó nem férhet.

Ilyen eljárás által, emlsébrényeken azon eredményre

jutottam, hogy a herecsövek azon idben, a midn az ivar-

mirigy vázából épen kibontakozni kezdenek, sem az ösvesecsö-

vekkel, sem a csirhámmal összefüggésben nincsenek ; az elb-

bitl a here köldöke felé fekv nagyobb mennyiség ébrényi

kötszövet, az utóbbitól a fehér burok ébrényhelyzéke vá-

lasztja el, mely ez idszerint tele van bevándorló csirhámsej-

tekkel (:U6. 1.). így találtam ezt 4—5 cm. hosszú nyúlébré-

uyeknél, 2 cm. hosszú tengeri malacznál, 3 cm. hosszú bárány-
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ébrényeknél (195. ábra), 6— 7 cm. hosszú fiú-ébrényeknél, és

5—6 cm. hosszú marhaébrényeküél, — tehát egy oly számá-

nál az emlsöknek, mely általános érvény következtetés leve-

zetésére elég nagy. F gondot a metszetek átvizsgálásánál a

here proximális végére fordítottam, mert e helyen kell az

svesecsövek (vagy gomolyok) részérl amaz állítólagos bebur-

jánozásnak megtörténni; — de mindebbl egyelre mi sem

volt jelen, bár a herecsövek vastag voltuk, kevesebb számuk,

és a váznak nagyobb mennyisége miatt határozottan felismer-

hetk. — Több, 25—35 mm. hosszú fiúmagzat heréit is átvizs-

gáltam sorozatos metszeteken, de benöv svesecsöveket ezek-

nél sem láttam. Egy 30 mm. hosszú magzatnál (VI. tábla,

130— 131. ábrák) a durva reczéj herecsövek a vázból jól

kiváltak, még kevéssé kanyargósak ; a köldök felé megsznnek,

e helyen csak kötszövet van {cH, leend Highmor-féle test).

Proximálfelé (131. ábra) a herefodor helye szélesebb lesz, s a

here váza terjedelmes érintkezésbe j a mellékherévé átalakult

svese .proximális (ivari) darabjával (c W) ; de itt sem láttam

(sem ezen, sem a szomszéd metszetek valamennyién) a here-

csöveket a szk mellékherecsövekkel összefüggésben. — Há-

zinyulak, a melyeknél Kölliker az összefüggést leírta, e kér-

dés eldöntésére nem alkalmasak ; ilyeneken én is láttam néha

egyes sejtkötegeket a mellékhere fejébl a hereköldökbe bevo-

nulni, de tüzetes megvizsgálásnál vérsejteket tartalmazó szk
edényeket ismertem fel bennök. — Az olyan készítmények, a

hol a herecsövek az svesecsövekkel összefüggenek, nem irány-

adók, mert ki nem zárható, hogy az egyesülés nem követke-

zett-e be utólagosan ; csak az olyanokról lehetne határozott

véleményt adni, a hol herecsövek még nincsenek jelen, mind-

amellett az svesecsövektöl (vagy gomolyoktól) kiinduló uyujt-

ványok mennek be a leend Highmor-féle testbe, — ilyeneket

azonban szorgos kutatás daczára sem találtam. Ha a High-

mor-féle test irányából nnének be a herecsövek, azokat eleinte

e testnek folytatásában kellene fejldni látni
;
pedig a szerzk

legnagyobb részével úgy találtam s Kölliker is bevallja (ir.

r)9. sz., 963. 1.), hogy a herecsövek az egész here vázára ki-

terjedve lépnek fel egyszerre. Ezek alapján a herecsüvek-



320 A fiERE.

nek a vázban való önálló keletkezéséhez nézetünk szerint kétség

nem. fér.

Egy más kérdés az, liogy miféle képletek szolgáltatják a

lierevázban a csövek elemeit : egyszer kötszövetsejtek-e, vagy

pedig az általunk leírt ivarmirigykötegeknek hámeredés

sejtjei ? Mi több ok alapján az utóbbi nézetben vagyunk. Ezek

részint közvetetlen észleleteken alapúinak, részint a reptiliák

heréje fejldésével, és a ni ivarmirigyekkel való összehason-

lításból folynak. — Tyúkébrényéknél már a 7— 8-ik napon

felismerhetk a herecsövek; nyúlébrényekben a 16—17-ik na-

pon, bárányébrényeken 4 cm. hosszúságnál (IX. t., 195. ábra)

jelen vannak , — tehát közvetetlenül felváltják az ivarmirigy-

kötegekjelenlétét, s ez valószínvé teszi az azokból való szárma-

zást. Kétséget kizárólag elfordul az ivarmirigykötegeknek

átalakulása herecsövekké a reptiliáknál, a hol az átváltozás

a kötegek vastagsága miatt szemlátomást követhet (VIII.

tábla, 172. ábra.), a mennyiben az ivarmirigykötegek ép oly

alakúak és lefutásúak, mint a fiatal herecsövek. Bajosabb az

ivarmirigykötegbl való származást az emlsöknél és az ember-

nél bebizonyítani, mindamellett kell fejldési szakoknak meg-

választása nem hagy az iránt kétséget. E czélra 14—16 cm.

hosszú fiú-ébrények heréit találtam a legalkalmasabbaknak,

mert a herecsövek még nem feküsznek oly tömötten egymás-

mellett, mint késbb (pl. 18 cm. hosszúnál), s e miatt össze-

függésök az ivarmirigykötegekkel jól szembetnik.

Ilykorú fiú-ébrények heréinek finom metszetein (IX.

tábla, 197. ábra) kétféle csrendszer tnik szembe: éles ha-

tárú herecsövek és bizonytalan körvonalú sejtkötegek. A here-

csövek (te) kb. 0*38 szélesek, s a kötszöveti váz ellenében éles

körvonalúak ; kétféle elemeket tartalmaznak , a melyekrl a

fentebbiekben már megemlékeztünk (316. 1.). A sejtkötegek

(fs) körülbelül ugyanolyan szélesek, mint a herecsövek, he-

lyenkint keskenyebbek ; elágazók, határaik bizonytalanok, ele-

meik szögletes és nyújtványos sejtekbl állanak, melyeknek pro-

toplasmája festanyagokban elég jól színezdik s finoman szem-

csés; valamivel nagyobbak (9*5— 15 u átm.), mint a herecsö-

vek apróbb elemei. Hogy ezen sejtkötegek nem feladat nélkül

vannak a fiatal herékben jelen, az a priori elgondolható.
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fiatal egyének heréinek megvizsgálásából pedig kiderül, hogy

azonosak az ivarmirigykötegekkel. Az utóbbiakról kimutat-

tuk, hogy nstényekben a tüszhámokat szolgáltatják (v. ö.

300. 1.), föltehet tehát, hogy a hímekben is lesz valami szere-

pök; s csakugyan 1-1^— 16 mm. íiúmagzatok heréin (IX. tábla,

198. ábra) némi keresés után mindig fogunk oly helyeket ta-

lálni, a hol ezen sejtkötegek oldalfalai (fs^) érintkezésbe jönek

egyik vagy másik herecsatornával (te), s elemeik átmen ala-

kok közbeiktatása után keverednek. Az ily képek azon fölvé-

telre jogosítanak, hogy az ivarmirigykötegek a végokon here-

csövekké alakulnak át, a mi azáltal történik , hogy sejtjeik

oszolva apróbb elemekké lesznek, s a kötegtk a kötszöveti váz

szomszéd sejtjei vészérl burkot kapnak ; a közben bevándorolnak

beléjök a csirhám részérl a vázba jutott s ott megnagyobbodott

hámsejtek (elemi peték). Ez utóbbit abból következtetem, mert

sok helyen látni benne a vázban az elemi petékhez hasonló

nagy s világos protoplasmájú sejteket (IX. tábla, 197. ábra

oij), melyek mindenben hasonlítanak a herecsövek belsejében

lev nagy sejtekhez (ov);más helyeken ezen gömböly nagy sejtek

a fiatal herecsövek közelében feküsznek, vagy azokba félig be-

nyomultak, s minthogy a fiatal herecsöveknek saját falaik ez

id szerint még nincsenek , a nagy gömböly sejteknek a

herecsövekbe való bejutásra akadály nem áll az útjukban.

A dolgoknak ilynem magyarázata sok rejtélyesnek lát-

szó dolgot megfejt a herében. Elször is számot ad az ébré-

nyek heréiben nagy mennyiségben elforduló ú. n. vázközti

sejtkötegekrl (interstitielle Hodenzellen Henle's), a melyeket

ébrényi herékben már más észlelk is láttak (Kölliker,

Grundriss d. Entwicklg. 2. Aufl. S. 423,), de jelentségüket nem

ismerték. Ezek fiatal ébrényekben más alakban mutatkoznak,

mint felnttekben, a mennyiben tömör kötegekbl állanak, s

némely emlsnél, pl. 7"5 cm. hosszú macskaébrényekben (IX.

tábla, 194. ábra fs) igen nagy mennyiségben vannak jelen,

széles öv képében körülvéve a még gyérszámú herecsöveket ; ez

utóbbiak körülbelül 80 jM, amazok 30 /* átmérjek. Minthogy a

vázközti sejtek az ivarmirigykötegeknek a maradékai, ezzel ki

van mondva az, hogy végeredményben hámképletek, s nem pro-

toplasmadús kötszövetsejtek , mint azt mások (Walueyeu,

M. TUD. AKAD. III, OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 21
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Ueber Biudegewebszellen. Archív f. mikr. Anat., Bd. XI.), s

régebben magam is hittem (Arbeiten aus dem phys. Laborat.

zuLeipzig. K. sáchsische Berichte v. 1873). Egy figyelemre méltó

körülmény pedig az, hogy felnttekben, 'de különösen ébré-

nyekbeu, a vázközti sejtek alakjokat s egyéb viszonyaikat ille-

tleg sokban hasonlítanak a mellékvese kéregállománydnak

sejtjeihez. Most, hogy ismerjük a mellékvese fejldését a

hashártyahám burjánozása részérl (v. ö. 245. 1.), a kétféle

képlet elemeinek hasonlatossága is megoldást nyert: mert

kimutattuk, hogy a bélfodor gyökere mellett a hashártyahám

burjánozásából keletkezett képlet proximálfelé a mellék-

vese, distálfelé az ivarmirigy vázának azon ébrényhelyzékét

teszi, mely utóbbi az ivarmirigyben is kötegalakban (ivar-

mirigykötegek) rendezkedik. Különösen a reptiliáknál fel-

tn az ivarmirigykötegek elemeinek hasonlatossága a mel-

lékveséjével (VIII. tábla, 171. ábra), a hol egyidbeu e

kétféle képlet egymással szakadatlanul össze is függ (v.

ö. 245. 1.). Késbb a közbenöv edények részérl való szét-

választás után, hímekben az ivarmirigykötegek közvetetlenül át-

alakulnak herecsövekké (VIII. tábla, 172. ábra), s pedig mind-

annyian, úgy hogy fiatal gyíkokban a herecsövek igen szoro-

san feküsznek egymás mellett , és a csközti váz csekély

mennyiség. Emlsöknél ellenben az ivarmirigykötegéknek csak

egy része részestíl e sorsban^ s pedig nem egyforma arányban

minden fajtánál; innen van az, hogy a vázközti heresej-

tek különféle emlsfajtákban különböz mennyiségben van-

nak jelen.

Az eladottak nyomán a herecsövek közvetett úton a

csirhámból keletkeznek^ mert az ivarmirigykötegeket abból

vezettük le (v. ö. 261. 1.). Minthogy pedig a petefészeknél ki-

mutattuk (v. ö. 298. 1.), hogy a Graaf-féle tüszket borító

hámsejtek (membrana granulosa) az ivarmirigykötegeknek a

származékai, ez által ki van derítve a hím és nstény ivar-

mirigy alkotó részei között a homológia: a tüszhámsejtek

megfelelnek a herecsövek falát boritó hámsejteknek, azaz a tü-

szk "homológok a herecsövekkel, mert mindketten a csirhám-

ból keletkeztek az ivarmirigykötegek útján; az elvmipeték pedig

homológok a herecsövekben fekv gömböly nagy heresejtekkel.
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4— 5 cm. hosszú nyúl-, 2 cm. hosszú tengeri malacz-,

3— 3^ 2 cm. hosszú bárányébrényekben és 2 cm. hosszú fiúmag-

zatokbau (VI. tábla, 130. ábra), a herecsövek eleinte éles ha-

tárúak, de saját Jiártyával még nem bírnak; nem igen

kanyargósak, inkább sugaras elrendezdést követnek a here

köldöke felé, s itt haránt vagy ferde rövid ágak útján egymással

közlekednek. Sejtjeiknek egy része metszeteken ketts sorú osz-

lopokba van rendezve, keverve egyes nagyobb s az üreget

megtölt gömbölyded, világos protoplasmájú sejtekkel. Saját

hártyájok eleinte nincs, közvetetlenül a herevázba vannak be-

ágyazva, mely most egyszer nyujtványos és csillagos kötszö-

vetsejtekbl áll ; helyenkint minden élesebb határ nélkül köz-

lekednek a fiatal herében nagy mennyiségben elforduló váz-

közti sejtkötegekkel.

A herecsövek eleinte zárt reczét képeznek, azaz a here-

köldök felé nem függenek össze a herefodron túl fekv svese-

csövekkel ; a köldökben a Highmor-féle test ébrényhelyzékét

képez nagyobb mennyiség kötszövet fekszik, a melyben a

herecsövek els föllépési idején hámképleteknek a nyomai

sem mutatkoznak. De késbb az ösvesecsövekkel való egyesü-

lésnek be kell következnie; tehát a hererecze (rete testis) és a tle

kifelé vezet utak (vasa eíferentia) utólag keletkeznek. Fejl-

désökrl különféle nyilatkozatok merültek fel.

Azoknak, a kik a hereesövekiiek az ösvesecsövek részei-öl való

benövését állították, nem volt szükségök a hererecze e's az ondókive-

zetö edények keletkezésének a magyarázatára : a hereköldökben visz-

szamaradó s ott elágazó ösvesecsövek lesznek a herereczévé. A kik

azonban a herecsöveknek önálló keletkezését veszik föl, mint mi is,

azoknak az utólagos egyesülés módjáról számot kell adni. Ez két-

féle úton történhetik : vagy a hei'ecsövek hajtanak bimbókat az ösve-

secsövek felé, vag}' megfordítva. Bármelyik lehetségnek az eldöntése

a kis térben bekövetkez növési viszonyok miatt nehéz. Banks (ir. 7.

sz.) a mellékhere fejét részben az ösvese részébl származtatta, rész-

ben újképzödménynek mondotta, a mi alatt alig érthetett mást, mint

hogy a herekúpok egy része a here részérl nö a mellékhere felé.

EoLi (ir. 20. sz.) nyulakon a herecsövek részérl való kinövés mellett

volt. A legtöbb szerz azonban s köztük Baliuam (ir. /. sz.) és

Smiegelow is (ir. 109. sz.), azt mondják, hogy az egyesülést a here-

és mellékherecsövek között a Malpighi-gomolyok rébzéröl a hereköl-

dök proximális része felé hajtott sejtnyujtványok eszközlik. Bai.iuani

ezt csak gyanítja, a mennyiben methylzölddel festett fiatal macskahe-

21*
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réken az oudókivezetö utakat, az egyenes herecsövektöl kezdve úgy
látta festdni, mint a mellékhere csöveit, aze'rt azokat a kivezet

utakhoz sorolta s fölveszi, hogy ezek re'széröl kellett fejlödniök. —
Pontosabbak Smikgki.ow állításai, a ki 18.—21 napos tyúkoknál az

ösvese'nek ivari re'szében fekv Bowmann-féle tokokból látott hámbini-

bókat, ill, hámcsöveket a hereköldökbe benni, s ott a herecsövekkel

egyesülésbe lépni.— Kíh.i.ikkr még újabban is úgy nyilatkozik (Grundriss

d. Entwcklgsg. 2. Aufl. S. 426), hogy a herereczének keletkezése a

Wolff-féle csvekbl még nyilt kérdés, — a mi azt bizonyítja, hogy a

herecsöveknek az svese részérl való benövése felöl is ingadozóvá lett a

véleménye, mert az ilyesminek jelenlétében magától értetdik, hog}"

a herereczének is ^z ösvesecsövek részérl kellene fejldnie.

5—6 cm. hosszú macska-, kutya- és nyúlébrényeken, az

ösvesének proximális (ivari) részén fekv Malpighi-féle tokok

hámjából láttam hámkötegeket benni a hereköldökbe, hasonló

módon, mint azt a petefészeknél a Highmor-féle testtel homo-

lóg hámkötegek fejldésénél leírtam (v. ö, 302. 1.). A gomolyok

hámja részérl benöv csövek annyira keskenyek, hogy eleinte

majdnem tömöreknek látszanak; mellettök futnak az ondó-

véredények (vasa spermatica) ágai is, a melyekkel való felcse-

réléstl óvakodni kell ; az utóbbiakban foglalt vérsejtek (Mtil-

ler-féle folyadékban keményített ébrényeken) sajátszer szi-

nükrl felismerhetk, a mi a tévedéstl megóv ; azonkívül a

hámkötegek nem oly vonalszer éles határak, mint a finom

edények. E benöv hámkötegek az svesecsövekkel eleinte

a Malpighi-féle gomolyok hámja útján egyesülnek, de az utób-

biaknak elsorvadása után egymásba közvetetlenül folytatódnak.

7— 7*5 cm. hosszú macskaébrényékben (IX. tábla, 194. ábra)

a hererecze (r<) már beterjed a here köldökébe, s azon túl is

folytatódik a mirigy központjába (macskánál úgy, mint sok

emlsnél, a központban fekszik a Highmor-féle test). A benöv

nyujtványok számát meghatározni, kanyarulataik miatt s azért,

mert folytatásaikat más-más metszeten találjuk, nem lehet;

de a késbbi viszonyokból következik, hogy az ondókivezett)

edények (vasa Graafiana) számának kell megfelelniök, azaz

:

8—14 van.

E közvetetlen észleleten kivíil egyéb okok is a mellett

szólnak, hogy az egyenes herecsövek, hererecze és az ondókive-

zet csövek az ösvesecsövekhl származnak, nem jyedig a here-
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csörckböf. Egy korábbi dolgozatuukbaii (Beitráge zur Anato-

niit; u. Histologie der Hodeu. K. sachsische Berichte, 1873),

hangsúlyoztuk a léuyeges szövettani különibségeket a kanyar-

gós herecsövek és az ondóutaknak a többi része között, az

egyenes ondócsövektl kezdve mindent a kivezet utakhoz,

ill. a mirigykivezetö csatornákhoz számítva. Minthogy pedig

másrészt bizonyos, hogy az utóbbiaknak egy része, t. i. a mel-

lékhere fejét alkotó herekúpok (coni vasculosi) az svesecsö-

veknek a közvetetlen származékai : a szövetbeli viszonyok meg-

egyezése e csövek, s a hererecze meg ondócsatornák között

is, az utóbbiaknak az svesecsövekbl való származása mel-

lett szól. A titlálkozási hely a kanyargós csöveknek (tub. con-

torti) a végén, az egyenesekkel (tub. recti) való egyesülési he-

lyén van. Bizonyossá lesz ez megfelel korú, pl. 12 cm. hosz-

szú kutyaébróny heréjének finom metszetein (IX. tábla, 199.

ábra) : az egyesülési hely (sc-nél) keskenyebb (26 ia átm.), mert

itt feküdt a kanyargós cs végéhez (te) a hererecze részérl

odanött egyenes herecsö (A?-). Az utóbbi hengersejtekkel vau

fedve, melyek jól festdnek ; a cs belül üres. A kanyargós

herecs (te) egészen más jelleg : tömör , elemei mindannyian

gyengébben színezdnek, falán kisebb köbös hámok, belül pe-

dig az elemi petéknek megfelel nagy világos sejtek vannak,

úgy, mint azt már fönnebb leírtuk (316. 1.).

Sokáig tartott és sok fáradsággal járt , míg az ösvesének

résztvevése a hím ivai'mirigy képezésében általános elismerést nyert.

Egy idöbeu sokat emlegették az ösvesének kétféle csatornáit : a sz-

kebbeket és a tágabbakat, a melyekrl jelenleg tudjuk, hogy egymás-

sal közvetetlenül összefüggenek, a szkebbek tevén a tágaknak a gyüjtö-

csöveit (v. ö. 103. 1.). Mi t,i,EK János (ir. 75. sz.) nyomán, a ki a kétféle

csatornát fölfedezte, Baer (Entwicklg. II. Th., S. 151) és mások a tág

csöveket tartották húgyelválasztóknak, ellenben a szkebb csövek nem

tartoznának az ösvesékhez, hanem a herékhez, mert azokból indulnak

ki és nyomulnak be az ösvesékbe , a melynek tág csövei között el-

vesznek. Bár madárnál Müi.i.kk János bebizonyította, hogy a Wolff-

féle csatorna az ondóelvezetö edénynyé alakul át : azt megállapítani,

hogy ama szk csövek ezzel hogyan lépnek összeköttetésbe, nem tudta.

Az ösvese, Müllem János szerint, egészen elsorvad, s a hím ivarmirigy

képezésében részt nem vesz. Rathke (ir. 80. sz.) azonban alapos indo-

kokkal bebizonyította, hogy Müllek Jáxos e tekintetben tévedett, s
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hogy a mellékherc feje az ösvese csökeve'nyéböl keletkezik, a mit fejl-

dési és összehasonlító boncztani vizsgálatokkal mások is támogattak.

A legtöbb szerz azonban még a legújabb idkig kétféle svesecs
mellett nyilatkozott, szkebbet és tágabbakat véve föl, a melyek közül

az elbbiek a mellékherekupokká lesznek (Duugv, Wai.dkyek, Leyujg,

stb.). Az eladottak nyomán fölösleges e kérdéssel újra foglalkoznunk
;

az svese leírásánál kimutattuk a kétféle ösvesecsövekröl való nézet tart-

hatatlanságát (v. ö. 103. 1.).

Az ivarmirigyek függelékes képletei. (Appendices testis et

ovarii.)

Az emberboncztanok részletesen leírnak az ivavmirigyek

szomszédságában és közvetetlen rajtok fekv mködés nélküli

képleteket (mellékpetefészek, Giraldés-féle szerv, rivókák=hyda-

tides), a melyek jelentségérl egyértelmleg oda nyilatkoz-

nak, hogy azok fejldési maradványok az ébrénykorból, nagy-

részt az ivarmirigyek szomszédságában fekv ösvesecsöveknek

a megmaradt csökevényei; egyesek köztök (hímekben) a Mül-

^ler-féle cs proximális végébl származnak. S ez másunnan

való levezetés lehetségének híjján a priori valószínnek is

látszik, de ha fejldéstani munkákban bizonyítékot keresünk

amaz állítások mellett, úgy azokat vajmi gyengéknek fogjuk

találni, mert a vizsgálatok nagyrésze már kifejlett egyének

vagy legfelebb újszülöttek függelékes képleteire vonatkoznak,

s ezeknek boncztani viszonyaiból jöttek a szerzk hasonlítások

s következtetések útján ama nézetekre. Ily eljárás ellené-

ben kiemelend , hogy végleges megállapodás csak úgy re-

mélhet, hogyha a függelékes képletek fejldését sorozatos

korú ébrényekben visszafelé követjük, a mi által azután min-

denféle feltevésnek eleje vágatik.

Minthogy a függelékes képletek közül némelyeket Mok-

6A6NI fedezett fel elször, azokat Morgagni-féle Hvókdknak

(hydatides Morgagni) is szokás nevezni ; nnél pedig azért,

mivel nagyrészök a mellékpetefészken ül, mellékpetefészki füg-

gelékeknek (appendices parovarii) is mondják. Hogy azonban

ezeket a képleteket mind egy schémára visszavezetni nem
lehet, azt már Waldeyer hangsúlyozta (ir. 109. sz.), külömb-
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séget tevén férfiban a Morgagni-féle v. nyélnélküli nvóka

(uugestielte Hydatide) és a nyeles rivöka (gestielte Hydatide)

között, a melyek közül az elbbi a here fels csúcsán ül, s a

kürt-tölcsérnek felel meg ; a nyelesek a mellékhere fejéhez

vannak rögzítve,— származásukról Waldeter nem nyilatkozott

határozottan. RoTH-nak (ir. 92—94. sz.) tüzetes vizsgálatai

késbb kiderítették, hogy e beosztás nem elegend, mert az

ivarmirigyek függelékes képletei ama két fajtán kívül nagy

változatosságot mutatnak.

Mieltt ezen függelékes képletek fejldését sikeresen tárgyalhat-

nók, szükséges azoknak alakbeli viszonyaival a kifejlett egyénben meg-

ismerkedni, a mire vonatkozólag egy történelmi átpillantást nyújtunk

bevezetésül.

Az ismeretek a nyeles rivókával kezddnek meg, a melyet Moh-

cíAGM J. B. írt le elször 1762-ben (De sedibus et causis morborum.

Venetii 1762., 4. Epist. XLIII. 16). Miután a fejldéseket nem is-

merte, azért, mert tömlikben folyadékot tartalmaznak, azon nézetre

jutott, hogy falaiknak megrepedése által vízkór (hydropia) származ-

hatik. Valószina, hogy Morgaoni nem rendes nagyságú, hanem kóro-

san megnagyobbodott rivókák fölfedezése által jutott a vízkór keletke-

zéséi'l adott különös nézetre, mely elmélet egyideig a kórtanban is

fentartotta magát.

RosENMüLLER, a ki helyeseu felismerte (ill. csak sejtette), hogy a

mellékpetefészek (corpus conicum RoseumüUeri) homológ a mellékhe-

rével, 1802-ben leírta a nyeles rivókákat a nben (ir. 91. sz.), s meg-

említi, hogy olyanokat a kürtön is látott ; de értelmezésökbe nem

bocsátkozik, mert akkor az svese átalakulásai még ismeretlenek

voltak.

A fejldési értelmezést csak Rathke vizsgálatai nyomán Ko-

BELT-nek sikerült megadnia 1847-ben (ir. 54. sz.), a ki a rivókák

leírásával igen tüzetesen foglalkozott. Két ily fajta képletet külöm-

böztetett meg : a Wolff-féle csatorna fels bunkós végébl vezeti le a

nyeles rívókat, mely férfinál a mellékhere fején, nnél a mellékpete-

fészek oldalsó végén ül ; a Müller-féle cs maradványából származtatja

férfinál a Morgagni v. nyélnélküli rivókát, mely a here fels csiicsához

van rögzítve. A többi apró számfeletti rivókákat (apró hólyagokat

a mellékherén) a proximalis svesecsövek egyes maradványainak tartja.

A mellékherébeu elforduló bolygó edényeket (vasa aberrantia) Ko-

UKLT elcsenevészett svesecsövekre vezeti vissza, a melyek nem léptek

egyesülésbe az ivarmirigygyei.

Ismét egy haladás történt a függelékes képletek ismeretében,

midn LuscHKA 1854-ben kimutatta (Die Appendiculargebilde ctr. Vir-

cHow's Archív. Bd. II, S. 310 stb), hogy a férfi Morgagni-féle rívó-
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kaja egy bolygó ondóeflényt (vas aberraiis) tartalmazhat, mely össze-

függ a mellékhere csöveivel, e's ondó is lehet benne (spermaíocele),

azért a Morgagni-féle rívókat egy fels Wolff-féle csö csökevéuyének

tartja. A mellékherén ül nyeles rivókát a MüUer-féle csö proximális

részére vezette vissza, mely tévedése azért megbocsátható, mert akkor

azt hitték, hogy a Müller-féle csö proximális vége eleinte vakon kez-

ddik, 8 csak utóbb hasad ki a hasüreg fehí ; ama kihasadás be nem

következése elég oknak látszott a nyeles rivókának a Müller-féle cs-

bl való származtatására.

A ni ivarfüggelékekröl RoKiTANSKY-tól bírjuk a legpontosabb

magyarázatokat (Ueber accessorische Tubarostien und über Tubaran-

hange. Alig. Wiener medic. Zeitung. 1859. Nr. 32ésLehrbuch d. path.

Anat. 3. Auflage. Bd III. S. 434.) ,a ki azokat a kürt tölcséréhez való

hasonlatosságuk xma.itkiirtalokúfvijfjelél-elcnf'l: (tubaartige Anhange) ne-

vezte el,- bár nem a Müller-féle csbl, hanem az ösvesecsöveknek a

mellékpetefészekbe jutott csökevényeibl származnak. Ezen csövek

eleinte a széles méhszálag savós lemezeitl boríttatnak, de egyeseknek

végei késbb a környez kötszövettel s edényekkel együtt a savós

lemezen túlemelkednek, s a csövek vak végeinek utólagos kihasadása

(Dehiscenz) által a zsigeiúireg felé, ezzel nyilt közlekedésbe lépnek ; a

repedés egyenetlen széleinek kihajlása és redkbe szedése által kelet-

keznek a kürttölcsérhez hasonló rojtok.

A hím ivarfüggelékek egyes szerzk részérl különféle értelme-

zésben részesültek. Flkischl (1871-ben, ir. 31. sz.) a Morgagni-féle

(nyélnélküli) rivókát a petefészekkel homológ szervnek tartotta (ova-

rium masculinum), mely nézethez Krausk is csatlakozott (Handbuch d.

Anatomie. Bd I. 1876., S. 265.), bár a rivóka felszínét borító csilló-

hám e felvételre nem látszott alkalmasnak. Ezt, és a vízben kifeszített

rivókának a kürt tölcséréhez való hasonlatosságát figyelembe véve,

Wai.deyeu 1876-ban (ir. 120. sz., 278. 1.) Fleisciil nézete ellen nyi-

latkozott, s a nyélnélküli rivókát a Müller-féle csö proximális végére

vezette vissza, tehát homológnak tartotta a kürttölcsérrel (pavillon). —
K01.T.1KKR (ir. .9. SB., 984. és 987. 1.) pontos fejldéstani vizsgálatok

híjján tartózkodik a magyarázattól, s az ivarfüggelékek közül néme-

lyeket, pl. a kürt végén elforduló nyeles rivókát kóros származásúnak

mond; a mellékhere fején elforduló bolygó-edényekrl (i. mü, 985. 1.)

úgy nyilatkozik, hogy azok talán a herébl kintt, s a WolfF-féle

csatornával egyesülésbe nem lépett ondócsövekböl keletkeztek.

Emlsállatoknak függelékes képleteirl már régebben tettek

észleleteket; Mascagni 1800-ban említé (Atti deli' Acad. delle Science

di Siena. 1800. Vol. III. p. 201— 209.), hogy ökörnél a kürttölcsér-

hez hasonló képletet talált, s ezt a hermaphroditaság lehetségének

érdekében értékesítette. Újabb észlelk közül említést érdemel Lokwk

(ir. 70. sz., 16. 1.), a ki egy 10 ctm. hosszú nyúlébrényben a kürt-

tölcsérhez hasonló rivókát írt le, a melynek származásáról a magya-
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rá/atbaii csathiko/ik WAi.nKYKi!-hez, búr annak ürege a mcUekliere-

osövekkcl közlekedett. Hasonló nézetben van Fraxck a csikóról, mely-

nek herejen egy lencse nagyságii kis küi-ttölcser iil (Deutsche Zeit-

schrift für Thiermedicin. Bd IX., S. 289.). Langknbachkk (ir. 6-J. sz.)

7 cm. hosszú hím nyúlébrenyekben a Müller-féle csövet már elsor-

vadva látta, csak a fels voge maradt meg, s egy lebeuyes képletté'

lett, mely a felntt állatban a mellékhere feje're jut s a nyélnclküli

rivókát képezi. Üregét összefüggésben a melle'khei-ecsövekkel nem ta-

lálta, de azért lehetnek tartja, hogy azokkal néha egyesülésbe

léphet.

A legutolsó értekezés az emberi ivarmirigyek függelékeirl

RuTH-tól való (ir. 94. sz.). Már megelz értekezéseiben (ir. 92— 9'J.

sz.) foglalkozott tüzetesen e kérdéssel, s azon eredményre jött, hogy az

ivarfüggele'kek csökevényes ösvesecsöveknek a származékai. Tekintet-

tel némely észlelnek azon állítására, hogy magasabb rangú amniono-

soknál is elfordulnak az amniontalanok nyilt szelvénycsöveivel homo-

lóg képletek : legutóbbi munkájában (ir. 94. sz.) az ivarmirigy-függe-

lékeket mind ily nyitva maradt szelvéuycsövekböl (svesecsövekbl)

vezeti le. Ezen állítását fejldéstani vizsgálatokkal nem támogatja,

megelégszik a függelékes képleteknek pontos boncztani leirásával

úijszülöttekben, idsebb magzatokban és felnttekben, s az itt-ott lá-

tott viszonyokat felhasználva, azon okokból, mert a) az ivarmirigy-

függelékek nagy részénél a bennök foglalt csatornák vagy tömlk hen-

geres csillóhámmal vaimak borítva, mely azoknak egész a nyilasukig

terjed, a min hám az ösvesének mellékherévé vagy mellékpetefészekké

átalakuló részében is van ; b) mert e képletek egN'részének a csator-

nája nyíltan közlekedik a hasüreggel vagy a here hüvelyes burokjá-

val
: feljogosítva gondolja magát azokat nyitva maradt szelvénytöl-

cséreknek, illetve ösvesecsöveknek tartani, a melyek az svese elcsöke-

vényesedése közben a savós hártya alatt fentartják magokat, vagy

kiemelkednek, s az eredeti talajjal széles alap vagy keskenyebbe változó

nyél útján összefüggésben maradnak.

A ivarfüggelékeket Roth két fcsoportra osztályozza : a savós

hártya felszínérl többe vagy kevesbbé habarczalakúlag kiemelkedkre,

8 a savós hártya alatt elrejtettekre ; az elbbieket (habarczalaku-

akat) szabad függelékeknek, az utóbbiakat savós hártya alattiaknak

nevezi.

A) A hím icarban a) a szabad függelékek közönségesen a iiyelta

rlcókák neve alatt fordulnak el ; rendesen csak egy van, de számuk
felmehet háromig; nagyságuk 5— 10 mm. Igen változó alakúak, azért

a nyeles rivókák neve a megjelölésökre nem elégséges ; alakjok sze-

rint »tömls (cystás), rojtos és tölcséralakú mellékhere-függelékeknek*

nevezendk. Leggyakoriabbak a tömls (cystás) függelékek : egy kes'

keuy nyél végén egy kis gömb van, a melyben csillóhámtól borítva

egy gombostfej vagy kölesszem nagyságú töml (cysta) rejlik ; összes
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kiilfclszínökct lapliám bontja. A rojlns )nell('kliei*cfüggeltfkok hason-

lítanak egy kis kürttölcscrliez, melynek üregét belül csillóháin borítja.

A tölcxéralakú függelékek néha csak górcsi mekkoraságúak, máskor

akkorák, mint a mellékpetefészken elforduló hasonló alakú képletek

(v. ö. alább). Hasonlítanak a rojtos függelékekhez, csakhogy széleiken

nincsenek rojtok, s felszínök többnyire dudoros vagy reds ; a tölcsér

belfelszinét állandóan hengeres csillóhám borítja, b) A Morgaíjm-iéXa

(. n. nyélnélküli) rívókat Roth a savós hártya alatti függelékekhez

sorolja, a benne néha elforduló bolygó-edény miatt. Alakja változó

:

majd tömör egy lebeuyke, majd csillóhámtól borított tömlk vannak

benne (Llschka), s ezek néha ondószálcsákat tartalmaznak (Bkckkk

0.) ; más esetekben a rivóka nyele a tömltl a mellékhere fejéhez

men s annak (^öveivel összefügg bolygóedéuyt tartalmaz (Luschka).

KoTH azt is kimutatta, hogy a bolygó-edény egyes esetekben a rivóka

felszínén szabadon nyílik, tehát nyilt közlekedésbe helyezi a mellék-

herecsöveket (ösvesecsöveket) a herekörüli savós üreggel (zsigerüreg-

gel) ; a bolygó-edény a savós hártya alatt fut, a körzet felé rendesen

kihegyesedik, csillóhámtól van borítva, mely a nyilasánál közvetetle-

nül átmegy a rivóka felszínét borító csillóhámba. Kobelt és Waldktkk
a Morgagni-féle rivókát a kürttölcsérrel homológ képletnek mondották;

RoTH sem mond ennek ellent, a mi a rivóka szövetét illeti, de a rivó-

kában foglalt bolygó-edényt, nyilt közlekedése miatt a mellékherecsö-

vekkel és a here hüvelyes burokjának üregével, a hasüreggel közleke-

désben maradt szelvénycsönek tarja.

B) A n i ivarban a) a szabad u-arjiiy(jclékeket azért, mert

legnagyobbrészt a mellékpetefészket borító savós hártyából indulnak

ki, RoKiTAXSKY nyomán (i. mü) meUékpctcfészki filggelekeknek (tuba-

artige Anhange) nevezik ; néha a kürtön vagy a petefészki rojton is

elfordulnak (Endhydatide der Tuba). Számuk 1— 5 ; fiatal egyének-

nél kisebbek, idsebbeknél 1— 2 mmtl egész 1'5— 2"5 cm. hosszúak :

az 5— 7 cm. hosszúakat Roth kóros túltengés által keletkezetteknek

tartja. Alak tekintetében hasonló változatosságot mutatnak, mint a

férfiak hasonló képletei, s úgy mint azok, feloszthatók tömls (cystás),

rojtos és tölcséralakú mellékpetefészki függelékekre. A tnmlSi függe-

lékeknél egy kötszöveti tömör nyélen egy tömlt tartalmazó vég-

bunkó ül ; néha nyélnélkülieket is találni, máskor a nyélben is foglal-

tatnak egyes kisebb tömlk ; — a töml rendesen köles-szem nagyságú,

de kóros tágulat következtében babnagyságúvá is lehet ; fala sima

vagy ránczos, hengeres csillóhámtól borított, benne savós folyadék van,

néha sejttörmeléktl zavaros. — A rojtos mellékpetefészki függelékek

nyelének végén egy csipkézetes, vörhenyes és edénydús test van ; a

nyélben néha hengeres csillóhámtól borított tömlk fordulnak el, s

hasonló hám borítja a csipkés test felszínét is. — A tölcséralakú mel-

lékpetefészki függelékek egy nyél útján, vagy a nélkül ülnek a

szeles méhszálag mells, ritkábban annak a hátulsó lemezén. Jellé-
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gcs rwijok a végbuukójukban foglalt tölcso'ralakú üreg, inclyct liiüi-

gercs csillólulin borít, míg a tölcsér kükö felszinea és a nyélen has-

hártyái lapháni vau ; a nyél kötszövetében egy kisebb ütér s visszér

fut, innen a piros színe. Egészben i véve a kürt tölcséréhez hasonlíta-

nak , de nyelkben néha csillóhámtól borított kis tömlk foi-dulnak

el, közlekedés nélkül a mellékpetefészek csöveivel. — Mind a há-

rom fajta szabad mellékpetefészki függelékre jelleges az üregökct

vagy tömliket borító hengeres csillóhám, és a nyelket fed has-

hártyai laphám ; ritkán folytatódik az elbbi a nyélre is egy da-

rabig. Csillóhám-nélküli rojtos függelékek, pusztán edénydús kötszö-

vetbl állók, ritkán fordulnak el ; ezeket Roth szintén ébrényi csöke-

vényeknek tartja , de kórosan elfajultaknak vagy durványosan kifej-

letteknek, a melyekben táplálkozási zavarok miatt a csillóhám vagy

ki sem fejldött, v&gy elcsenevészett. — b) A n sm-óshártya-alatti

mellékpttefészki függelékét Roth fedezte fel, és azért, mert némely eset-

ben csillósejtekkel fedett finom csbl áll , mely a mellékpeteft'szek

csöveit a kürtrojtok felszínével egyesíti: »tuho-parovariál csatornáimk^e.

nevezte el. Ritkán fordul el, s akkor a széles méhszálag mells leme-

zének eltávolítása után lehet láthatóvá tenni. A finom csatorna a

kürtnyiláshoz legközelebb es mellékpetefészekcsövektl megy el , s

párhuzamosan a kürttel futva a kürt végrészén vagy a petefészki

rojt bels felszínén nyílik szabadon , közlekedésbe helyezve a has-

hártya üregét a mellékpetefészek csöveivel. Máskor a cs durványos,

vagy a mellékpetefészekkel vagy a kürtrojttal függ csak össze ; ága-

kat is küldhet. Roth ezt a csatornát homológnak tartja a férfi Mor-

gagni-féle rivókájában elforduló bolygó-edénynyel, a mely jól kifejlett

állapotában szintén közlekedésbe helyezi a melleTíherecsöveket á hüve-

lyes burok üregével; mind a kettt nyitva maradt szelvénycsre vonat-

koztatja.

Az eladottakban az ivarfüggelékek származásának

tekintetében két nézetet hallottunk : az egyiknek értelmében,

a melynek Roth a fképviselje, minden ivarfüggelék nyilt

szelvénytölcsérekbl származott, — csak a férfi Morgagni-féle

rivókája más jelentség (a kürttel vagy a petefészekkel ho-

mológ). A másik párt, WALDEVER-rel az élén, a legtöbb ivar-

függeléket elcsenevészett svesecsöveknek tartja, csak a férfi

Morgagni-féle rivókája nem az, mert ez a Müller-féle cs proxi-

mális részének a csökevényébl eredett. Fejldéstani bizonyí-

tékokat adni az egyik vagy másik nézet támogatására, eddig

mindkét fél elmulasztott ; a kérdést egyedül a kifejlett állapot-

nak az ébrényivel való egybehasonlítása által gondolván eldönt-

hetni. S csakugyan ez sokat segít, de egymagában nem ele-
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égend a liomológiák megállapítására,, miut arról a uyíil Weber-

féle szervének tárgyalásakor eléggé meggyzödtimk (v. ö.

200. 1.). A tárgy tanulmányozása sokkal bajosabb, mint els

pillanatra látszik, mert az összes kiválasztó rendszernek pon-

tos átvizsgálása után lehet csak határozottan nyilatkozni,— mely

fáradságos munkára a függelékeknek csökevényes volta miatt

nem egykönnyen vállalkozik valaki. Minthogy ez részemrl,

nem ugyan a csökevényes szervek kiderítése, hanem a kivá-

lasztó és ivarszervek összehasonlító áttanulmányozása czéljá-

ból megtörtént, s e közben alkalmam volt az elbbeniekrl is

észleleteket tenni: gondolom, hogy a láttér tisztázásához némi-

leg hozzájárulhatok.

RoTH-nak azon állítását, hogy az ivarfüggelékek nyitva

maradt szelvénytölcsérekbl keletkeztek, nem fogadom el.

RoTn-ot ezen önkényüleg felvett állításra az amnioutalanoknál

fölfedezett szelvénytölcsérek vezették, a melyekkel homológ csö-

kevényes csöveket némely szerzk az emlsöknél is leírtak

(v. ö. 71. 1,). Minthogy az ivarfüggelékek egy része nyíltan

közlekedik a zsigerüreggel (vagy ennek származékával : a hü-

velyes burok üregével), ebbl E,oth feljogosítva érezte magát

amaz állításra, a nélkül^ hogy embernél a szelvénytölcsérek

keletkezésérl valami ismeretes lett volna. Az eddigi ismere-

tek szerint amnionos gerinczeseknél a zsigerüregbe nyiló csö-

vek legfölebb az elveséböl származhatnak, — az svese csö-

veibl semmikép sem, mert azokról kimutattuk (87. 1.), hogy

nem erednek hashártyai betüremlésekbl, s keletkezésök ide-

jén a zsigerüreggel nem közlekednek. Hogy pedig az ivarfüg-

gelékek még nyitva maradt elövesecsövekbl sem származhat-

nak, bebizonyodik abból, mert 4— 7 napos tyúkébrényekben

az elvesecsövek nyilasai minden bizonynyal záródnak ;
5—

7

napos tyúkébrények sorozatos metszeteinek pontos átvizsgá-

lása után afféle nyitva maradt fejvesecsövekbl mitsem láttam

(v. ö. 60. 1.). S ugyanerre az eredményre jutottam a reptiliáknál,

valamint különféle emlsnél (nyúl, bárány, tehén), a mibl kö-

vetkeztetve alig gondolható, hogy ez az emberben máskép

legyen.

E lelet RoTH állításán annyiban tesz változtatást, hogy

ííZ ivarfüggelékeket nem vezeti vissza nyitott szelvénycsövekre,
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hanem egyszeren zárt ösvesecsövekre, miért is az ivarfügge-

lékek közül azokon, a melyeknek csövei a zsigerüreggel közle-

kednek, ezt utólagos kihasadásból magyarázom. Csak a Mor-

gagni-féle rivóka nem származik ösvesecsövekbl. Roth p

rivóka tekintetében hézagosan nyilatkozik, a mennyiben csak

a benne foglalt bolygó-edénynyel foglalkozik, a rivóka szöve-

tének a MüUer-féle cs proximális végébl való keletkezésérl

hallgat. Megengedjük, hogy a bolygó-edény nem származha-

tik másunnan , mint svesecsbl (szerintünk magából a

Wolft-féle csatornából) ; de a rivóka saját szövete a rojtokkal

s a csillószrös nyilt üreggel együtt csak a MüUer-féle csnek

a származéka lehet, a mirl fejldéstani bizonyítékokat is szol-

gáltattunk, visszautasítván Fi-EiscHi.-nak azon nézetét, hogy ez

a petefészekkel homológ test volna (v. ö. 328. 1.).

A Morgagni-féle rivóka fejldése a Müller-féle cs pro-

ximális végébl, 3—4 hónapos fiúmagzatok sorozatos haránt-

metszeteinek egybehasonlításából megfelel korú leányébré-

nyekkel, kétségtelenül kiderül. Ha elször egy 3 hónapos

leánymagzatot vizsgálunk át distal-proximál felé (VI. tábla,

117— 120. ábrák), úgy egy distálisabb metszeten (117. ábra)

az svesének csökevényétl (c W) oldalvást, az ersen kiemel-

ked kürtlécz szabad szélének a szomszédságában a Müller-

féle cs átmetszetét látjuk (dM). valamivel beljebb a Wolff-

féle csatornáét fcZTF). Egy proximálisabb metszeten (118. ábra)

az svesecsökevény tömegesebb részén túl vagyunk, a mennyi-

ben az svesében (c W) kevesebb Malpighi-féle gomoly fekszik,

ezek tehát proximálfelé már elsorvadtak ; de jelen vannak

még a szk csöveknek a maradványai, igen közeli szomszéd-

ságban a petefészek köldökéhez. Ezek azon csövek, a melyek

megfelelnek a hímek mellékherecsöveinek, s a melyekrl a

petefészek leírásánál mondottuk (302. 1.), hogy gomolyaik

részérl hámkötegek nnek be a petefészek köldökébe, ott a

Highmor-féle testtel (herereczével) homológ képletet (cH)

szolgáltatva. Egyesek a hengersejtekkel fedett csövek közül

a szélessé kihúzódott denevérszárnynak az oldasó széléig vo-

nulnak, egész a Wolíf-féle csatorna (dW) szomszédságáig.

Ezen túl a Wolff-féle csatorna mellett egy barázda (fs) kezdi

a Müller-féle cs (dM) körül azon mesodermális szövetet leta-
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golni, a mely hivatva lesz a kürt izom- és kötszöveti falát

képezni. Még magasabb (proximálisabb) metszeteken (119

—

120. ábrák), melyek a petefészek (ov) fels végét találták, ez

utóbbi a köldöke helyén (mo) széles összefüggésbe lépett az

svese proximális végébl származott csökevénynyel (c W), de a

MüUer-féle cs (dM) az svese mesodermális állományából

keletkezett szabálytalan s idomtalan nyujtványok (fb) hátulsó

felszínén nyílik szabadon, a mely nyujtványok kétségtelenül a

kürtrojtok els fejldési szakait képezik (v. ö. 159. 1).

Egy megfelel korú íiú-ébrényben az ivarkészülék viszo-

nyai (III. tábla, 130— 133. ábrák), a most leírt leánymagzaté-

val sok megegyezést mutatnak. A here középtájékából vett

metszet (130. ábra) hasonlít a petefészek közepébl vett met-

szethez (117. ábrához). A petefészekkel homológ here {tes)

összefügg a rövid herefodor (mo) útján az svesével (c W, mellék-

here leend fejével), mely a szk svesecsöveken (t W) kívül

egyes tágabb csöveket és Malpighi-féle gomolyokát (glm) is

tartalmaz ; a szk csövek inkább az svese háti felszínén, a

gomolyok a hasi felszínén (a herefodor szomszédságában)

feküsznek; az egész képlet pedig majd mindenben hasonlít

a leánymagzat mellékpetefészkévé alakuló svesecsökevények-

hez (117. ábrában cH^-hez). Az svesétl oldalvást kinyúló

kürtlécz szabad szélén foglaltatik a MüUer-féle cs (dM), bel-

jebb a Wolff-féle csatorna (d W), fekvésöket illetleg megegye-

zen a leánymagzat hasonnev képleteivel. Azon kötszövetle-

mez, mely a Wolff- és Müller-féle csatornákat, s ezektl befelé né-

hány szk svesecsövet tartalmaz, homológ a leánymagzat dene-

vérszárnyával, csakhogy fiúnál a uyujtványnak az a része, mely-

ben a Müller-féle cs van, vékonyabb lett, a mi viszonyban

van a Müller-féle csnek megindult elsorvadásával. — Egy
proximálisabb metszet (131. ábra, mely kb. megfelel a leánymag-

zat 118. ábrájának), tartalmazza az svese (cW) szkebb csö-

veit, a Wolíf-féle csatornát (d W) és Müller-féle csövet (dM)
;

az utóbbi e helyen még üreggel bírt, tehát kevesbbé elsorvadt

állapotban volt, mint distálfelé. A 132—133-ik ábrák a here

proximális csúcsát találták (megfelelnek a leánymagzat 119

—

120. ábráinak); bennök az svesecsöveknek már nyoma sincs,

de megvan az svese proximális végébl származott meso-
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blastos szövet, utánozva a leánymagzat kürtrojtjaihoz hasonló

alakokat (fh), a melyek között a hengersejtekkel fedett Mül-

ler-féle cs {dM) szabadon nyílik. Ezen lebenyes képlet a here

fels csúcsán, alakra nézve mindenben megegyezik a leány-

magzatban hasonló tájékon fekv testtel (120. ábrában fb),

csakhogy valamivel kisebb. Minthogy pedig leáuymagzatok-

ban a Müller-féle cs szabad végét környez darabból a kürt-

tölcsér lesz : kétség nem foroghat fenn az iránt, hogy a íiíi-

magzat hasonló eredésü és alakú képlete szintén nem lehet

más valami,— azaz a Morgagni-féle rivóka egy hím kürttölcsér

(ampulla tubae masculinae), a melynek hámcsöve a Müller-

féle csnek, a hámcs nyilasát környez idomtalan nyujtvá-

nyok pedig a kürtrojtoknak felelnek meg.

Ez ellen felhozható azon ellenvetés, hogy a Morgagni-

féle rivókának a Müller-féle csbl levezetése nem fejti meg
a benne néha elforduló bolygó-edényt, mely a mellékherecsö-

vekkel is közlekedhetik, st ondót is tartalmazhat ; máskor az

edény szabadon nyílik a rivóka felszínén s azért Roth (i. m.,

65. 1.) azt a herekúpokkal homológ csnek tartotta. — Néze-

tem szerint e dolog könnyen megfejthet. Hogy a bolygó

edénynek az svesecsövek csökevényébl kell erednie, az iránt

kétség nem lehet és nem is fogja senki ennek a hámcsövét a

Müller-féle csre vonatkoztatni, mert ama bolygó-edény jelen-

léte mellett mindig megvan a rivóka állományában a szaba-

don a hasrbe nyiló Müller-féle cs hámborítéka is (E,oth a

4-ik ábráján mindakettt lerajzolja). Ily esetekbl tehát nem

az következik, hogy a Morgagni-féle rivóka egy szelvénycsbl

ered, hanem, hogy jelenvan a Müller-féle cs proximális végé-

bl keletkezett rivóka kötszöveti falában egy svesecs is.

Ebben mi különöset sem láthatunk, ha tekintetbe veszszük azt,

hogy fiatalabb ébrényekbeu a Müller-féle cs hasüri nyilasá-

nak közeli szomszédságában egyes szkebb svesecsövek feküsz-

nek (úgy, mint pl. 131. és 132. ábrákban). Késbb e helyen

az svesecsövek rendes viszonyok között elcsenevésznek, de

egyesek közülök fentarthatják magokat, s akkor, miután a

kürtlécznek mesoblastos szövete e helyen mindenestül átmegy

a Müller-féle cs (Morgagni-féle rivóka) kötszöveti vázának

a képezésébe : a dolgok természetszer folyománya hozza ma-
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gával, hogy az ilyen bolygó-edények a rivóka szövetében is

megmaradhatnak, vagy pedig a rivóka szomszédságában az

svesének egyéb maradványai is elfordulnak apró csomók stb.

alakjában (Richmond W, S., Fibrous Body attached to the

hydatid of Morgágni. Journal of Anat. and Physiol. Vol. XVI.

p. 538.). A kürttölcsér szövetében azután az svesecsövek rövi-

debb vagy hosszabb darabon fentarthatják magokat, össze-

függésben is maradhatnak a mellékherékké átalakuló többi

svesecsövekkel, és akkor ondó juthat beléjök, vagy lefüzödhet-

nek az svesecsövektl stb. Azon ritka esetek, hol a bolygó

edény egyik vége szabadon nyilt a rivóka felszínén, a másik

vége a mellékherecsövekkel összefüggésben volt, utólagos kiha-

sadásból a felszínre magyarázandók.

A Morgagni-féle rivókán kívül, a többi ivarfüggelékek

mindannyian az svese maradványaiból keletkeznek, azért he-

lyén van ez alkalommal a szorosabb értelemben vett üsvesecsVt-

kevényekröl is megemlékezni.

Már több alkalommal volt szó az svese átalakulásairól

(v. ö. 27., 103., 107., 176 és 302 11.), a midn úgy nyilat-

koztunk, hogy a hím nemben annak az ivari része a mellékhere

fejévé (epididymis), a húgyszervi része a Giraldés-féle szervvé

(paradydimis) lesz; nstényben az elbbibl a mellékpetefészek

(parovarium, epoophoron Waldeyer), az utóbbiból egyes hám-

kötegek (paroophoron Waldeyku) keletkeznek a széles méhszá-

lagban. Legalább ily nézeteket találunk különféle szerzknél

a csökevényes képletek jelentségérl megemlítve (v. ö. a táblá-

zatot a 107. lapon).

Azóta e képleteket mind idsebb ébrényekben, mind

pedig különféle korú leánymagzatokban s nkben több ízben

megvizsgáltam, de a Waldeveu-íöí paroophoron-nak elnevezett

testet^ egy esetben sem láttam, azért azt a testet az svesecsöke-

vények közül kihagyandónak tartom. A széles méhszálagbau

a méh oldalain fekv köteges képletek tüzetes megvizsgálásnál

mindannyian véredónyeknek vagy idegeknek bizonyodtak be

;

lehet, hogy Waldeyer egyes mellékvese-részecseket tartott

az svese ilyféle maradványainak, a melyekrl újal)b id óta

tudjuk (v. ö. 235. 1.), hogy a széles méhszalag lemezei krizíitt
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is elfordulnak; minthogy ezek kötegalakúak , ama tévedés

eléggé megmagyarázható.

E szerint az ösvese maradványakép nben csak a mellék-

petefészek (parovarium, eporphoron Waldeyer) marad vissza,

a melyet igen változatos alakúnak találtam (Kobelt és Wal-
deyer rajzai vázlatosak, nem természethk). Néha a csövek-

nek egy elég vastag pamatából áll ; az ily esetek a vizsgálatra

nem alkalmasak, mert a denevérszárnyat a világosság felé

tartva, az egyes csövek lefutási módját nem lehet meghatá-

rozni. Sokkal kedvezbbek a vizsgálatra azon esetek, a hol a

csövek a denevérszárny lemezei között szét vannak terítve, s

ilyeneken az esetek legtöbb számában egy oldalsó pamatban

srbben álló, és egy mediális csoportban ritkábban álló csö-

veket láttam, néha egymással minden összefüggés nélkül (IX.

tábla, 200. ábra). Az oldalsó pamat (epoj), a kürt felé es
részében ersen kanyargós és összecsavarodott csövekbl állott,

ezektl lejebb, a petefészek köldöke felé tartó s egymással

párhuzamosan futó csatornák indultak el. A mediális csopor-

tozatban {epo2) a csövek egy, a kürttel párhuzamosan futó

csvel függöttek össze, a mely kétségtelenül a WolíF-féle csa-

tornának a maradványa volt (durványos Gartner-féle cs).

Ettl derékszögben , vagy kissé elgörbülve indultak el az

svesecsövek, s dugóhúzó alakú csavarodásokkal a petefészek

(ov) köldöke felé tartottak, a hol a petefészekfodor lemezei

között eltntek. Némely cs már megelzleg, s különféle ma-

gasságban egy gömbbel végzdött (gm), a mi kétségtelenül egy

Malpighi-féle gomolynak a maradványa volt ; a petefészek köl-

dökéig tartó csövek gomolyai ébrénykorban a petefészek-fodor-

ban feküdtek (IX. tábla, 192. ábra epo), s ezek szolgáltatták a

ni Highmor-féle testet (v. ö. 302. 1.).

Figyelemre méltó egy körülmény a mellékpetefészken

(200-dik ábra) az, hogy a Malpighi-féle gomolylyal összefügg

némelyik cs egy másik svesecsvel egyesül, a mi megfelel az

svesecsövek elágazási viszonyainak (v. ö. 92. 1.). Az ily sza-

badon kezdd csövek homológok a mellékhere bolygó-edényeivel,

s ezekbl vezetem én le a nyeles ivarfüggelékek legnagyobb

részét. Ezen ivarmirigy-függelékek bizonyos nagyságig rendes

csökevényes képleteknek tekintendk, de igen hajlandók a kó-

M. TUD. AKAD. lII. OSZT. KÍI.Íi.N KIAÜVÁNVA. 1884. I. '22
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rosba átmenni, a raire bevezetésül nézetem szerint a bolygó

edény Malpighi-féle gomolya körüli kötöszövet'Qi.eh a túltengése

szolgál, késbb pedig a csillóbámoknak elpusztulása követ. A
rendellenesen megmaradt Malpigbi-féle gomoly edényei ingert

gyakorolnak a gomoly körüli ébrényi kötszövetre, s itt is úgy,

mint egyebütt a kórszövettanbau, az efféle megmaradt ébrényi

csirokból kell az ily hyperplasiákut származtatni. Hogy med-

dig rendes nagyságúak e képletek, és mikor kezddik meg

azoknak kórossá való alakulása, azt pontosan meghatározni

bajos. A mleges elválasztásokat csak az ember szabja meg

;

a természetben egyedül a végletekben van külömbség, de

azokba az átmenet fokozatos. Nem az átalakulások külömbö-

zete, hanem ezen átmenetek lassúbb vagy gyorsabb bekövet-

kezése vezeti szemünk elé a rendelleneset. Némi határ sza-

bására, az 1 cm.-nél hosszabb függelékeket rendelleneseknek

tarthatjuk.

Fejldéstani szempontból kétféle svesecsökevényeket

lehet megkülömböztetni : csillóhámmal béllelt csöveket, s olyan

nélkülieket. Az elbbieknél kétség nem fér az iránt, hogy

akár közlekednek a mellékpetefészek csöveivel, akár nem, meg-

maradt bolygó-edények végeibl keletkeznek. Ha közleked-

nek a mellékpetefészekcsövekkel (svesecsövekkel), akkor ez

nyilt bizonyítéka uz onnan való származásnak, — ha nem, ezt

az elcsenevészés következtében bekövetkezett lefüzdésbl kell

származtatnunk. Azonban tudvalev, hogy ivarfüggelékek nem-

csak az svesecsökevényen (mellékpetefészken), hanem azon

túl proximálfelé a kürtrojtokon, s a kürtön is elfordulnak.

De ezen észlelet nem szól a függelékeknek az svesecsövekbl

való eredhetése ellen, mert ébrényekben az svese proximális

vége a kürttölcséren túlterjed (mint pl. a III. tábla 38, ábrá-

ján), s oly közel feküsznek a kürt e részéhez az svesecsövek,

(VI. tábla, 119. ábra,/6 szomszédságában), hogy egyes csöke-

vényeknek megmaradása a kürttölcsér rojtjaiban vagy a kürt

hasüri darabjának az állományában , természetes megfejtést

nyer. 3—4 hónapos leánymagzatban is látni már külsleges

megtekintésre (III. tábla, 42. és 43. ábrák), hogy a mellékpe-

tefészekké átalakuló svese (cW és pov) fölterjed egész a kürt-

rojtokig (otub), melyek 4 hónapos magzatokban (43. ál)ra) a
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móretekhez véve igen ersen vannak kifejldve ; egyesek köz-
lök bunkós és nyujtványos alakúak, úgy hogy igen valószi.

nnek tartom, hogy egyes ktírtrojtokból is keletkeznek rivókák,

nevezetesen a rojt os alakúak, melyekben csillóhámmalfedett c.9ö-

vek nincsenek. ^) Ez megfejti azon észleletet is , hogy rajtok

/sokszor csillóhámot találni^ mely a Mnller-féle csö hasüri nyi-

lasa körüli hengerhámnak a származéka (v. ö. 159. 1.).

Némi magyarázatot igényel még az ivarfüggelékek csil-

lószfös hengersejtekkel fedett üregrendszerének a savós hár-

tyán való szabadon nyilasa. A Morgagni-féle rivókánál ez

megfejthet, — csak a többiek kivannak magyarázatot. Ha
RoTH-nak fentemiitett magyarázata, hogy az ivarfüggelékek

a zsigerüreggel eredetileg nyilt egyesülésben lev szelvénycsö-

vekbl (szelvénytölcsérekböl) keletkeznek, helyes volna, úgy a

dolog egyszer megoldást nyerne. Fiatalabb ébrényeknél már

említettem (v. ö, 60. és 65. 11.), hogy az ilyesmire támpontokat

nem nyertem, s most idsebb ébrényekrl is tagadó értelem-

ben nyilatkozom. 3—4 hónapos leány- és fiúmagzatok soro-

zatos metszeteit gondosan átvizsgálva, határozottan mond-

hatom, hogy a hasüregbe szabadon nyiló svesecsöveket soha-

sem láttam (a VI. táblán a 109—120. ábrák, 121— 128. ábrák,

130 —133. ábrák ily teljes metszetsorozatokból választat-

tak ki,— s ezenkívül is számos ébrény metszetsorozatait meg-

vizsgáltam). Ez azt bizonyítja, hogy az ivarfüggelékeknek

zárt svesecsövekbl (bolygó-edényekbl) kell származniok, de

akkor azok üregének a savós üregbe szájadzása csakis a gomoly

utólagos kihasadása által keletkezhetik. Azért még mai nap is

RoKiTANSKY-tól a mellékpctefészek (kürtalakú) függelékei-

nek keletkezésérl adott magyarázata (v, ö. 328. 1.) az egyedül

elfogadható. Az ily kihasadásra valószínleg folyadék felsza-

porodása adja a megindító mozzanatot, a gomolylyal össze-

függ svesecs végén ; a kihasadási hely czafatössága vagy

simább volta szerint fognak a RoTH-tól leírt (v. ö. 329. 1.)

*) Roth 3-ik ábráján is látni a kürtrojtok folytatásában fekv füg-

gelékeket ;
— az ivai-függelékek e fon-ásból való fejldésének lehetí)-

sége elkerülte Roth figyelmét. Pedig Mkrkkí. már 1856-ban bnrjánozó

kürtrojtokból vezette le a mellékpetefészki függelékek egy részét (ir. 73.

sz.. 11. 1.).
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rojtos vagy tölcséralakú mellékpetefészki függelékek kelet-

kezni. Az átmen alakok is azt mutatják, hogy itt azonos

képletekkel van dolgunk, a melyek fejldésére hasonló el-

idéz okok vezettek. A kihasadás után, a kehelylyé vagy kürt-

rojtokká átalakult képletek belfelszinén visszamarad az svese-

csövek csökevényeibl származó hengeres csillóhám, — a küls
felszínt s a nyelet a hashártya-üregnek laphámja fogja bo-

rítani.

Nem minden ivarfüggelék vezetend vissza svesecsö-

vekre, egyesek hözülök a nnemben a Wolff-féle csatornából is

származhatnak. Ha kifejlett nknek denevérszárnyát a vilá-

gosság elé kifeszítjük, úgy sok esetben a mellékpetefészek fés

alakú csöveit a kürttel párhuzamosan futó csatorna által lát-

juk egyesítve (a 200. ábrában is megvannak ennek nyomai).

Már fekvése mutatja, hogy ez csak a Wolff-féle csatorna

fels proximális végdarabja lehet, tehát megfelel a csökevényes

Gartner-féle csatorna proximális végének. A csatorna néha

vastagabb, mint a tle többé vagy kevesbbé derékszögben

elinduló mellékpetefészki csövek, kissé hullámzatos vagy egyen-

letes lefutású, és a kürtnyílás felé a tle elinduló utolsó mel-

lékpetefészki csnél rendesen vakon végzdik. De nem mindig

van ez igy. Egyes esetekben a mellékpetefészek végétl egy

szkebb cs indul el, párhuzamosan futva a kürttel, s ennek

hasri nyilasa felé vonul, a melynek szomszédságában a dene-

vérszárny lemezei között vakon végzdik, vagy mint Roth

ritka esetekben észlelte, a kürtrojton (fimbria ovarica) szaba-

don nyílik ; iránya egyenes, néha itt-ott rövid oldalágakat ad.

Ezen ú. u. kürt-meUékpetcfészki (tubo-parovarialis) csa-

tornát RoTH a férfi Morgagni-féle rivókájában fekv bolygó

edénynyel tartja homológnak, s nyitva maradt szelvénycsre

vezeti vissza. Én a szóban lev képletet a Wolff-féle csatorna

proximális csökevényének tartom (nem egy svesecsnek, mint a

többi csökevényes képleteket). Igaz ugyan, hogy a csatornának

a hasüi'eggel való közlekedése e nézetnek ellentmondani lát-

szik, — de e körülmény a többi viszonyok figyelembe vételével

nem lényeges. Nézetemet azzal támogatom, hogy a tubo-paro-

variális csatorna a kürttel párhuzamosan futó mellékpetefészki

cs folytatásában fekszik, mely utól)binak a Wolff-féle csator-
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nából való keletkezéséhez szó nem fér; továbbá az, hogy e

csatorna oldalágakat ritkán ad, és ha ilyenek elfordulnak

ezek rövidek, a mi onnan van, mert a AVolfl-féle test proxi-

mális csúcsán (a volt fejvese helyén) az ösvesecsövek nagyfokú

elcseuevészésnek vannak alávetve. A hasüregbe való nyilas

keletkezését fejldéstani vizsgálatok nélkül megmagyarázni

nem lehet, és a vizsgálati nehézségek miatt elrelátható, hogy

annak bebizonyítása alig fog sikerülni; mindamellett való-

szinünek tartom, hogy a nyilas utólagos kihasadás által kelet-

kezett, a mit támogat annak nagy ritkasága, s az, hogy a többi

mellékpetefészek-függelékek nagy részének a nyilasa is ily utó-

lagos kihasadás által keletkezik. Hogy ez a nyilas egyes

esetekben a kürtrojtra esik, megfejtését nyeri a rojtok nagysá-

gában, s távoli kiterjedésében a kürtnyiláson túl. Nézetem

tehát az, hogy a tubo-parovariális csatorna a Woljf-féle csatorná-

nak a csökevénye, — e szerint az emlsök Gartner-féle csövének

a proximális részével homológ.
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I. TÁBLA.
I. és 2. ábrák, l' mm. hosszú gyíkebrény (lacerta agilis)

harántmetszeteí, a törzs proximális es distális rcszéböl. Az 1. ábra az

elemi csigolya üregének összefüggését mutatja a szelvényhólyagéval.

— Nagjr. 200/1.

(Segmenta transversa trunci embri/onis lacertae agilis l' viin.

longi. Fig. 1-a demonstrat conjunctíonem cavi protovertebrae cum vesiculii

scgmeutali).

3. ábra. 2'7 mm. hosszú gyikébréuy törzsének nyílirányú

hosszmetszete, kissé oldalvást a középsíktól. A szelvényhólyagok száma

kevesebb, mint az elemi csigolyáké. — Nagy. lOJl.

(Segmentiim sagittale trunci embrgorm lacertae agilis 2' 7 mm. loiigi.

Numerus vesicularum segmentalium mhior est, quam protovertehrarum).

4. és 5. ábrák. 2*6 mm. hosszú gyíkebrény törzsének ha-

rántmetszetei, a proximális részbl. A szelvényhólyagok az oldallemezek

mediális részébl fejlödnek, azért a zsigerüreggel közlekednek. — Nagy.

250/1 és 240/1.

(Segmenta transversa trunci embryonís lacertae agilis 2'6 mm.

longi. Figg. demonstrant evolutionem vesicularum segmentalium e laminis

parietalibus).

6. és 7. ábrák. 2"3 mm. hosszú gyíkebrény törzsének ha-

rántmetszetei. A Wolff-féle csatorna a szelvényhólyagok felett fekszik.

Nagy. 240/1 és 180/1.

(Segmentum emhryonis lacertae 2"3 mm. longi. Ductus Wolfjii jacet

supra vesicidas segmentales).

8. ábra. 3'5 mm. hosszú gyíkebrény húgyivardombjának

harántmetszete. A szelvényhólyag oldalsó vége összeköttetésbe lép a

Wolff-féle csatornával. — Nagy. 225/1.

(Segmentum transversum collicidi urogenitalis emI?ryonis lacertae

agilis 3.'5 mm. longi. Vesicula segmentalis se conjungit cum ductu Wolfjii).

9. ábra. Ugyanaz egy 4 mm. hosszú gyíkébréuyböl. A szel-

vényhólyag átalakult egy 'svesecsövé és álgomolylyá.— Nagy. 200/1.

(Segmentum pnori simile embryonis lacertae 4 mm. longi. Vesicula

segmentalis transmutatur iu tubulum Wolfjii).
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10. II. és 12. ábrák. Ilarántmetszctek a költés 2-ik napjának

elejérl származó tyúkébrény törzsébl ; az ösveseköteg proximális

részébl, a közepébl és distális részébl. A Wolff-féle csatorna ébrény-

helyzéke kezd a középlemezekrl leválni. — Nagy. 220; 1.

(Segmenta tranaversa truiici embryonis gállinae 2 dies ineubaíi,

ilcmonstrantia evolutionem ductus WolJJii ex lamina la'ogenüali).

13. 14. és 16. ábrák. A költés 2-dik napja végérl származó

tyxikébrény törzsének haráutmetszetei. A 16. ábra a húgyivar-

dombnak a proximális részébl, a 14. ábra a közepébl, a 13. ábra a

distális részébl való. Az svesecsatorua betemetkezik a középlemezek-

böl származott sveseblastémába és a szomszédságában egy svesebimbó

kezd fejldni (16. ábra). — Nagy. 280/1 és 160/1.

(Segmenta pi'ioríbus simüia infine2-di diei. Ductus Wolffii jacet napra

lauiiuam urogeuiicdem, qiiae postea traasformatur in blastema Wolffii).

15. ábra. 4 napig költött tyúkébrény medenczei részének

liarántmetszete. A Wolff-féle csatorna distális vége a kloakaszán-al

érintkezik, g abba utóbb be fog nyílni. — Nagy. 140/1.

(Segmentum t7-ansversuni emh'ijonis gállinae quator dies incubati, ex

regioné pelvis. Ductus Wolffii sujyra crus cloacae situs est).

17. ábra. Haráutmetszet egy 6 napig költött tyúkébrény

sveséjének proximális i-észébl. Az ösvese mediális oldalán, a felszínéhez

közel egy átmen gomoly van.— Nagy. 90/1.

(Segmentum transversum corpoins Wolffii embryonis gállinae 6 dies

incubati. Ad marginem corporis Wolffi intemum situs est glotnei'ulus in-

termedius ex glomerulis internis renis pnmordialis ad externos renis

ceplialici transitutn paraw).

Közös jelek.

ao Fér (aorta).

bl W Ösvesei ébrénybelyzék (blastema Wolffii).

c Zsigeriireg (coeloma).

ccl Cloaka-szár (crus cloacae).

c B Edénygomoly tokja (capsula BowinauHi).

ch Grerinczhúr (chorda dorsalis).

cl Urgyü (cloaca).

c cl Üx'gyüszár {ctus cloacae).

d M Müller-féle csatorna (ducttis Mülleri).

A W Wolff-féle csatoi-ua (ductus Wolffii).
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pkt KüIsö csirlevél (ektodernia).

<^»t Bels csirlevél (entoderma).

cp Ede'nygoiiioly hámja (ejnthelium (jlomei'uli).

^^ Csii'hám (epitheMum sexuale).

grui Malpiglii-féle gomoly (glomerulíis Malpigldi).

iíit Bélcsatorna, fejldésben (intestinum).

Irt Háti vagy izomlemez (lamina dorsalis s. muscularís).

l|>i Alsó oldallemez (lamina parietalis inferior s. splanchnopleura).

Ips Fels oldallemez (lamina paríetatis superior s. fiomalopleura).

Ifl? Középlemez (lamina mediana Remald s. lamina nrogenitnlis).

mes Bélfodor (mesenteríum).

insp Gerinczvelö (medália spinalis).

'• Hashártyai tölcsér (nephrostoma).

iiptv Szelvény-mag (micleus protoverteh-ae).

ptv Testszelvény vagy öscsigolya (pt-otoi^ertebra).

tiH Velcsö (tubus medullai'is).

n? Húgyivar- vagy Wolff-féle domb (tubfir nrogenitale).

t W Osvesecsö vagy Wolff-féle cs (tubulus Wolffii).

ve Föviszér (véna cardinalis).

vs Szelvény- vagy ösvesehólyag (vesicula segmentalis).

II. TÁBLA.

18. és 19. ábrák. 7 napig költött kacsa-ébrény törzsének

liarántmetszetei ; 18. ábra a tüdk tájékából, 19. ábra az ösvese proxi-

mális végébl, g m I-nél a fejvesének egy szabad gomolyával.— Nagy.

65 1 és 90/1.

(Segmenta transversa trunci emhryonis anatis 7 dies incnbati,

demonstrantia glomerulos libei-os renis cephalici).

20. és 21. ábrák. 4 napig költött kacsa-ébrény fejveséjé-

nek harántmetszete. A fejvesecsövek szájacsok útján szabadon közle-

kednek a zsigerüreggel. — Nagy. 200/l és 250/l.

(Segmenta transversa prorenis — renis cephalici — embryonis

anatis 4 dies incubati. Tubuli prorenis s. segmentales injíuunt per

nephrostnmatn in coeloma).

22. és 23. ábrák. 3 napig költött t y ú k é b r é n y ösvesehó-

lyag.'inak (fejlötlü ösvesccsíivének) harántmetszetei. Az ösvesehólyag a
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23. ábrán átalakulóban van egy- álgomolylyá ^s ösvesecsövé. — Nagy.

250/1 és 270/1.

(Segmeiita transversa tubuli Wolffii se evolventis, ex embryone gal-

liiKie 3 clies incuhafo. Vesicula segmentalis se conjungit cum diictii

Wolffii et transformatur in tuhulum Wolffii).

24. ábra. 4 napig költött tyúkébrény ösveséjéuek haránt-

metszete, aproximális részébl. Az ösvesecsö S alakúlag kezd görbülni.

— Nagy. 60/1.

(Segmentum transversum corporis Wolffii ex emhryone gallinae 4

dies incubato, demonstraus evolidionem pseudoglomei'uli et iubuli Wolffii e

vesicula segmentali).

25. és 26. ábrák. 6 mm. (kinyújtva kb. 10— 12 mm.) hosszú

bárányébrény ösveséjének harántmetszetei. A 26. ábra proximá-

lisabb tájékból való, mint a 25-dik. Az ösvesecsö egy szkebb gyüjtö és

tágabb elválasztó részbl áll ; az utóbbi a gyüjtöcsö alá kanyarodott és

összefügg a. nagy álgomolylyal. — Nagy. 70/l.

(Segmenta transversa corporis Wolffii embryonii ovilis G mm. Inngi-

Tubxdus Wolffii in spirae formám fiectitur et constat ex tulndo colUgente,

rpiem sequitur tubulus secretorius cum pseudoglomertdo).

27. és 28. ábrák. 4 napig költött tyúkébrény Qsveséjé-

nek harántmetszetei. A 27. ábra az ösvese közepébl, a 28. ábra a pro-

ximális részébl való. Az elsrend svesecsövek felett másod- és harmad-

rendüek kezdenek fejldni. — Nagy. lOO/l és 130/l.

(Segmenta transversa corporis Wolffii embryonis gallinae 4 dies

ineubati, evolutionem tubidorum Wolffii secundariorum exhibentia).

29. és 30. ábrák. 6 napig költött kacs a-é brény ösveséjé-

nek harántmetszetei; 29. ábra az ösvese közepébl, 30. ábra annak a

proximális részébl. A másodrend és beiktatott svesecsövek fejldését

mutatják. — Nagy. 1 6 / 1

.

(Segmenta transversa corporis Wolffii ex embryone anatis fí dies

incubato, explanantia evolutionem tulmlorum Wolffii secinularinrum et

iatercalarium).

Közös jelek.

ao Föér (aorta).

M W Ósvesei ébrényhelyzék (blnstemn Wolffii).

c Zsigei"üreg (coeloma).

C B Bowmauu-féle tok (enpsuln Boinnmini).
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c W Osvese (corpus Wolffii).

d C Cuvier-féle vigzer (ductus Cuvieri).

d M MüUer-féle tölcsér (infundibulum Mnlleri).

d W Ösvese- vagy Wolff-féle csatorna (ductus Wolffii).

ep Wolff-féle testet boritó zsigerüregi hám (epitiielium coplomn/li

Ruprn corpus Wolffii).

*Pi Malpighi-féle edénygomolyt boritó hám fcjnihelium glomernU).

cs Csirhám (epithelium sexuale).

§ls Ivarmirigy (glandvla sexualis).

»in Malpighi-féle gomoly (glomei'ulíis Malpighii).

gml A fejvese szabad gomolya (glnmernlvs lihcr rfnis cephalici).

mes Bélfodor (mesenterium).

II Hashártyai tölcsér (nephrostovia).

OP Bárzsing (oesophagus).

pu Tüd (pulmo).

rms Bélfodor gyökere (radix mesenterii).

te Gyüjtö csövek (tubuli coliigentes).

ti Beiktatott csövek (tubuli iiüercalares).

ts Fejvese-csö (tubulus segmetiícUis s. renis cephalici).

ts Kanyargós ösvesecsö (tubulus contortus s. secretorivs).

tiig Osvese vagy Wolff-féle domb (luber nroyenitale s. Wolffii).

t W, t Wi, t Wa Ösvesecsövek (tubuli Wolffii).

ve Föviszér (véna cardinalis).

vs Osvesehólyag vagy szelvényhólyag (vesicula segmentnlis).

III. TÁBLA.
31. ábrs. 4 napig költött tyúkébrény medenczei részének

harántmetszete. A metszet kissé ferdén haladt, úgy, hogy a jobboldal

valamivel mélyebb helyrl való, mint a bal. A baloldalon a Wolff-féle

csatoi'na a zsigerüreg hátulsó falán .a húgyivan'áuczban (leend Wolff-

féle zsinórban) fekszik ; a jobboldalon beomlik a kloakaszár útján az

ürgyübe, s ugyanitt a hátulsó falából a Kupffer-féle vesecsatorna kezd

hátrafelé kinni. — Nagy. 60/1.

(Segmentum traiisversum embryonis gallinae 4 dies incubati, e regi-

oné pdtHs. Exhihet ductum Wolffii ad sinistram situm inplica urogenitali,

ad dextram injluentem in crtts cloacae, ex quo dormtm verauA oritur duc-

tus renalis JCuiyfferi).
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32. ábra. 4 napig költött tyúkébrény ösveséjének havánt-

metszete, annak proximális részébl. Másod- és harmadrend ösvesecsö-

vek fejldését mutatja az ösvese-blastémában. — Nagy. 90/ 1.

(Seymenturn transversum corporis Wolfjii ex emhryone gallinae 4

dies incubato. Explanat evolutionem tubulorum Wolfjii secundariorum et

lerlii genei-is in hlastemate Wolfjii).

33., 34. és 35. ábrák. 7 napig költött k a c s a-é b r é n y ös-

veséjének harántmetszetei. A törzs görbülete miatt a metszetek az

ösvesét a homlok- és harántirányú sík között találták, azért az ösvese

alakja hosszúkás. A 35. ábra distálisabb helyrl való, mint a többiek.

Hasi-, középs és hátoldali, illetve másod- és harmadrend svesecsövek

nyílnak a WolíF-féle csatornába ; némelyek közülök beiktatott ösvese-

csöveket vesznek fel. — Nagy. 8O/I és llO/l.

(Segmenta transversa corporis Wolfjii embryonis anatis 7 dies incu"

bati. In ductum Woljjii injluunt tubuli Wolfjii ventrales, medii et dor-

soles ; nonnulli eorum excipiunt tubulos intercalares).

36. ábrE. 5 napig költött tyúkébrény ösveséjének haránt-

metszete, annak oldalsó részébl. Mutatja a másod- és harmadrend

gyüjtcsövek benyilását a Wolff-féle csatoniába. — Nagy. llO/l,

(Segmentum transversum p)(irtis laterális corporis Wolfjii ex emhry-

one gallinae 5 dies incubato, ostendens influxum tvimlorum colligentium,

secundariorum et tertii generis in ductum Wolfjii).

37. ábra. Ugyanaz egy 6 napos tyúkébrényböl. A hasi

oldali gyüjtcsövek közül egyik elágazik ; a WolfiF-féle csatorna oldalsó

fala és a kürtredközé a MüUer-féle cs befurakodott. — Nagy. 100/ 1.

(Segmentum embryonis gallinae 6 dies incubati. Tubidus colligens in

ramos duos jinditur. Inter ductum Wolfjii et plicam tubaríam jacet dncfus

Mülleri).

38. ábra. 1 5 mm. hosszú házinyúlébrény ösveséjének

és ivanaairigyének nyílirányú átmetszete, jobboldalon az ivarmirigygyei,

baloldalon a WolíF-féle csatornával, a kett között jobbra gomolyok,

balra az svesecsövek átmetszeteivel. Alul az ösvese mögött a vesecsö

elágazásából a vese kezd fejldni. — Nagy. 50/l.

(Segmentum sagittale cotpoi'is Wolfjii et glandulae sexualis embryonis

cuniculi 15 mm. longi. Glandula sexualis glomerulis, ductus Wolfjii ver

tuhidis Wolffi anis est confinú. Ex repetita divisione ductus renalis gig-

nitur metanephros).

39. ábra. G napig költött tyúkébrény ösveséjének és ivar-
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inirigycuek harántuietszete. A metszet az ébre'iiy görbülete miatt, a

liomlokirányú síkhoz közeledett, azért az ösvese átmetszete hosszúkás.

Az ösvesecsatornába els-, másod- és harmadrend szk gyüjtöcsövek

nyílnak, melyek a tág elválasztó csövek között erednek. A gomolyok

az ösvese mediális oldalán feküszuek. — Nagy. 55/1.

(Segmentum transvei'sum corpoi-is Wolffii et glandtilae sexualis

emhijoms gallinae 6 d{e<i ineubati. Tuhuli colligentes primi ordinis ven-

traleSf medii et dorsáles siti sünt intet' tubulos secretoríos ; glomeruli Mal-

pighii jacent ad finem intemum corporis Wolffi vícini glandulae sexualis).

40. ábra. 2*5 cm. hosszú bárányébrény ösveséjének ha-

rántmetszete. A metszet az ivarmirigy proximális végét találta. Az ös-

vesecsatoi'nába nyíló szíík gyüjtöcsö a WolíF-féle test küls oldalán fel-,

azután a hasi oldalára le-, innen ismét felkanyarodik ; befelé a nagy

gomolyok feküsznek. — Nagy. 40/l.

(Segmentum transvei'sum corporis Wolffii embryonis ovilis 2'5 cm.

Inngi, demonstrans tubuliim colligentem primo dorsum, postea venlrem ver-

sns corporis Wolffii decíirrentem),

41. ábrE. 6 cm. hosszú d i s z n ó-é b r é n y hashártyamögötti

szervei, a bélcsatorna eltávolítása után. Az ösvesén a kürtlécz vonul le,

s lenn átmegy a Wolff-féle zsinórba. Ugyanannak a bels oldalán köze-

pett a here fekszik, mely fenn egy hashártyaráncz utján összefügg a

kürtléczczel, lenn pedig a Hunter-féle vezérfonal útján a Wolff-féle

zsinóri'al. — Nagy. 6/l.

(Organa retroperitonealia embryonis suis 6 cm. longi. Supra cotpiis

Wolffii sita est plica ttibaria, ex cujtis fine postico orititr /unicultis Wolf

fii. In concavum marginem corporis Wolffii jacet testiculus, ,9:upra per

plicam peritonealem conjunctus cum plica tubaria, infra pei' guberna.eidum

Hunteri cum funiculo Wolffii).

42. és 43. ábra. 5 és 6 hónapos 1 e á n y é b r é n y e k bels'

ivarszervei. A petefészkek és kürtök még a test hosszirányában feküsz-

uek (fiatalkori fekvés), közöttük a Wolff-féle test maradványából szár-

mazott mellékpetefészekkel. A méh magasan fekszik a medencze be-

menete felett és fenekén a két félbl való egyesülés nyomai még mutat-

koznak. — Nagy. 4/l és l/l.

(Organa genítalia interna embryonum femineorum humanorum

ö et 6 mensium. Inter ovaria et tubas perpendiculares jacet parovarium

fx reliquiis corporis Wolffi orfum. Impressio media fnndi vteri concretlo

iit'iii ejus ex durtihus Midieri prodit).

M. Tt'U. AKAD. III. OSZT. KIII.ÜN KIADVÁNYA 1 8 8 "l . I. -'^
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44. ábra. 9*5 cm. hosszú hím m a r h a-é b r é ny bels ivar-

szervei. A here küls oldalán a WolíF-féle csatornából keletkezett ondó-

vezetö cs vonul le az allantois mögé. E cshöz a herének mind a proxi-

mális, mind a distális végétl egy-egy hashártyaráncz húzódik. Az alsó

ráncznak szabad szélén fekszik a Huntei'-féle vezérfonal, melynek foly-

tonossága közepett a beiktatott ondóvezet cs által meg van szakítva.

A hei'e és az ondóvezet cs között fekszik az svesébl keletkezett

mellékhere. — Nagy. ö/l.

(Organa genitalia interna embryonis masctdi bubuU 9'5 cm. longi,

Dncius Wolffii in vas deiefrens jam mutatus primo ad latus testindi decui"

rit, postea rrfro allantoidem. Ex parte superiore et in/ima tesfiadi

ori'untur plicae períUmei, quai'um infei'inr gnhernaciduTn Htmteri coiitinef.

Intei- testiculum et ductum Wolffii jacet eoipiiH Wolffd in epiflidymidem

transformatum) .

Közös jelek.

all Allantois.

ao Fér (aorta).

avi Köldökütér (art. umbilicalifi).

blr A vesének ébrényhelyzéke (blastema renaie).

bl W Osvesei ébrényhelyzék (blastema Wolffii).

c Zsigerüi'eg (coeloma).

c cl Cloakaszár (crus doacae .

cli Gerinczhúr (chorda dorsalis).

cl Ürgyü (cloaca).

cut Méhszarv (cornu uterl).

cW Elemi vese (corpua Wolffii).

cWi cWs Mellékhere (epididymis).

(1 M Müller-féle cs (ducíus MüUeri).

<lr Vesecs (ductus renalís Kupffe/rí).

d W, d Wi, d Wa Ösvesecsatoma (ductus Wolffii).

ep Hengerhám a fejld kürtredön (epithelitnn plicae tiibariue).

gHi, gHs Hunter-féle vezérfonal (gubemacidum Hunteri).

S H Vezérfonalnak proximális része (mesorcMagogoft Seileri).

§rls Ivarmirigy (glatidula sexualis).

8"l8i* Mellékvese (glandnla íiuprarenallt).

giu Edénygomoly (gloineruluH Malpigkiij,

int Bélcsatorna (intestiuKm).
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ir Vegbe'l (intestínum rectum).

Id Hashártyaráncz a herétl a rekeszszálaghoz (liy. didymidis).

Hat Szeles mehszálag (lig. latum uteri).

lovp Petefe'szekszálag (lig. ovarii proprium).

Ipli és Iphr Az ösvese rekesz-szálaga (liy. phrenimm corporis

Wnlffii).

Irot Görgeteg me'hszálag (lig. rofundum utei-i).

HM>r Herefodor (mesorchium).

111 S Be'lfodor (mesenterium).

otuD A kiirt hasüregi nyílása (ostium hdjae ahdominale).

ov Petefészek (ovarium).

plt, piti, plt» Kiirtredö vagy kiirtle'cz (plica tubaria Branni).

pl >í , pl Wi, pl Wa, pl W3, Wolff-fe'Ie lécz vagy zsinór (plica •<?.

/nniculm Wolfjii).

pov Mellékpetefe'szek (parorarium s. epoophnmn Waldeyeri).

ven Vese (ren).

riii es rms Be'lfodor gyökere (radix mesenfn-ii).

test Here (testis).

ti Beiktatott ösvesecsö (tuMdwt intercalarí^).

ts Kanyargós ösvesecsö (tídmluJi oonlnrtu'i n. ftpn-etrtrii/.i).

tnli Kiirt ^í/í/yo^.

tng Osvese- vagy WolfF-féle domb (fuber nrogenitale s. Wol/fii).

tW, tW,, tWo, tWs, tW4 Ösveseesövek (tahuli Wolfjii).

Hl' Húgyvezér (uréter).

nt Méh (u(erii-t).

V Viszér (véna).

ve Föviszér f're^ia cardiiudin).

vsp Ondó-véredények ('ra.írt spennatica).

Vtír Húgyhólyag (vemca urinaria).

IV. TÁBLA.

45— 51. ábrák. 1 2 mm. hosszú h á z i n y ú 1 é b r e n y törzsé-

nek és medenczéjének válogatott harántmetszetei, a zsigeriireg falai

körül fekv húgy- és ivarszervekkel. A sorozat proxímál-distalis irány-

ban halad és csak az egymástól lényegesebben eltér metszetekre s/o-
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ritkozik, mutatva a Wolff-fele zsinórnak es ösvesecsatornának lefutási

viszonyait ; alul az utóbbi a húgyvezet csövei együtt az allantois-

szárba ömlik.— Nagy. 40/l.

(Segmenta transversa selecta trunci et pelvis lauricis — i. e. em-

bryonis cuniculi — 12 mm. lotigi, refei'Oitia organa urogenitalia intei'na

et decursum funiculi Wolffi cum ductu Wolffiano, fine infimo simul cuvi

nretere in ci'us allantoidis influente).

52. és 53. ábrák. lO és 12 mm. hosszú házinyúlébré-

n y e k törzsének és farki rc'szének nyílirányú metszetei a középsíkból.

Az 52. ábrán a kloaka az allantois-nyél alatt fekszik és a végbélhár-

tyánál vakon végzdik ; az allantois töve és a végbél közötti áthajlási

hely (lí. n. középs gátsövény) fogja a húgycsö-végbél sövényt (septum

urethro-rectale) szolgáltatni, az allantois tövének mells fala pedig az

ivartagot. — Az 53. ábrán ezen átalakulások már bekövetkeztek s az

allantois hátulsó fala meg a végbél között kifejldött az ivarkötegnek

ébrényhelyzékc. — Nagy. 20 /l.

(Segmenta sngittalia mediana lauricum, 10 et 12 mm. longorum. e re-

gioné trunci et caudae. In fig. 52-a cloaca sita est infra ídlantoidem et mem-

hrana ani obturatur ; plica i^erinealis mediti, i. e. plica rejlexa infer radícem

allantoidis et intestinum r^ctum trannformahitur in septum urethro-rectale,

p>aries radicis allantoidis anfei-ior in memLrum genitale. In fig. 53-a trans-

foi'mationes in p'g. '>2-a incoatae fdc ahsolutae sünt et fimiadus genitalis

inter liarietem posteriorem allantoidis et intestini sittís, Jam evolutus est).

54 — 55. ábrák. 5 és 7 napig költött tyúkébrények nyíl-

irányú középmetszfítei a kloakából és a vele határos tájékbc>l. A kloaka-

üreg áll egy allantois-alatti és egy végbél-alatfi részletbl ; az elbbenit

elzárja a kloakahártya, mely az által hasad ki. hogy rajta az ento-

derma burjánzik s ebben likacsok keletkeznek ; a miközben ez bekövet-

kezik, a kloakahártya eltt, ers ajkak kinövése által, az ektordermától

fedett vak öböl keletkezett, mely a kloakahártya kihasadása után a

végbélnyilássá lesz. — Nagy. 50/ 1.

(Segmenta sagittalia mediana e regioné jjclvis einbryonum galli-

iiae post incubationcm 5 vei 7 dies continuatam. Cavum cloacae com-

ponitur e parte suhallantotdeale et parte subrectale, quarum priorem

membrana cloacae obturat, Paulopost in hoc menibrana lacunae oriuntur

et per evorlutionem labiorum prominentium recessus se explicat, post dehis-

centiam membranae cloacae in anum transjormátunis).

56. ábra. 3*5 cm. hosszú (3 hónapos) f i ú-é I) r (' n y medenczei
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reszéuek iiyilirányú közepinetszete, melyen a húgyivarcsatoma és a

WoIfF-fe'le csatornát tartalmazó ivarköteg már kifejldtek, úgyszintén

a köze'psö gátránczból keletkezett húgycsö-végbclsövény, melyhez alul

a gát képezésére az oldalsó gátsövények csatlakoztak. — Nagy. 20/1.

(Segmentum sagittale medianum erubryonis hnniaiii iiuuiculi S' ctii.

loiigi, e regioné pelvl-s. Refert decufsum caiialis urogeuitaUs et Junicidum

genitalem cum ductii Wolfjii et septum uvethro-rectale e plica -periueale

iiiedia ortum, cai ad perfieieiidaiti cooliitionem perinei isepta perinealia latC'

/•(dia se adjunguiit).

57— 59. ábrák. 4, 6 és 7 napig költött tyúkcbréuyek
medenczéinek harántmetszetei a kloaka körüli tájékból. Mutatják az

svesecsatorna fekvését a Wolff-féle ránczban és beleömlését a kloaka-

szárba. A kloakáuak allantois-alatti részét mellül a likacsosau megvál-

tozott kloakahártya zárja el. — Nagy. 65/l, 50/1, 35/1.

I Segmenta traasversa e regioné cloacae enibryonum gallinae, post

iucubaíioiiém 4, 6 et 7 dies continuatam, explaimntes nitum diictas Wol/fii

iuplica Wolfjiana et ejics conjugationem cum crure cloacae. Partém suhal-

lantoidealem cloacae infra occludit membrana cloacae lacuniis pcrforatu).

Közös jelek.
ah Alhasi ütér (art. hypogatstrica).

ai Csípö-ütér (artéria iliacal.

all AUantois.

aH Végbélnyilás (amis).

ao Föér (aorta).

au Köldökütér (art. umbilicalis)

.

'>F Fabricius-fele töml (bursa Fabricii).

'íli' A maradó vese ébrényhelyzéke (blasteina reiiale).

C és Cl Zsigerüreg (codoma).

c»l Fark (caudu).

cli Gerinczhúr (chorda dorsali'^).

cl ÍJrgyü (cloaca).

Cl" Kloaka- v. allautois-szur (criis cloaca s. allantoidis).

CHg' Húgyivarcsatoma (caiialis s, sinus urogenitalis).

fV Csigolyaoszlop (columua vertébralis).

cW Osvese (corpus Wol/ji).

drn Vesecsatorna (dactus renalis Kup^eri).

dW, (It^'i Osvesecsatorna (ductus Wolfíii).
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t'kt Külhám {ckíudcnna).

fg és fgi Ivai'köteg {funiciUufi geuitalLs).

fii Köldökzsinór (funiculuH umbüicalis).

t'iST Hgyivarhasadék (Jinsura m-oyeaitalh).

fW Wolff-fele zsineg (plica s. fmuculm Wolffii).

gls Ivarmirigy (glandula sexualis).

gm Edenygomoly (glomerulus Malpujhii).

ic Farkbei (intestiimm caudale s. pars postaiudis intestliii).

ít Bélcsatorna (intesthmm).

ms Bélfodor (mesenterium).

nisp Gerinczvelö (medália spliudisi.

int Széles méhszálag ébrényhelyzéke (>nasoindnum).

nd Ivartag hátidege (nervus dorsalia phalli).

pa Hasfal az allantois eltt (parics abdominalis).

pe Gát fperlneum).

ph Ivartag (memhruiti yemtale s. plialluif).

plW WolfF-féle ráncz (plica Wolfjii s. m-oijenitaliis).

PP Végbél-köríili nyujtvány (lahia pvomiiieniia circa amim).

i'C Testzúg a farknyujtváuy eltt (rccetssus supnicaudalis).

rn és ren Vese (ren).
.

r és rm Végbél (intestiimm rectum).

s és siig Húgyivarcsatonia (canalis s. sinus urogenit.alis>.

sa Kloakának allantois-alatti része (jyavs suballatitoidealis cloncae).

sp Középs gátsövény v. gátráncz fseptum perineale médium .y.

urethro-rectale).

sr Kloakának végbél-alatti része (pars subrectalia cloacoc).

suv Húgycs- végbélsövény (scptum urethro-rectale).

t<íl Kloaka- v. végbélhártya (fuber cloacae Gasseri s. membrana

obturatoria ani'.

tW Osvese-csövek (tubuli Wol/'fii).

wi" Húgyvezér (uréter).

ve Fviszér (véna cardinalis).

vn Húgyhólyag (resica urinarial.

X az 51. ábrában a Wolflf-féle csatoniának és hgyvezérnek

benyilási helyét jelzi az allantois-szárba. — Az 54. ábrában hámbur-

jánozást jelent a végbélben. — Az 58. és 59 ábrákban hámbolyhok a

zsigerüreg alján.
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V. TÁBLA.

60—62. ábrák. Kb. 1*5 cm. liosszú sikló-eb reny törzsé-

nek és ösveséjéuek kiválasztott harántuietszetei, a Müller-féle cs meg-

induló fejldésével. A 60. ábrát 1-sö számmal jelölve, a 61. ábra a

13-ik metszet, a 62. ábra a 26-ik metszet volt. — Nagy. 60/1.

(Segmenta trunrer.sa selecta trunci et corporis Wulfjii emhryouis

iropidonoti natricü, circiter T5 cm. longi, primordia evolutionú ductus

Mülleri exhibentiaj.

63— 65. ábrák. Kb. 2*5 cm. hosszú sikló-ébréuy ösvesé-

jéuek haráutmetszetei, a fejld Müller-féle tölcsérrel. A 63. sz. ábrát

1-s metszetnek jelezve, a 64. ábra a 14-ik metszet, a 65. ábra a

24-ik metszet volt. — Nagy. 70/1.

(Segmenta traasversa corporis Wolfjii emhryonis iropidonoti natri-

c-is circiier2' cm. longi, initia erolutionis infandibuli Mülleri inierpretuntia).

66—70. ábrák. 19 cm. hosszú barna gyíkébréuy svesé-

jének válogatott harántmetszetei, a pi'oximális részébl. A 66. ábrát

1-s számmal jelölve, a 67. ábra a 18-ik metszet, a 68. ábra a 23-ik

metszet, a 69. ábra a 31ik metszet, a 70. ábra a 66-ik metszet volt.

A fejld Müller-féle cs a tölcsérrel kezddik, azután következik a

kürtredöbeu fekv csatorna, s végül ennek tömör csúcsa, mely finoman ki-

hegyesedve végzdik a hengerhámtól fedett küi-tránczban.—Nagy. 80 /l.

(Segmenta traascersa corporis Wolfjii embryonis locertae agilis

/".'/ cm. longi, initia ductiis Midieri demonstrantia. Ductus oritur desuper

infandibulo Mülleri, postea sequitur in plica tabaria situs canalis, qiii de-

nique ut apejc cacuminattis jinitur in plica timria epithelio cylindrico tecta).

71—78. ábrák. Kb. 8'5. m. hosszú sikló-ébrény svesé-

, jenek és végbél-körüli tájeTcának harántmetszetei. A hátoldali cs a

húgyvezet, a középs a Wolfí-féle, a hasoldali a Müller-féle cs ; distál-

felé a húgyvezet a Wolff-féle csvel egyesül, a Müller-féle cs pedig

vakon végzdik a kloaka mellett. — Nagy. 80/l és 50/l.

(Segmenta, transversa corporis Wolfíii et regionis perireclalis cum

ductu Wolfjii et Mülleri, ex embryone Iropidonoti natricis, 8'S m. longo.

Ductus supremus est uréter, mexlius ver ductus Woljlfii, iajimus ductus

Mülleri; in segmentU ab axe corporis remotiorihas uréter se jungit ductui

Wol/jii ad formandum crus cloacae, ductus Mülleri autem coecus termi-

natur ad latus utnanque cloacae).

79— 84-. ábrák. Válogatott haráutmetszetek egy 5 napig köl-
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tött k a c s a-e b r ó n y ösveséjcnck oldalsó részébl, luclyck a Miiller-

lele tölcsér és csö clsö fejldését mutatják. A tcstfali zugban fekv

magaa hengerhám-lemezbcn egj^enetleuségek fejldtek, melyeket némely

szerz, tévesen a fejvesével homológ képletnek tartott.— Nagy. 140 1.

(Segmenta íratisversa emhryonis anatis, 5 dies pvst iiicubationem,

c regioné axi propiore corporis Wolfjii, evolutionem infundibidi -ct dudim

Midieri demonstrantia, Inepithelio cylindrico ortaesuiU foveolac, a nonnul-

lis auioribus falsé renes cephalid dictae).

85— 88. ábrák. 6 napig költött tyúkébrény Müller-féle

tölcsérének és csövének válogatott harántmetszetei. A tölcsért a kiirt-

rojtok ébrényhelyzékei veszik körül, a cs a hengerhámtól fedett kiirt-

vcdben fekszik, a Wolff-féle csatorna szomszédságában.—Nagy. 1401.

(Segmenta traasversa ductus Mülleri emhryonis gallinae, 6 dies

post incubationem. Infundibtdum jimbriis circumcingitur, ductus Mülleri

ijíse jacet in plica tuharia, ductum Wolfjii tangendo).

89. ábra. Harántmetszet egy 12 mm. hosszú ház i ny lé fa-

ré n y hvigyivarcsatornájából, a közös szár (allantois-szár) litjáu bele-

uyiló svesecsatornával és húgyvezet csövei.— Nagy. 40 1.

(Segmentum transversum canalis urogenitalis laurícis 12 mm. lougi,

demonstrans injiuxum communem ductus Wolfjii et ureteris in canalem

urogenitalem per crus allantoidis).

90—93. ábrák. 6 cm. hosszú diszuó-ébrény ivarköte-

gének harántmetszetei, benne a WolíF-féle és Müller-féle csövekkel.

Nagy. 20/1.

(Segmenta transversa funiculi genitalis emhryonis suis cm.

longi) ductum Wolfjii et Mülleri includentis).

94. ábra. 6 cm. hosszú nstény házinyulébréuy Müller-

féle csövének nyiliráuyú hosszmetszete, melynek a húgyivaröbölbe való

be.iyilási helyét ez id szerint egy hámpamat elzárja. — Nagy. 70/l.

(Segmentum, sagiítale ductus Mülleri lauricis 6 cm. longi. Finem

injimum ductus Mülleri eo tempore epithelium hypertrophicum occludit).

95. ábra. 6 cm. hosszú d i s z n ó-é b r é u y hiigyivarcsatorná-

jának és ivarkötegének nyílirányú liosszmetszete, benne a vakon vég-

zd MtiUer-féle csvel. — Nagy. lö/l.

(Segmentum sagittale canalis urogenitalis etj'uniculi genitalis embryo-

nis suis 6 cm. longi feminei, coecutn finem ductus Mülleri contínentis),

96—101. ábrák. 6"5 cm. hosszá nstény házinyulébréuy
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ivíirkötegének válogatott harántmetszctoi, benne az ivarcsatornával es

az elcseneveszö Wolff-fele csövekkel. A 97. és 98. ábrák között 82

metszet, a 99. os 100. ábrák között 42 metszet, a 100 és 101. ábrák

között 2 metszet esett ki. — Nagy. 50 /l.

(SetjinenüLtraiisversa ftmicuU genitalis lauricis gene}'Í8fenúuiid, 6'

5

cm. lout/i, cum canale genitali feminino et atrojihico ductu Wolffil).

102— 108. ábrák. 7'5 cm. hosszú nstény kutya-ébréuy

ivarkötegének válogatott haráutmetszetei a MüUer-féle és WolíF-féle

csatornákkal, proximal-distalfelé haladva egész az ivarcgatorua beöm-

léséig a hiigyivaröbölbe. Ha az utóbbit (a 108. ábrát) 1-sö metszetnek

vesszük, akkor a 107. ábra a 6-ik metszet, a 106. ábra a 8-ik met-

szet, a 105. ábra a 12-ik metszet, a 104. ábra a 18-ik metszet, a 103.

ábra a 129-ik metszet, és a 102. ábra a 138-ik metszet volt. E szerint

a két utóbbi ábra (102. és 103.) az ivarköteg proximális végébl,

u többiek annak a distális végébl származtak. — Nagy. 30,1.

(Segmenta transversa funicidl genitalis embryonis cauis sexus fc-

minei 7'5 cm. longi, cum daciu JMüllen et Wolfjii. Figg. 102. és 103.

sumptae sünt e regioné axi corporis propiore^ figg, lOá—lOS-a autem e

regioné ab axe remota funiculi genitalis).

Közös jelek.
all Allautois.

ao Föér (aorta).

c Zsigerüreg (coeloma).

cl Ürgyü (cloaca).

cor Szív (cor).

cr AUantois-szár (crus allantoidis).

CHg^ Hiigyivarcsatorna (canalis urogenitalis).

cW CJsvese (corpus Wolffi).

di Rekeszdurvány (diaphragma),

flM MüUer-féle csatorna (ductus Mülleri).

ilW Wolff-féle csatorna (ductus Wolftii).

cd Külhám (ektoderma).

cp Heugerhám a kürttölcsér tájékán (epithelium cyliitdricuin in-

fundibuli Mülleri).

flí Kürtrojtok (fimbriae s. morsus diaboli).

fS Ivarköteg (funicultis genitalis).

gle Fejvese szabad gomolya (glomendm- liber renis cephalici).
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grli Bels edéuygoinoly (glomcmlus Maljn'g/m).

gls Ivarmirigy (glaiulula sexualis).

'•y Szüzhártya (hymen).

ít Bélcsatorna (iatesthmui).

la Lemez az ösvesétöl a testfalhoz (lanúna in tig. 60).

lilS Bélfodor (mesenterium).

i»t Az ivarcsövet rögzitö hashártya-ráncz (nitiumetriiuii).

O* Bárzsing (oesophagus).

plt Kürtredö (pUca Maria Bvauni).

po Tüd (pidino).

riii Végbél (iatestínum rectum).

rp Testfali zúg (recessus parietulis Kollinaani).

sug Húgyivarcsatorna vagy öböl (duus s. caualis urvgeuitalisj

.

te Gyiijtö ösvesecsö {tubulus eolligen^).

tW Osvesecsövek (tubuli Wolfjii).

ur és uri Húgyvezér (uréter).

ve Föviszer (véna cardinalis).

vu Húgyhólyag (vesica unnaria).

VI. TÁBLA.

109—120. ábrák. 3 cm. hosszú (3 hónapos) leány-

é b r é u y ivarmirigyének, ösveséjének és ivarcsövének válogatott haránt-

metszetei, distál-proximálfelé haladó irányban. A végbélnyilástól (ill.

gáttól) egész az ivarmirig}' proximális végéig 153 metszet keriilt ki.

Ezek közül a 109. ábra a 11 -ik metszet, a 110. ábra a 40-ik metszet,

a Illa. ábra a ál-ik metszet, a 111. ábra a 42-ik metszet, a 111b.

ábra a 43-ik metszet, a 111c. ábra a 44-ik metszet, a 112. ábra az

52-ik metszet, a 113. ábra az 58-ik metszet, a 114. ábra a 80-ik

metszet, a 115. ábra a 88-ik metszet, a 116. ábra a 98-ik met-

szet, a 117. ábra a 115-ik metszet, a 118. ábra a 134-ik metszet, a

119. ábra a 146-ik metszet, és a 120. ábra a 150-ik metszet volt. A
109— 116. ábrák az ivarköteg viszonyait matatják mind a két olda-

lon, 15/1 és 60 /l -szeres nagyitással; a 117— 120. ábrák csak a jobb-

oldali ivarmirigyet tüntetik el, 30/l-szeres nagyítással. Az ivarmiri-

gyek tájékán át vezetett metszeteken felismerhet, hogy az svese kezd

a mellékpetefészekké átalakulni. Az ivarköteg középs részében a Mül-
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ler folo csövek már egyesültek, de a distális vegükön meg két kurta vak

szarvval végzdnek, melyek a Wolff-féle vezetékek végrészei között

feküszuek a húgyivarcsatorna hátulsó falán.

(Seyinenta transversa seleda embryonis laimani feminti S rm.

loiiyi, detiionstrantia in figg. 109—116. funiculuui genitaleiii cuiu ductu

Mülleri et Wol/jii, in figg. 117—120. ver ovarium cum corpove Wolfjii

(parovario). Ductus Mülleri uterque in axe funiculi genitalüi jam coalitiuí,

in parte injinm retro parietem poateriorem sinus urogenitalis jinitur in

duo cernua coeca et brevia Jissus).

121— 128. ábrák. Ugyanaz egy 4'2 cm. hosszú (4 hónapos)

Icánymagzatból. A 121— 125. ábrák a húgyivarcsatornára és

az ivarkötegre, a 126— 128. ábrák a petefészekre vonatkoznak. A
Müller-féle cs már az egész hosszában egyesült, de alul még vakon

végzdik a hiígyivaröböl hátulsó falán kiemelked kis dombban, a mely-

bl utóbb, a cs kihasadása után, a szüzhártya lesz. — Nagy. 35/l.

iOrgana eadem ex emhryone humano 4'2 cm. loiigo. Ductus Mül-

leri uitnc etiam in jine injimu coaliti in apicem de»inunt coecum, sitam in

collictílo prominente in canalem urogenitalem, et postquam ductu Mülleri

pcrforatus fuerit, hymen dicto).

129— 133. ábrák. 3*5 cm. hosszú fiú-ébrény heréjének,

sveséjének (mellékheréjének) és ivarcsöveinek harántmetszetei, distal-

proximálfelé haladó sorrendben. Az ösvese kissé sorvadt és a mellékhe-

révé kezd átalakulni ; tle oldalvást a Müller-féle cs fekszik a kürt-

léczben. Ez utóbbi a proximális metszeteken szabadon nyílik oly nyújt-

ványok között, a melyekbl utóbb a Morgagui-féle rivóka lesz s e sze-

rint megfelelnek a ni küi-ttölcsérnek. — Nagy. 35/l.

(Segmenta transversa testis, coiporis Wolfjii et ductus Mülleri

embryonis humani masculi 3'5 cm. longi. Corpus Wolffii jam paulo im-

minutum in epididgmidem transformari párat. Ad latus ejusdem conspi-

cuus est in plica tubarki ductus Mülleri oriundus, in segmentis superiori-

bus inter processus, qui fimbriis tuhae feminae respondent, in masculo

aütem in hgdatidem Morgagni conoertuntur).

134— 140. ábrák. 5*5 cm. hosszú (5 hónapos) leáuymag-

z a t ivai-kötegéuek (méhének és hüvelyének) válogatott harántmetszetei,

distal-proximálfelé haladó irányban. Ha a 184-ik ábrát, melyen az ös-

vesecsatomák benyílnak a húgyivarcsatornába, az 1-snek vesszük,

akkor a 135. ábra a 3-ik metszet, a 136. ábra a 17-ik metszet, a

137. ábra a 25-ik metszet, a 138. ábra a TO-ik metszet, a 139. ábra
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a Ít2-ik metszet, es a 140. ábra a 104-ik metszet volt. Az ivarköteg

állománya a méh és hüvely falává ersödött meg, s ezek oldalvást ma-

gukban foglalják még a WolfF-féle csatornák csökevényeit, melyek az

ivarköteg középs részében már elsorvadtak. — Nagy. 20 /l,

(Segmenta transversa funicuU genitalis — uteri, vagitiae — ct

sinus urogenitalis emhrijoids humani femind 5'5 cm. lotigi. Funiculus

genitalis incrassattír ad fonnandos parietes tUeri et vagináé, utrinque duc-

tum Wolffii in tnedio funiculo genitali jam evamtum, includentes).

Közös jelek.

a Végbélnyílás (anua).

ail Csíp-ütér (art. iliaca).

c Zsigerüi*eg (coeloma).

í'S Hgyivarcsatornai vagy MüUer-félc domb (colliculus Mülleri

s. urogenitalis).

cH Highmor-féle test (corpus Highniori)'.

cv Csigolyatest (corpus vertebrae).

cW ösvese (corpus Wolffii).

dM Müller-féle cs (ductus Mülleri).

dW Osvesecsatorna (ductus Wolffii).

es Csirhám (epithelium sexuale).

fb Kürtrojtok (fimhriae s. morsus diaboli).

fS Ivarköteg (funiculus genitalis).

fs Kürtbarázda (fissura tubae).

í'ng Hiigyivarhasadék (fissura urogenitalis).

fW Wolff-féle zsinór (funiculus Wolffii).

?H Hunter-féle vezérfonal (gubernaculum Hunteri).

gliH Malpighi-fcle gomolj'ok (glomeruli Malpighii).

lid Morgagni-féle rivóka ébrényhelyzéke (hydatis Morgagni).

lio Petefészekköldök (hily^<i ocarii).

hy Szüzhártya (hymen).

H Széles méhszálag (lig. latum uteri).

nio Here- vagy petefészekfodor (mesoarium s. mesorvhium).

Mit A széles méhszálag ébrényhelyzéke (mesometrium).

op Szeméi'emcsout (os pulis).

ov Petefészek (ovaríum).

ph Ivai'tag (luembrum gmitale s. phallus).

pl? Ivai'ajkak (plicae s. labia genitaiia).
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1111 V»'gbél (inlestimim rectnni)-

i't Hererecze (rete testis).

SiiST Hiigyivaröböl (sinvs nrofjenitalis).

t es Here (testis).

ts Herecsövek (tubuli seminales).

tW Osvesecsövek (tubuli Wolffii).

'11* Húgyvezér (uréter).

vil Csipövisze'r (véna iliaca).

vm Végbél (intestinum rectum).

VII Húgyhólyag (vesica nrinaria).

X A 139. ábrában a Müller-féle csövek egyesülési helyen visz-

szamaradt hámuyujtvány.

VII. TÁBLA.
141 — 143. ábrák. 2"5 cm. hosszú (18 napos) házinyúl-

é b r é n y ivarkötegének harántmetszetei, a Wolff-féle és Müller-féle csö-

vekkel, distál-proximalfelé haladó irányban. A 141. és 142. ábrák

között 6 metszet esett ki. — Nagy 40/l.

(Segmenta transversa funicuU Wolffii et genitalis lauricis 2' cm.

lowji, in quo funiculo ductus Mülleri finibtis infimis jam coaluerunt).

144— 146. ábrák. Ugyanez egy 3*5 cm. hosszú hím nyúléb-

rényböl. A 144. ábi'át, melyen a Wolff-féle csatornák benyílnak,

l-sönek véve, a 145. ábra a 1.5-ik metszet, a 146-ik ábra a 25-ik

metszet volt a Wolff-féle csatornák benyilási helye felett. A Müller-féle

csövek beékeldtek a tágult Wolff-félék közé, a mi bevezetésül szolgál

a Weber-féle szerv fejldéséhez. — Nagy. 40/ 1.

(Segmenta transversa lauricis masculi 3'5 cm. longi, segmentis

pnoribus similia, eo tantum discriminé, quod ductus Mülleri in ununi

coalitus inter ambos ductus Wolffii quasi incuneatus medius situs sit, in

parte infima ver adhtic duplex reperiatur. Pai-tes infimae ductuum Wolffii

dilafaniur — exordium ad formandum orgánum Weberi).

147a— I47i. ábrák. 4 cm. hosszú (21 napos) hím házinyúl-

ébrén y ivai'kötegének válogatott harántmetszetei, pro.ximál-distálfelé

haladó irányban. Ha a 147h. ábrát, melyen a Wolff-féle csatornák a

húgyivaröbölbe benyílnak, mint neutrális tájékot 1-el jelöljük, .akkor a

tle distálfelé es 147i. ábra a 8-ik metszet volt a Wolff-féle csator-
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uák beuyilása alatt; a proxitnálfelé es 147g. ábra a 3-ik metszet, a

147f. ábra a 4-ik metszet, a 147e. ábra az 5-ik metszet, a 147d. ábra

a 1 1 -ik metszet,, a 1476. ábra a 13-ik metszet, a 147b. ábra a

17-ik metszet és a 147a. ábra a 26-ik metszet volt az ösveseesator-

nák benyílása felett. Á 147a— 147 d. ábrák a Müller- és Wolff-féle

csatornák viszonyait mutatják az ivarkötegben, a 147e—•147h. ábrák

a Weber-féle szerv kezdd fejldését. — Nagy. 30/l.

(Seffmenia selecta funiculi genitalis et canalis urogenitalis 4 cm.

longi lauricis maseuli, ad explicandam evolutionem oi'gani Weberi. In

supei'iore parte funiculi genitalis ductiis Mülleri reperiuntur nondum cou-

fluxi, postea ver ductuum unus evane^eit, altero perseveranie et ad dttcium

Wolffii ejusdem lateris se applicante. Iwde locÍ ductus Wolfjii insigniter

dilatantur in saccum communem coalituri, mox m extremis ilerutn divisi

in canalem in/luxuri urogenitalem).

148a—I48k. ábrák. Ugyanaz egy 45 cm. hossaá (22 napos)

hím h á z i n y lí 1 é b r é n y b ö 1. A Wolff-féle csatornák benyilási helye

a 148i. ábrán van, s ha ezt 1-sö metszetnek veszszük, akkor dist^felé

a 148k. ábra a 2-ik metszet a Wolff-féle csatornák benyílása alatt;

proximálfelé a 148h, ábra a 3-ik metszet, a 148g. ábra a 6-ik met-

szet, a 148f. ábra a 8-ik metszet, a 148e. ábra a 16-ik metszet, a

148d. ábra a 26-ik metszet, a 148c. ábra a 3 3-ik metszet, a 148b.

ábra a 3 6-ik metszet, és végül a 148a, ábra a 4 8-ik metszet a Wolff-

féle csatornák benyilási helye felett. A 148a— 148e. ábrák a Müller-

és Wolff-féle csatornák viszonyait mutatják az ivarkötegben, a I48f

—

148i. ábi'ák a Weber-féle szerv fejldését. — Nagy. 30/ 1.

(Organa eadem lauricis paulum aetate antecedentis, nempe 4'5 cm.

longi. In superiore funiculus genitalis parieti posteriori vesicae urinariae

accretus quatunr continet ductus epithelio vestitos, quorum. ductus Mülleri

symmetrice legem spernando decuii'unt. Postquam in segmentis sequentibus

ductus Mülleri in communem canalem confiuxe^'wnt, hic in spatium se col-

locat médium inter vehementer dilatatos ductus Wolfjii, et in extremn fine

ipse dilatatus utrínque tatigit parietem ductuum Wolfjii, mox ad foiinan-

dum uterum masculinum perforandum. Infra eum locum ductwi MüIIpi-í

intei- ductus Wolffii solido finitur apice).

149a— I49e. ábrák. 5 cm. hosszú (23 napos) hím h á z i n y ú 1-

é b r é n y fejld Weber-féle szervének a harántmetszetei, proximál-

distálfelé haladó irányban. A 149e. ábra a Wolff-féle csatorna beuyí-

lásának szomszédságából van véve ; ezt l-,s metszetnek jelezve, a 149d.
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ábra az 5-ik metszet, a 149c. ábra a 8-ik metszet, a 14:9b. ábra a

15-ik metszet, és a 149a. ábra a 32-ík metszet volt amaz els felett.

A Müller-féle cs aláfelé kitágul s oldalsó falai a tágult Wolff-féle csa-

tornák felé kezd kihasadiii. — Nagy. 170/l.

(Seymenta pi-ioii'bun mnilia ex embryone cuniculi cm. lonrjo.

Ducttis Miilleri in auperiore parte funiculi genitalis jam attenuatur, in fme

imferiore ver in speciem ampulláé amplifica/us inter insigniter dilaíafo'i

íhictus Wolfjii se intrudit, quorum omnium epilhelium in puneto contachis

extabesciL Ultra hunc locum ductu^ Miilleri inter ductus Wolfjii in cmtpi'

dem dejrinit).

I50e— I50e. ábrák. Ugyanaz eg}' 6 cm. hosszú házinyúl-

é b r é n y b ö 1. Ezeken a rajzokon a tágult Wolff-féle csatornák egy

tasakká, az ú. n. hím méhvé egyesültek, s ez alul a húgycsöbe nyílik.

Nagy. 25/1.

(Ségmenfa transversa organi Weberi proaime eroluti, nempe lau-

rieiít (I em. longi. Hic ex conjluxu finium dilatatoi'iim dnctnum Wolfjii (et

ductiis Miilleri) com^úanatum mnrfiupiiim uteri masculini penitufi perfec-

tiim et in canalem urogenitnlem osttio angusto inflnit. In posteHore pari^te

marmqni fvnindi solidi ex epithelio compositi conspicínntur).

151. ábrfl. Kifejlett nagy házinyúlnak Weber-féle szerve

oldalfekvésben nézve, a húgyhólyag alsó részével és a hiigycsövel. A
szerv fels része hártyás, az alsó része mirigyes ; közte és a húgycs

között futnak le az ondóvezetö csövek. — Nagy. l/l.

(Orgánum Weberi adulti et validi cuniculi ex latere contemplatum.

Ptirx superíor ejusdem pariefes membranaceos refert et in duo cornua

hrema exairnt ; pars baxalis glandularum, strato crasftiore praedita et

ranali urogenitali jnncta est. Ante orgánum Weberi vasa deferentia

speetaniur).

152. ábra. Ugyanaz mellirl nézve, a húgyhólyag eltávolítása

(ís a húgycs mells falának felhasítása után, a Weber-féle szerv mells

falának megnyitásával. — Nagy. l/l.

(Idem orgánum a parte antica spectatum, post amotam vesicam

urinariam et resectum parietem anteriorem marsupii. Conspicua est par.<t

glandulosa fundi marsupii, quod nma semilunari colliculum seminalem

romplertitur, iit specillum in rimám demissum docet),

153. ábra. 8 cm. hosszú h á z i n y ú 1 é b r é u y Weber-féle

szervének nyílirányú középmetszete. Az oudóvezet cs nyilasa a szerv
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mells falára húzódott s ott a tömlbe uyílik, ezzel jelezvéu, hogy a

Weber-fe'le szerv tulajdonkép ondótartó késziile'k. — Nagy. 12/l.

(Segmentum longitudinale organi Weberi lauricis 8 cm. longi.

Cavum organi per ostium angustum in canalem urogenitalem se aperit,

quod oris uteri vei orijicii vagináé simile esse perperum putabant. In orgá-

num Webei't in/ra ad parietem ejus anticum effunditur vas deferens, exi-

míiim ut mihi videtur specimen hoc orgánum maxima parte ex ductibvJi

Wolffii ortum esse et spermati recondendo servire).

154. ábra. Ugyanennekahai-ántmetszete, al53. ábrában a— r,-

val jelzett vonal irányában vezetve. A hasi oldal felé a húgycs, a háti

oldal felé a hím méh fekszik, melynek hátulsó (fels) fala tele van miri-

gyekkel. Közepett feküsznek az ondóvezet csövek. — Nagy. lO/l,

(Sectio transversa ejusdem organi, facta secundum lineam a—a

figuráé l3-ae. Cavum superius uteri masculini est, ductus inferior ver

tirethra, inter ambos reperiuntur vasa deferentia. In pariete postico organi

Weberi pars glandulosa prostatae videtur).

i55a— I55e. ábrák. 5 hónapos fiúmagzat húgyivarcsatoi*-

nájának és ivarkötegének harántmetszetei ; distál-proximálfelé haladó

irányban. A Müller- és Wolflf-féle csatornák a húgyivarcsatornai dom-

bon nyílnak, melynek oldalain a dülmirigy kezd fejldni. — Nagy. 15 1.

(Segmenta transversa funiculi genitalis et colliculi seminalis embryo-

nis humani 4 mensium. In colliculo seminali siti sünt 3 angusti canales,

quorum mediiis dactus Mülleri nuncupatur. In utroqiie latere colliculi

seminalis formatio partis glandularis prostatae ex epithelio canalis nro-

genitalis paratur).

156. ábra. 4*5 cm. hosszú emberi ébrény húgyivarcsator-

nájának és MüUer-féle csövének nyílirányú középmetszete. A Müller-féle

dombban fekv csö végét ez id szerint egy hámpamat elzárja. — Nagj'.

110/1.

(Sectio secundum axem longitudinalem ductus Mülleri et canalis

urogenitalis embryonis humani 4'5 cm. longi. Ductus Mülleri deorsum dila-

tatus in imo fine luxuHante epithelio occluditur, quifinis in colliculo Müllen

jacet, ex pariete posteriore in cavum canalis urogenitalis prominente).

Közösjelek.
C Zsigeriireg (coeloma).

OS Húgyivarcsatornai vagj' Müller-féle domb (collicnlus Müller!

s. Cdpiil gnllinaginis).
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cu Hím mell szarvai (cornua uteri masculini).

cng és cugi Húgyivarcsatorna (canalis urogenitalis).

M, dMi, dMe, dMs, Müller-féle csö (ductus Mülleri).

dW Osvesecsatorua (ductus Wolfjii).

ep Hámgomoly a Müller-féle csö végen (epithelium ductus Müllei'i).

fS Ivarköteg (funiculus genitalis).

fW Wolff-féle zsinór (funiculus Wolfjii).

gld Mirigy a hgycsövön (glandula urethralis).

it Végbél (intestinum recium).

mt A WolflP-féle zsinórt (ondóvezetö csövet.) rögzít hashártya-

kettó'zet, mely homológ a széles méhszálaggal (mesometrium).

ou Hím méh nyílása a húgycsöbe (os uteri mascidini).

pni Hím méh hártyás fala (paries membranaceus uteri mascidini).

pta Dül mirigy (prostata). -

siig Húgyivarcsatorna vagy öböl (sinus s. canalis urogenitalis).

sy Szeméremizület (symphysis pubis).

iim Hím méh vagy Weber-féle szerv (utei-us masculinns s. orgá-

num Weberi).

ur Húgyvezet csö (uréter).

vd, vds Ondóvezetö csö (vas deferens).

VS és vse Ondóhólyag (vesicula seminalis).

VU Húgyhólyag (vesica urinaria).

X A 149. ábrában a Wolff-féle csatornának összefolyó fala a

Müller-féle csövei a Weber-féle szerv képezésére. — A 152. ábrában a

hím méhbe és húgycsöbe bevezetett szonda.

VIII. TÁBLA.
157. ábra. 2 centm. hosszú emberi ébrény farki része a

küls ivarezervekkel, alulról nézve. A húgyivarhasadék és végbélnyílás

közé az oldalsó gátsövények ékeldtek be. — Nagy. 4/1.

(Regio pelvii 2 cm. longi embryonis humani. Plicae perineales late-

rales ex Htroque latere centrum inter amim et fissuram urogenitalem peten-

Ips rf deinum coalescentes in perinei strata superficialia mutantur).

158. ábra. 4"5 cm. hosszú leáuyébrény bels ivarszervei,

a hasfalak eltávolítása után. Az ivarkötegen a két oldalsó félréazböl

való egyesülésnek nyomai jól felismerhetk. — Nagy. 4/l.

M. TÜD. AKAD. III. O.SZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 24
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(Sexualia iiiterna feminea embryonis humánt 4'5 cm. luiigi. Licct

utenis et tubae jam formatae aint, titerus hahitu bicorni, tubae per aducen-

sum, ortum ex funiculis genitalibus et Wolffi produnt).

159. ábra. 14 cm. hosszú leánymagzat medenczéjenek és

ivarszerveinek nyílirányú középmetszete. A hüvelynyílás ez idq szerint

magasan fekszik a húgyivaröbölben. — Nagy. 15/l.

(Segmentum médium pelvis embryonis humani feminei 14 cm. longi,

a parte antica ad posticam perfecta. Vagina et uterus jam, absoluti sünt

;

canalis urogenitalis ex partibus duabus constat : ex superiore arcto et lon-

giore canale in urethram muliebrem transmutato, et ex inferiore valide.

dilatata parte in vestibulum vagináé transformanda ; in confinio utriusquc

partis colliculus Mülleri paulo prominet — primordia futuri hymenvt).

160. ábra. Ugyanaz egy 21 cm. hosszú magzatból. A hüvely-

nyílás lejebb húzódott, a mi által a húgyivaröböl megrövidült. A
hüvely falán a hám hatalmasan burjánzott. — Nagy. l*/2-

(Segmentum nmile embryonis 21 cm. longi. Parietes camdis geni-

tnlis muKebris valide incrassaii sunt,luxuriante graviter epithelio vagináé,

et, quod differt a vonditione posteriore, vagina hoc tempore fornice ante-

riore ins-igni est praedita. Hymen manifesto deorsum cessít, qua ratinne

altitudo vestilmli vagináé dimimita videtur, si cum altiludine in Jig. pi-i^-e

compares).

161. ábra. Ugyanennek a magzatnak a küls ivai-szervi, a szüz-

hártya felületes fekvésének a bemutatására. — Nagy. l^/g.

(Sexualia externa- prioris embryonis, ad demonstrandum situm

snperficialem et formám hymenis labio crasso similem. Margifirs inn-at-

sati fissurae urogenitalis in nymphas transmutati sünt).

i62a I62e. ábrák, a 160. ábrában lerajzolt 21 cm. hosszú

1 e á n y é b r é ny hüvelyének és méhének harántmetszetei.— Nagy.l ^/g-

(Segmenta transversa raginae et utei-i embryonis in Jig. Iö9-a deb-

neati. Vagina quoad latitudine^n et tpithelium luxurinns utennn superari

manifestum est).

163. ábra. Egy 6 mm. hosszú barna g y í k é b r é n y törzsének

harántmetszete, az ösvese középtájékából, a fejlüdö ivarmirigyben fek\ u

nagy sejtekkel. — Nagy. 185/1.

(Segmentum travst^ei-simi trunci embryonis laeertae ayilit H mm.

longi. Coliindus se.r.ualis proxime ortus jam. amplas rotundns rellidas

epitheliales conHnet).

164. ábra. 1 2 mm hosszú barna g y í k é b r é u y ivarmirigyé-
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nck es a szomszédos részeknek harántmetszete, az ivavmirigyben sok

nagy ivarsejttel, melyek késbb oszolva a váz sejtjeihez csatlakoznak.

Nagy. 385/1.

(Segmentum transversum glandulae yeaitalis emhryonis lacertae

atjilis 12 mm. longi, amplas ceüulas in epitlielio yer7ninativo et stromate

referens, quae /alsó protova (i. e. ovula priraordialia) jtidicabantw. Sur-

A/íí« stroma ylandulae et epithelium coelomails ad radicem mesenterii acerva

i'dlnlanim — p)'imordiis glandulae supntreualis — adhaereat).

165. ábrfl. l centm. hosszú báráuyébréuy ivai'mirigyéuek

finom harántmetszete. A csirhám sejtjei burjánoznak s származékaik a

vázhoz csatlakoznak. — Nagy. 370/1.

(Segmentum transversum paulo ante ortae glandulae genitalis em-

bryonis ovilli 10 mm. loiigi. Epithelium germinativum nec cylindricum, nec

protova cemplectens, et nullo modo differt a celluUs superficialibus stro-

matis ex iucremento epitheUi ortis).

166. ábr&. Ugyanaz egy 1*6 cm. hosszú h á z i n y ú 1 é b r é u y-

b ö 1. A csirhám sejtjei oszlopos csoportosulásuk által tnnek szembe. —
Nagy. 165/1.

(Segmentum transversum, glandidae genitalis lauricis T6 cm. longi.

Epithelium germiimíivum differt sala accumulatione spissiore et forma

cglindrica a stromatis cellulis).

167. ábrS. 2'5 cm. hosszú b á r á n y é b r é n y bélfodri tájának

harántmetszete, a fejld mellékvesekötegekkel a zsigerüreg hám burjá-

nozása részérl. — Nagy. 120/l.

(Segmentum transversum e regioné, radicis mesenterii embryoais

ovilis 2'ö cm. longi, in quo epif/ielium coelomatis ad formandam glandulam

suprarenalem speciem /uniculorum induendo sursum versus luxuriatur),

168. ábra. Ugyanolyan egy 6 napos tyúkébrénybl.
Nagy. 170/1.

(Ideni segmentum ex ovo gallinaceo post incubitum sex dies conti-

iiua/nm. Ex epithelio coelomatis geniti funiculi glandidae suprarenalis siti

sünt in t''la rellulosa infer glomerulos reuis primordialis et aortáin).

169. ábra. 8 cm. hosszú s i k l ó-é b r é n y fejld ivarmirigyé-

nek és mellékveséjének harántmetszete. — Nagy. 90/l.

(Segmentum transversum ex glandula genitali et glandula sttpra-

rtuali initia evolutionis exhibenfibus embt-yonis tropidonoti natricis 8 cm.

longi, ad cxplanandam communem originem utriusque ex luxuriante epithelio

coelomatis).

24*
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170— 171. ábra. re es l-O cm. hosszú bar na gyíkebre-
n y e k ivarmirigyeinek es mellekveséinek harántmetszetei, az ösvesének

szomszéd részeivel. Az ivarmirigyek belsejét a fejld szelvénykötegek

foglalják el. — Nagy. 195/1.

(Duo segmenta transversa ylwndularum (jenitalium embryouum

lacertae agilis, quorum unus l'G, altér Td cm. longus. Glandulae geidtales

hoc tempore includunt crassos e cellulis formatos funiculos, qui ultra

glandulam ad finem médium renis primordialis alté cuituntur ; ordo fimi-

culi passim per vems est inteiTuptus. Ex parte funiculorum in glandula

genitali collocata fiunt primordia funiculorum sexualium, glandularum

suprarenalium ver ex parte trans glandulam genitalem sita. Ex amplis

cellulis sexualibus in jig. 164 iam copiosis paucae tantum sünt residuae).

172. ábra. 25 cm. hosszú barna gyikébrény heréjének

nyílirány hosszmetszete, a szelvénykötegekböl származott herecsövek-

kel. — Nagy. 160/1.

(Segmentum longitudinale testiculi embryonis lacertae agilis 2'o cm.

longi, aperte explanans canaliculos testiculi (seminale^ e funicvlis genita-

libus ortos esse).

173. ábra. 2*8 cm. hosszú barna gyikébrény petefész-

kének harántmetszete, a felszínén kétoldalt fekv spetepárnákkal és

belsejében az ivarmirigykötegek maradékaival. — Nagy. 32/ 1.

(Segmentum transversum ovarii embryonis lacertae agilis 2'8 cm.

longi. Stroma glandulae reliquias funicidorum genitaliiim continet. Ab

utroque latere glandulae epithelium germinativum vehementer auctum con-

stituit pulvinaria protovorum, locos natalcs ovorum. Idcirco ova aliqtianto

post evolvttnfur quam amplae cellulae embi-yonum in jig. 163. et 164-a

adumbratorum ; itaque opinio eonim refellitur, qui has cellidaa ova pri-

mrdidlia judicant).

174. ábra. Újszülött macskakölyök petefészkének haránt-

metszete, a köldökében fekv mellékpetefészekkel. — Nagy. lO/l.

(Segmentum transversum ovarii recens tiati catuli fdis, in hilo pa-

rovarium i7ionstrantis).

175. ábra. Ugyanannak a kéregállományából egy részlet, erösebb

nagyítással, a velállomány felé az ivai-mirigykötegekkel.— Nagy. 80/1.

(Pars corticis superioris ovarii, cujus magnitúdó magis qtuim tn

figura prioré per microscopium aucta est, Utricidi oophori Pjlügeri solum-

modo ex protovis composüiy vestigia membranae granulosae atlhuc deside-
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rantur. In vicinia a ceteris scgnyaluruiií ocidoram sili mmt Janiculi se-

xtialoi).

176. ábra. Ugyanaz egy 2 hetes macskakölyökböl, el-

késett elemi pete'kkel. — Nagy. 360/1.

(Coftex ocarii duas septimaaas natae J'elis, in d sub epilhclio <jcnid-

nativo tarde ecoluta p'otova incliuleus),

177. ábra. Fiatal gyík petefészkének átmetszete; mutatva a

tüszöhámnak fejldési módját a váz részérl. — Nagy. 170/1.

(Segmentum transversuin ovarii lacertae agilis aliquot menses luitac.

Epithelio germinativo vicina protova cpüfielio follicidari carcnt, itaqne

nuda stromati inserta, protoca pro/undiora epithelio folliculari initium

sumunt, oviim profundissimum jani circumcirca epithelio folliculari sep-

tum est).

Közös jelek.

ao Föér (aorta).

an Végbélnyilás (amis).

at Ütér (artéria).

cB Bowmannféle tok (capsula Bowmannü).

cd Fark (cauda).

cg Ivardomb (collicultis genitalis).

eh Gerinczhúr (chorda dorsalis).

cH Ilighmor-féle test (corpus Highmori).

clt Csikló (clitoris).

cpu Méhtest (corptís uteri).

cu Méhszarv (cornu uteri).

cxu Méhnyak (cervix uteri).

dW Osvesecsatoma (dtictus Wolffii).

okt Külhám (ectodernia).

C|) Hashártyahám (epithelium peritonci).

cpo Mellékpetefészek (parovarium s. epoophoron).

cs Csírhára (epithelium sexuale),

ext Alsó végtagok (extremitates inf.).

fCí Graaf-féle tüsz (folliculus Graajii).

fs Ivarmirigykötegek (funiculi sexuales).

ít A petefészek csúcsa {fastigium s. vertex ovarii).

fng Hiígyivarhasadék (fissura urogenitalis).

fx Hüvelybltozat fjomix vagináé).
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ÍjIs Ivarrnirigy ((jhiiidala >íexualits).

gm Malpighi-féle gomoly (glomerulus Malpvjhii).

hi Petefészekköldök (hilus ovarii).

hy Szíizhái'tya (Iiymen).

int és it Vastagbe'l (intestinum crassiim).

W Hát- V. izomlemez (lamina doraalis s. muscularis).

Imi és Imj Kis és nagy szeméremajkak (lábia pudenda minura et

inajora).

li't Görgeteg méhszálag (%. rotundmn uteri).

mes Bélfodor (mesenterium).

mo Ivarmirigyfodor (mesoarium v. mesurchium).

op, opi opa ops op* Elemi peték (ovida primordiedia s. prolova).

OS Petetömlök (ovisacei s. utricidi P/iiujeri).

oii Méhszáj (os uteri).

ov Petefészek (ovarium).

per Gát (ijerineura).

plí Ivartag (phallus).

plr Végbélráncz (plica transversalis redi)-

rm és rme Bélfodor gyökere (radix meisenterii).

i*M Vese (ren).

spt Sövény a Pflüger-féle tömlk között (septuin iiiter oviaaccos).

sni Mellékvese (glandula supi-arenalis).

str Az ivarmirigy váza (stroma (jlandidae scxualii).

SUg Húgyivaröböl (sinus ui-ogcaiUúis).

sy Szeméremizület (symphysis pubis).

tb es tub Kürt (tuha).

tW Ösveesecsövek (tubuU Wolffii).

ur Húgycs (urdh-a).

ui'i Húgycsönyílás (orif. uretkrae).

ui Méh (iiterus).

ve és vei Viszér (véna).

vg Hüvely (vagina).

vs Szelvény- v. ösvecbehólyag (oesicula scgmeníalü).

vu Húgyhólyag (vesica unnuria).

zp A petefészek gyurmája («0Ma parenchymatosa ovarii).

JíV Edényes öv a petefészekben (zóna vasctdosa ovarii).
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IX. TÁBLA.

178. ábra. Egy fejlettebb (kb. 1 2 cm. hosszú) sikló-ébre' n y

ösveséjének e's szomszédos részeinek harántmetszete, az ivai-mirigy

szomszédságából az ösvese fölé jutott mellékvesével. — Nagy. 80/ 1.

(Segmentum transversum corpork Wolffii embryonis tropidonoti

nntricis cirdte)' 12 cm. longi, glandulam suprarenalem ex pnmitivo loco

f/landulae genitali viciiio sursum vectam ostendens).

179. ábra. Fiatal gyík petefészkének, ösveséjének és mellékve-

séjének harántmetszete. A mellékvese csövei az ösvesecsövek beloldalán

fekiisznek s vele egy közös testet képeznek. A petefészekfodor mellett

fekv öspetepárnákban a petefejlödés folyamatban van, s a fiatal tüszök

a nyilak irányában vándorolnak a petefészek csúcsa felé. A petefészek

velöállományában nagy üregek keletkeztek. — Nagy. 114/1.'

(Segmentum transversum glandulae genitalis, remis et glandulae

suprarenalis lacertae fere semestris. In jíulvinanbus ex protovis construc-

tís ova manifesto augentur et direciionem sagittarum superficiemque puhn-

noris secuta in verticeTn glandtdae migranf. In média glandula cava.

ompliora orta sünt).

180. ábra. Metszet egy fiatal gyík petefészkének öspetepái*-

nájából. A párna teli van csupa elemi petékkel, melyek a vázba jutva,

ennek sejtjei részérl láttatnak el tüszöhámokkal. — Nagy. 250/l.

(Segmentum príori simile regionis pulvinaris e protovis compositi,

magnitudine imaginis per microscopimn magis quam in superiore figura

nncta. Pulvinar protovis exstructum ad stroma ccrtis finibus non circum-

scriptum est, protovaque fere nuda in epilhelio jacent. Orula tanium pro-

fimulúrra ep-ithelio fiolliculari ex stromate orto vestiri incipiimt, in quo

strqmale subsunt reliquine fiuniculortim sexualium).

181. ábra. Fiatal gyík tüszöhámjának haráutmetszete, szét-

Ixtmlásban lev hámsejtekkel és magvaiknak benyomulásával a szik-

állományba.— Nagy. 310/1.

(Segmentum transversum epithelii fiollicidarís et vicini ritelH la-

certae circiter semestris, demonstrans magnam partém epithelii fiolliculan's

solri et in vifelhim traiismitían, nucleosque cellnlarum delelarum in corfi-

cem ritelli irrepere).

182. ábra. 7 napos t y ú k-é b r é n y ivarmirigyének és a vele

szomszédos részeknek harántmetszete. Az ivarmirigy váza kötegalakú

elrendezésben fekv sejtekbl áll, melyek fenn a mellékvese ébrény
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helyzékével követetleuül összefüggenek, oldalt pedig az ösvese állomá-

nyától egy viszér által elválasztatnak. — Nagy. l40/l.

(Segmentum trunsversum glandulae aenitcdis embryonis gallinae

septem dies incubitati Stroma glandulae hmite dorsali directe primordiis

glandulae suprarenalis pmctum est),

183. ábra. Metszet egy 7'5 cm. hosszú k u t y a-é b r é n y pete-

fészkének kéregállományából. A csírhám alatt a petegomolyok, beljebb

az ivarmirigykötegek feküsznek. — Nagy, I8O/I.

(Segmentum transversum corticis ovarii embryonis canis 7'5 cm.

longi. Sub epithelio germinativo, in quo ovula primordialia frustra quae-

runtur, zóna ovorum continua et tenuis sita est, sub ea ver jam stratum

globorum ex ovis formatorum. et septis telae cellulosae a pi-ofundiorilnis

funiculis sexualilnis sejMratum).

184. ábrE. Harántmetszet egy 12 cm. hosszú m a c s k a-é b-

r é n y petefészkének a kéregállományából. A csírhám alatti pete-övböl

sejtek nyomulnak be a Pflüger-féle tömlkbe s ott egyrészük átalakul

elemi petékké, másrészük szétbomlik. A tömlk kéregrészében és belse-

jében lev apró sejtek szinte petékké lesznek. — Nagy. 272/1.

(Duo utriculi Pflügeri embryonis Jelis 12 cm. longi. Ex zóna

ovorum subepitheliali pi-otova penetrant in utriculos, in his magna parte

per dissolutionem peritura. Celhdae minores et colorem magis accipientes

dispersae tam partibus interioribus, quam in parieti cavi titriculorum qno-

que in protova postea transmutantur (vide fig. seq.), ideoque non ut multís

videtur, primordia epitheliorum follicularium 2}utari possunf).

185. ábra. Ugyanabból egy Pflüger-féle töml fenékrésze, er-

sebb nagyítással. A töml csupa elemi petékbl áll, melyeknek egy

része elpusztulásban van. Ugyanaz áll az apróbb sejtekrl, melyeket

mások tüszhámoknak tartottak. — Nagy. 445/1.

(Imago fundi utrícidi priori similis, quoad magnitudinem nimin

aucta. Supra significaiae metamorphoses hic manifesto perspicuae sutit,

2»'aecipue intei-itus numerosoriim protovorum ex nudeis denudatis et

conHuxu protoplasmatum facile demonstrari potest. Cellulae, ex quibits

epithelia folliculorum oriantur, nusquam reperiuntur).

186. ábra. Ugyanaz egy újszülött macskából, tele

elemi petékkel. Tüszhámok nincsenek jelen. — Nagy. 200/1.

(Utricidus PJlügei'i recens natae felis ex merii protovis coinposiiuf,

nbsque ullo vestlgio evolutionis epithehi follicnlaris).

187. és 188. ábrák, újszülött macskának a Pflüger-féle
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tomlok fenékrészétöl letagolt petéi, összefüggésben az ivarmirigykötegek-

kel, melyek a tüszöhámokat szolgáltatják. — Nagy. ISO/l.és 320/1.

(Funiculi sexuales ovarii felis recens natae ex epitJieliis ronqjosifi,

mmla ad formandnm membranam granulosam drcumdantilms).

189. ábra. Harántmetszet néhány hetes macskakölyök
petefészkének legküls kéregállományából, elkésett elemi petékkel a

csírhámban, melyek gyors nagyobbodásuk miatt a szomszéd csírhám-

sejtekét laposra nyomták. — Nagy. 350/l.

(Segmentum transversum corticü ovarii duas septímanas natae

ffliit, in ppithelio germinativo sero evoluta pi-otova exhibeiis).

190. ábra. Metszet 2 cm. hosszú leányébrény ivarmiri-

gyének középrészébl, a csírhám részérl benöv sejtlánczolatokkal (le-

end ivarmirigykötegekkel). — Nagy. 385/1.

(Segmentum transvei'surn ovarii embryonÍ9 humaiii 2 cm. longi.

Epitfielimn gea-minativum. ovis primo^'dialihus caret, imo ver rotundis

celbilis formatur specie funiculcn'^um male circumscriptorum in stroma

irrepentibus, funicnlis sexnalibu? ortum primum praebeniibtis).

191. és 192. ábrák. 5*5 és 8*5 cm. hosszú leányébrények
petefészkének és denevérszárnyáuak haráutmetszetei. A csírhám bur-

jánozásából keletkezett elemi peték rétege külön van választva a mi-

rigy belsejét nagy mennyiségben elfoglaló ivarmirigykötegektöl. A
denevérszániyban az ösvesecsövek maradványából származott mellék-

petefészek, a mirigy köldökében a Highmor-féle testtel, illetleg a here-

reczével homológ hámpamatok vannak. — Nagy. 70/l.

Segmenta transversa ovai-iorum embryonis humani ' cm., alté-

niisque 8'5 cm. longi. Ovarium duo genera formationum epithelialium

ostendif, nempe directe sup epithelio germinativo zonam ovuloivim et postea

utriculos Pfliigeri, in medio ovario ver funicidos sexuales, — termimim

inter utmmqueformationem lucidus limes (ad x) sistit, in embryone magis

evolutú figuráé 192-ae jam mimis perspiciius. In ala vespertilionis siti sunt

sero repteti canales epitheliales parovarü — reliquiae canalium Wolfii;

in kilo ovarii jacet acervus solidorum funiculonim epithelialium, qui

ex glomerulis renis primordialis iiúravenmt, itaque corporis Highmori

— rectius réti testis — viri respondent).

193. ábra. Metszet egy 8'5 cm. hosszú leánymagzat pete-

fészkének kéregállományából. A csírhám alatt fekszik a hám-alatti

pete-öv, ez pedig keskeny nyak útján az elemi petékbl álló Pflüger-

féle tömlvel függ össze. — Nagy. 200/ 1.

M. TDD. AKAD. III. OSZT. KÜLÖN KIADVÁNYA. 1884. I. 24**
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(SetjrueiUwiu traiusversum corticis ovarii embryoniis humani 8'5 cm.

lonyi. Sub epithelio germiíiatívo ovis pHmordialibus careute j'acet zoim

ovorum continua, adhaerens collo tenui utricalo P/lügerí).

194. ábra. 75 cm. hosszú macs k a-ébrény heréj«?nek át-

metszete. A kanyargós herecsövek gyér számúak e's a mirigy belsejére

szorítkoznak. Tlük kifelé a here kéregi-észét nagy memiyiségü sejtkö-

tegek foglalják el, a melyek az ivarmirigykötegekbl származtak és

utóbb kanyargós herecsövekké fognak átalakulni. A here köldökén át a

Wolflf-féle csövek hámnyujtványokat hajtottak be, és ezek a here-recze

csöveivé (Highmor-féle testté) alakultak át. — Nagy. 194/1.

(Segmentum transversum testiculi embryoiiis fdis 7'5 cm. lonyi. In

medio órgano se evolvunt canales seminales contm-ti, in cortice ejusdem

siti sünt funiculi ex funiculis sexualibns orti. Ex epididymide tenues ca-

naliculi epitheliales in centrum testictdi luxicriantur, rete testis formatan).

195. ábra. Metszet egy 3'5 cm. hosszú bárányébrény he-

réjének kéregállományából. A fehér burok ébrényhelyzéke teli van a

csírhám részérl bentt hámsejtekkel, melyek homológok a nstények

elemi petéivel ; ezek a fehér burok ébrényhelyzekén túl is ellepik a he-

re-állományt és késbb benne megnagyobbodva a kanyargós herecsövek-

ben fekv nagy sejteket (elemi petéket) szolgáltatják. — Nagy. 375/1.

(Pet'tenue seymentam transversum t cortice testiculi embryonis

ovilis 3' longi. Luxuria epitlielii get'minativi cellulae gignuntur in stroma

testiculi immigrantes, ibique aucta magnitudine in formationes transiturae

protovis similes).

196. ábra. Fiatal gyíkébréuy néhány herecsöveinek átmet-

szete. A csövek falán hengerhám elrendezés apróbb sejtek, belül nagy

sejtek vannak ; az elbbiek az ivarmirigykötegekbl, az utóbbiak a be-

vándorolt csirhámsejtekbl származtak. A harántul megmetszett -csö-

vek hasonlítanak fiatal Graaf-féle tüszkhöz. — Nagy. 410/l.

(Segmentum testiculi lacértae semestris. Cellulae amplae supra

commemm-atae jacent in interioribus partibus canaliculorum seminalium,

qua ratione segmentum transversum eorum folliculo Graafiano recetis orto

simüe Jit).

197. ábra. IVletszet egy 16 cm. hosszú fiú-ébrény heréjébl,

ivarmirigykötegekkel és bellük fejld herecsövekkel. A vázban és a

berecsövekben nagy sejtek (elemi peték) feküsznek, melyek ide a csir-

hámból jutottak. — Nagy. 210/1.

(Segmentum ex testiculo emltrgonis humani 16 cm. lonyi. Funiculi
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sexiutks a proximc crolutis raualicidis (cn/ictdi j'acilc distiiKjuuntur. Ju

stromate glandidae JaeeiU supra memoratae (vUle fi(j. 105.) amplae cellulac

sic dicta ova jirimordialia, quae nec in interioribus partihm canaliculorum

éeminalinm dc^ant).

198. ábra. Metszet egy 14 cm. hosszú fiú-ébrény heréjébl.

Mutatja a közepén egy ivarmirigykötegnek átalakulását egy herecsövé.

Az utóbbiba bevándorolnak a nagy heresejtek (elemi peték), — Nagy.

290/1.

fSegmeníum ex testiculo emh-yonis kumani 14 cm. loayi. In medio

stgmento »Uus est popendicularis faaiulwi, cujas dimidium superius

adhiic notam faidculi sexualis prae se fért, dimidium infenus jam in

canalem testiculi transmutatum est, includentem praeter alias et formás

protovis similes).

199. ábra. Egy kanyargós herecsö végének egyesülése az egye-

nes herecsövei, 1 2 cm. hosszú k u t y a-é b r é n y b ö 1. A kanyargós

cs tömör, az egyenes herecsö üres. — Nagy. 195/1.

(Exhibet conjunctionem i/tter canaliculum serninalem contortum et

rectiim, manifeste non primitivam, tit ex dissimilitudine canaliculorum

argui potest).

200. ábra. 12 éves leány mellékpetefészke a denevérszárny-

ban. A Wolff-féle test maradványából származott csövek nagy része a

petefészek köldökéhez halad. A csövek némelyike Malpighi-féle gomo-

lyok maradványaival kezddik s azután valamelyik ösvesecsvel össze-

függ ;
— ezek megfelelnek a here bolygó-edényeinek. A felül fekv víz-

szintes haladású cs, mely a többi csövek nagy részét felveszi, a Wolff-féle

csatornának a maradványa (durványos Gartner-féle cs). — Nagy. 1^/2.

(Parovarium puellae 12 annos natae. Tuhuli contorti excurrunt in

hilum ovarii, superne per canalem lonyitudinalem, residiuum ductus Wolf/ii

conjuncti. Quidam canaliculi <-um vicinis ronjlmmt, itaque cum vasis

aberrantibus epididymidis conferemla sünt. Et reliquiae quorumdam glome-

rulorum Malpighii reperiuntur, nihil ver., quodparoophoron fiaberí possit).

Közös jelek.

ab Fehér burok (tunica albuginea).

ao Fér (aorta).

aT Denevérszárny (ala oespertiliouis).

cH Highmor-féle test (corpus Highmori).

cs Vértekecs (corpusculum sangoiids).
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cv Üregek a petefészekben (cava ovarii).

cW Osvese (corinis Wolffii).

dM MüUer-féle csö (dtictm Mülleri).

dW Ósvesecsatoriia (ductns Wolffii).

ef éa efi Tüszöhám (epithelinm folliculare).

ep ea es Csirhám (epitlielium germinativum).

epo, epOi, epOa Mellékpetefészek (epoophoron f>. parovarium).

fw Graaf-féle tüsz (folliculus Graafii).

fo Petefészek csúcsa (fastigium ovarii).

fs, fSi, fS2 Ivavmirigykötegek (funiculi sexuales).

grls Ivarmirigy (glandula sexualis).

gm Gomoly (glomeridus Malpighii).

ho Petefészek-köldök (hilus ovarii).

mo Petefészekfodor (mesoarimn).

iwt Petefészek-szalag (mesometrium).

11, iii, iiü, 113 Szabad magvak (miclei liberi).

op, opaj opa, opaj op* Elemi peték (ovula primordialia .<?. protova).

OS Pflüger-féle petetömlök (ovisafci s. utricnli PJlügeri).

ov, ovj Peték és nagy heresejtek (ovula).

riiie Bélfodoi'gyökér (radix mesentei'ii).

rt Here-recze /re/<3 testís).

se Hám-alatti pete-öv (stratum ovídormn sifihqntheliale).

spt Kötszövet-sövény (septum).

srn Mellékvese (glaiidida suprarenalis).

str, stri Kötszöveti váz (stroma).

te és tco Kanyargós herecsövek (tuhiili ttennnales cmüm'ti).

tf Tüszötok (theca folliculi).

tr Egyenes herecsö (tulmlus seininalis rectus).

tW Wolff-féle csövek (tuhdi Wolffii).

va Véredények (vasa sangvifera).

Yca Öblös viszér (véna cava).

ve Viszér (véna).

vef Ondókivezetö csövek (va^a efferentia testit).

vi Szik (vitellus).

xA 191. és 192. ábrákban határ az elemi peték és az ivar-

mirigykötegek között. — A 199. ábrában határ a kanyargós és egyenes

herecs között.
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