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Dzimuma dziedzeru, sevišķi ovāriju, attīstība pie

zirga embrioniem.

Docents R. Grapmanis.

No L. Ū. Veterinārmedicīnas fakultātes Anatomijas institūta

Direktors: Prof. Dr. L. Kundziņš.

A. IEVADS.

Nodarbojoties ar patoloģisko anatomiju, daudzkārt rodas vaja-

dzība tuvāk iepazīties ar attiecīgo orgānu embrionālo attīstību, lai

varētu labāk saprast patoloģiskās pārgrozības. Sevišķi tas zīmējas uz

dzimuma orgānu patoloģiju, kā anomālijām, hermafrodītismu, dažiem

liekaudžiem un ovārija patoloģiskām pārmainām.

Man radās ļoti reta izdevība strādāt gar zirga dzimuma dzie-

dzeru attīstību. Profesors L. Kundziņa kgs bija tik laipns un nodeva

manā rīcībā viņa ilgā darba laikā krātos 25 dažāda vecuma zirga

embrionus. Dažus no tiem arī viņš ieguvis jau fiksētus un nokrāsotus.

Neskatoties uz to, ka zirgs ieņem tik svarīgu vietu mūsu mājlopu

starpā, par viņa dzimuma orgānu, īpaši ovāriju, embrionālo attīstīša-

nos ir vēl ļoti maz pētījumu. Zirga ovāriji savas uzbūves ziņā ieņem

atsevišķu vietu zīdītāju ovāriju starpā, un tomēr mūsu zināšanas par

šīs īpatnējās uzbūves izveidošanos arī tagad vēl balstās, galvenām

kārtām, uz L. Borna 1874. g. publicēto rakstu: „Über die Entwicke-

lung des Eierstockes des Pferdes". Šinī darbā ir pamatīgi aprakstīti

viena 10 mēnešus veca embriona un dažāda vecuma kumeļu ovāriji,

bet par jaunāku zirga embrionu ovāriju uzbūvi mēs vēl ļoti maz ko

zinām. Tas izskaidrojams, galvenām kārtām, gan ar attiecīgā mate-

riāla trūkumu, jo zirga embrionus, derīgus histoloģiskām izmeklēša-

nām, ir ārkārtīgi grūti dabūt; lielāko tiesu sekciju materiāls nav de-

rīgs šim nolūkam. Tā, piemēram, 10 gadu laikā, lai gan biju lūdzis
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kollēgas palīdzēt vākt materiālu, man izdevās iegūt tikai divus ma-

nam nolūkam derīgus embrionus: vienu 110 mm un otru 150 mm

garus. Pēdējo man laipni piesūtīja kollēga Velps no Saldus rajona.

Lielāku embrionu dzimuma dziedzeri, kas nokļuva manā rīcībā, bija

visi bojāšanās dēļ jau nederīgi histoloģiskām izmeklēšanām.

No visa teiktā ir redzama manā rīcībā nodoto objektu lielā vēr-

tība, un es izsaku arī šinī vietā manam mīļam skolotājam un kollēgam

prof. L. Kundziņa kungam savu atzinību un sirsnīgu pateicību par ma-

teriālu, kā ari par pastāvīgo palīdzību vārdiem un darbiem, šinī spe-

ciālā, man sākumā vēl neparastā darba laukā. Lielas grūtības bija

literātūras vākšanas darbā, un īpaši sajūtams bija dažu anatomisko

laikrakstu vecāko gada gājumu trūkums mūsu bibliotēkās. Trūkstošās

grāmatas bija jāaizņemas no Berlīnes un Tērbatas valsts bibliotēkām

ar mūsu valsts un universitātes bibliotēku starpniecību. Grāmatas

izsniedza uz ļoti īsu laiku (ne ilgāk kā 2 nedēļām). Dažas grāmatas

nebija dabūjamas, un literātūras pārskata sastādīšanā bija jāapmieri-

nās ar dažu darbu citēšanu pēc citu autoru atreferējumiem. Literātū-

ras saraksts tamdēļ nepretendē uz pilnību, tomēr satur gan visus

galvenos darbus, arī vecākos; un par tādiem darbiem ir dots sīkāks

pārskats, nekā būtu vajadzīgs bijis, ja minētās grāmatas atrastos

mūsu bibliotēkās.

B. LITERĀTŪRAS APSKATS.

Valentīns (1838. g.)1). Pirmo plašāko ziņojumu par dzimuma

dziedzera attīstīšanos pie zīdītājiem sniedz Valentīns 1838. g. Viņš

aizrāda uz to, ka dzimuma dziedzera blastēma vispirms parādās

Volfa ķermeņa iekšpusē kā gara šaura svītra, kas vēlāk dabū pup-

veidīgu formu. Šis veidojums līstēm savienots ar Volfa ķermeni un

satur izolētus iekšējus dobumus.

Līdz zināmam periodam abu dzimumu dziedzeri attīstās vienlī-

dzīgi, pēc kam testēs turpina savu attīstīšanos kā trūbveidīgs dzie-

dzeris, kamēr ovārijā pēc diferenciācijas iestāšanās tālākā diferen-

cēšanās apstājas tā, ka grūti noteicams tās pirmatnējais raksturs.

Kad iekš testēs jau attīstās dobumi sēklu kanālīšos, tad dziedzerī

veidojas vidus ķermenis, kas savieno kanālīšus ar vas deferens. Pie

*) Sk. W. P f 1 ü g c r. — Über die Eierstöcke der Säugetiere und des Men-

schen 1863.
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ovārija turpretī grīztes aizņem Diastemas perifērisko daļu, kamēr

centrālā paliek solida. Grīztes pārvēršas par noslēgtām trūbām, kas

dodas starveidīgi no centrālās solidās masas uz perifēriju.

Ka ovārijs pie zīdītājiem sastāv no trūbām, kas abos galos no-

beidzas akli, t. i. perifēriski ar saccus caecus, bet ar savu pamatu

atrodas uz masīvā, iegareni apaļā ovārija centrālā ķermeņa, tas vis-

labāk novērojams pie tādiem embrioniem, pie kuriem iesākas follikulu

veidošanās (pie 3—5" gariem govs un aitu embrioniem). Pie šādiem

embrioniem Valentīns ar preparēšanu atdalījis ļoti plānas un maigas,

no iekšpuses ar daudzām epitēliālām bumbiņām izklātas 0,042" (P. Z.)

platas trūbiņas. Jo lielāks follikulu skaits izceļas šinīs trūbiņās, jo

vairāk un intensīvāk tie veidojas, jo lielākas un jo plānākām sieniņām

paliek ovārija trūbiņas un jo vairāk attiecīgi samazinās dziedzera

centrālais masīvais ķermenis. Tiklīdz viena follikulu daļa pārvēršas

ievērojami lielos pūšļos, augošie follikuli saspiež atsevišķās trūbiņas

savā starpā, un pēdīgi tās nepavisam nav vairs konstatējamas. Pēc

Valentīna aizrādījumiem pie govīm, aitām, kaķiem, trušiem, ne tikai

pie embrioniem, bet arī jaunpiedzimušiem, trūbiņas vēl konstatē-

jamas.

Ovāriju trūbiņu audi sastāv no sīkšķiedrainas membrānas, kuras

iekšpusē atrodas ieapaļas, drusku graudamas epitēliālas bumbiņas.

Pirmo follikulu veidošanās iesākas jau agri, un pie govs 8—10"

gariem embrioniem tie sastopami simtiem. Drīz pēc ovārija trūbiņu

izveidošanās, tais parādās arī follikuli, pie kam tie sakārtoti rind-

veidīgi un līdzīgi trūbveidīgiem insektu ovārijiem.

Jo vairāk follikulu attīstās, jo vairāk tie attālinās no trūbiņas aklā

gala. Tādi follikuli ir vispāri 0,0008—0,0012" (P. Z.) lieli un sastāv no

ārējās caurspīdīgas membrānas — membrāna folliculi un ļoti grau-

dama satura (contentum).

Hiss (1865. g.)1). Pēc Hiss'a domām visas ovārija sastāvdaļas

cēlušās no Malpigija ķermenīšiem un Volfa ķermeņa kanālīšiem, ku-

riem ir epitēliāls pasākums.

Pfliiger's (1861. g.) savos pētījumos par ovārija attīstīšanos pie

zīdītājiem sīkāk apraksta ovāriju trūbiņu un follikulu izcelšanos un

*) Sk. V. Mihalkovic. — Untersuchungen über die Entwickelung des

Harn- und Qeschlechtsapparates der Amnioten 1885.
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nāk pie slēdziena, ka ovāriji, tāpat kā testēs, ir trūbveidīgi dziedzeri.

Trūbiņu caurmērs vienā un tanī pašā individā, kā arī pie atsevišķiem

dzīvniekiem, mainīgs. Dažreiz tās sasniedz tādus apmērus, ka ir sa-

redzamas bez mikroskopa palīdzības. Trūbiņās redzamas lielas epitē-

lija šūniņas ar kodoliem un vidū dobums. Trūbiņu apvārksnē, lai-

kam, pastāv „membrana propria". Trūbiņās izceļas Grāfa follikuli,

lielākās trūbās vairāki viens pie otra, mazākās pa vienam, viens aiz

otra.

Agrajās stadijās follikulu sākumi trūbiņās saskatāmi kā gaiši

pūslīši ar kodolu. Tādās vietās trūbiņa ir platāka, bet starp pūslīšiem

šaurāka. Vēlāk follikuli trūbās attīstās tālāk. Pflügers aizrāda uz to,

ka viņš šādas trūbas sastapis arī pie daudziem pieaugušiem zīdītā-

jiem, bet ka pie dažiem tās esot grūtāk konstatēt.

Savā otrā un trešajā ziņojumā (1862. g.) Pflügers apraksta ka-

ķēnu (pirmās nedēļās pēc dzimšanas) ovāriju uzbūvi.

Ovārijā sastopamas cieši sablīvētas trūbas, kas ir parallēlas

viena otrai un dodas no iekšienes līdz pat orgāna virsmai, sasniedzot

ārējo epitēliju. Trūbiņu caurmērs ir 0,009—0,1 mm, tās sazarojas un

nereti savienojas savā starpā. Trūbiņu ārējais gals smails un snie-

dzas līdz virsējam epitēlijam, ar ko tas stāv tiešā sakarā. Centrālais

gals resnāks un cieši norobežots. Trūbās izšķiramas divējāda veida

šūniņas: mazas, apaļas un lielākas, pat līdz 0,009 mm lielas, ar dzidru

lielu kodolu un šauru graudainu prötoplasmu.

Šādu lielu šūniņu ir resnākajās trūbās daudz, tievākās to nav jeb

ir ļoti maz. Šādas lielas šūnas Pflügers apzīmē par jaunām oliņām.

Tievo trūbiņu ir vairāk jaunākajās stadijās, resno — vecākajās. Trū-

biņas, pēc Pflüger'a, cēlušās no virsējā epitēlija. Follikuli veidojas

trūbiņu centrālā daļā, pildīti mazajām šūniņām, kas vairojas, pastā-

vīgi daloties. Dažas šūniņas aug stiprāk un dod pasākumu jaunajām

oliņām. Mazās šūniņas savkārt ceļas no virsējā epitēlija šūniņām.

Pflügers ari novērojis, ka dažreiz mazās šūniņas jau virsējā epitēlijā

jeb cieši zem tā diferencējas par oliņām.

Waldeyer's (1870. g.). Valdeijers izmeklējis īpaši vecākus cil-

vēka embrionus. Pie 3—4 mēn. veciem embrioniem atsevišķi ovārija

slāņi jau diferencējušies. Hilusā asinstrauki vēl maz attīstījušies, bet

albugineja un follikuli vēl nav izveidojušies.

Pie 30—32 ned. veciem embrioniem ovārija šķērsgriezumā var

izšķirt: 1) virsējo epitēliju, 2) oliņu perēkļu slāni (Eifächer jeb Eibal-
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leri), 3) primāro follikulu slāni, 4) saišaudu un asinstrauku slāni (zona
vasculosa).

Otrais un trešais slānis kopā — parenchimatozā zöna. Tai stipri

attīstījušies starpšūniņu saišaudi. Oliņu perēkļos izšķiramas lielākas

un mazākas šūniņas. Lielās šūnas ir 15—20 [x ar 9—lo j* kodolu, ka-

mēr parastās epitēlija šūniņas cilindriskas, 15—18 jx garas un 5—6 jā-

platās. Homogenu apvalku pie šīm lielām šūnām Valdeijers nav no-

vērojis. Protoplasma tām sīkgraudaina un ātri izirst. Kodols un

nükleols stingri norobežoti.

Pēc Valdei jera kā oliņas, tā follikulārais epitēlijs cēlušies tieši no

dīgļepitēlija (Keimepitel), i i. no šūniņām, kas pārklāj ovārija virsmu.

Šis virsējais epitēlijs dodas ovārijā iekšā, un strömas asinstraukiem

bagātie saišaudi sadala to mazākās apaļās daļiņās. Viena daļa no šīm

ierobežotām epitēliālām šūnām augot pārvēršas prīmordiālās oliņās,

kamēr pārējās patur savu agrāko lielumu un sadalīdamās veido folli-

kulāro epitēliju. Jau virsējā epitēlija pēc Valdeijera atrodas lielākas

šūniņas, kas uzskatāmas par primitīvo oliņu sākumu.

Pie jaunpiedzimušiem izšķirami tādi paši slāņi, un zem virsējā

epitēlija sāk veidoties albugineja. Oliņu perēkļi izveidojušies trūbās,

kas ar savu tievo perifērisko galu savienojas ar virsējo epitēliju. Starp

trūbām stipri attīstījušies saišaudi. Dīgļepitēlijā ir vēl lielās gaišās
šūnas. Trūbas parādās jau pie 9 mēneši veciem embrioniem. Pēc

Valdeijera domām trūbiņās var attīstīties jaunas oliņas, tāpat kā tas

notiek virsējā epitēlijā.

Follikuli ceļas no trūbiņām, ko sadala saišaudi.

Pie 2V2 g. veca bērna övärijos jau izveidojusies albugineja, gan

vēl maz attīstīta, un pēc Valdeijera domām pie cilvēka šinī periodā

izbeidzas jaunu oliņu rašanās.

Trūbiņu pārvēršanās follikulos gandrīz pabeigta un follikuli sa-

snieguši 1—1,5 mm lielumu.

Pie suņiem virsējā epitēlija invaginācijas (Einsenkungen) un

follikulu jaunrašanās notiekot vēl 1U—% gada vecumā.

Valdeijers noteikti aizrāda, ka pieaugušiem zīdītājiem ovāriju

pārklājošā plēve nav serosa, bet gļotāda un viegli noņemama no

strömas. Epitēlija šūniņas cilindriskas un šāda lieluma: vecai govij
9—12 ļi, teļam 12—15 \i ar 4—6 p kodolu, sunim 15 ar 6ļi kodolu.

Šūniņu prötoplasma maiga, sīkgraudaina, epitēlijs bez apvalka,

norobežots, kodoli samērā lieli un satur nukleolu.
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Egli
1

) (1876. g.). Pie truša embrioniem ap 12. dienu Volfa ķer-

meņa mediālā pusē redzama epitēlija uzbiezne, bet īpašas lielākas

šūnas Egli epitēlijā nav atradis. Arī pie vecākiem embrioniem viņš

tās nav konstatējis.

Pie 15 d. veca embriona dzimuma dziedzera stromā atrodas šū-

niņu grupas, kas tuvāk virsmai skaidrāk redzamas nekā dziļākos

slāņos.

Diferenciācija starp abām kārtām pie truša iesākas 16. dienā.

Testes virsējais epitēlijs vienrindīgs, un zem tā parādās albugineja.

Galvenā masa sastāv no šūniņu grīztēm, starp kurām ir maz saiš-

audu. Ovārijos stipri attīstīta epitēlija kārta, kas sūta atvases stromā.

19. dienā vīriešu kārtas dzimuma dziedzerī tubuli seminiferi jau

skaidri izšķirami, bet övārijā — kortikālā un medullarā substance.

Pirmā ir šaura, otrā sastāv no nevienlīdzīgi sakārtotām šūniņām. Pēc

Egli'ja no Volfa ķermeņa pie siev. kārtas attīstās parovarium, pie

vīriešu kārtas parepididymis. Vasa efferentia testis ir sēklu trūbiņu

atvases.

Borns (1874. g.) aizrāda uz to, ka tās savādības, kādas mēs at-

rodam pie pieaugušas ķēves ovārija, iegūtas galvenām kārtām nevis

embrionālā periodā, bet gan pēc piedzimšanas, sevišķi pirmajā gadā.

Borns ļoti pamatīgi izpētījis viena zirga embriona un piecu jaunu ku-

meļu ovārijus, piegriezdams galveno vērību ovārija formas izveido-

šanai, mazāk tā histoloģiskai uzbūvei.

Ovārija formas izveidošana. 10 mēnešu veca zirga

embriona čvārijs ir olveidīgs ar konveksām sienām un malām un pēc

lieluma līdzīgs pieauguša zirga ovārijam — 6 cm garš (Längendurch-
messer), 5,6 cm plats (Querdurchmesser) un 3,4 cm augsts (Höhen-

durchmesser).

Kaudālais gals kupolveidīgs un pie tā piestiprinās lig. ovarii.

Priekšējais gals smailāks, un tā vidū piestiprināta olvada kroka ar

fimbriju.

Lielāko ovārija daļu pārklāj platās saites (ligamentum latum)

serosa.

Svabado apakšējo malu un daļu no ovārija sāniem aizņem īpaša

samtveidīga gaiša plāksne, ko Borns nosauc par „Keimplatte", kas

ir 5 cm gara un 3,3 cm plata. Tās virsma nav gluda, bet ar maziem

*) Citēts pec J an o š ik a, 1885. g.
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iedobumiem, kas gar robežas malu ar serösu lielāki un pati „Keim-

platte" it kā uztūkuši. Keimplatte atbilst citu autoru kortikālam

slānim.

Šķērsgriezumā redzams, ka ovārija galvenā masa sastāv no

recekļveidīgiem, mīkstiem tumši brūniem audiem — Borna „Keim-

lager" un atbilst citu autoru medullārai substancei. Šai brūnai strömai

velkas cauri svītras un asinstrauki, kas sākas no augšējās ovārija

piestiprināmās malas.

Keimlager's ir pārklāts ar diezgan vaļīgu plānu serösas kārtu,

kas noiet līdz Keimplatte's apvārksnei.

Robeža starp abiem (Keimplatte un Keimlager) ir gluda, bez se-

višķiem izliekumiem.

47 stundas veca kumeļa ovārijs stipri mazāks nekā iepriekšējais

un pupveidīgas formas. Tā garums ir 3,3 cm, platums 1,6 cm un

augstums 1,6 cm. Svabadā mala īsāka, nekā pie 10 mēnešu veca

embriona, ar ko ligamentum ovarii un fimbriju piestiprinājuma vietas

stāv tuvāk viena otrai.

Serosa pārklāj 2/
3 daļas, Keimplatte aizņem

XU no ovārija virsmas.

Keimplatte's apmērs samērā sašaurinājies: 2,6 cm garš un 1,6 cm

plats. Keimplatte's virsmas iedobumi palikuši dziļāki, pati Keimplatte

ciešāka, tās malas mazāk uztūkušas un robeža starp Keimplatti un

serösu ir robaina. Keimplatte ir tikpat bieza kā iepriekšējā stadijā.

Tās virsma drusku ieliekta, un iekšpusē novērojami mazi, gaiši atraģi,
līdz 3 mm garumā, kas iedodas dziedzera stromā.

33 d. veca kumeļa ovārijs velteņveidīgs (walzenförmig), abi gali

palikuši smailāki. Ovārija garums ir 3,6 cm, augstums 1,7 cm un bie-

zums 1,5 cm.

Keimplatte ir 2,8 cm gara, 1,5 cm plata un 3 mm bieza, tā tad

drusku garāka un šaurāka nekā iepriekšējā stadijā, arī ciešāka un

blīvāka. Viņas virsma vēl nedaudz ieliekta un no viņas iekšpuses

iedodas stromā lielāki un mazāki izliekti un zobveidīgi pagarinājumi.
51 dienu veca kumeļa ovārijs ir laivveidīga izskata, jo Keimplatte

ir iegrimusi ovārija pamatmasā (Keimlager) un tās virsma kļuvusi

konkava. Ovārijs ir 3,5 cm garš, 1,9 cm plats un 1,4 cm augsts, un

ligām, ovarii un fimbriju piestiprināšanās vietas vēl vairāk tuvojas

viena otrai.

Keimplatte ir 2,3 cm gara, 1,9 cm plata un vairāk nekā 3 mm

bieza. Tā vairs nesniedzas līdz ovārija galiem, kurus pārklāj serosa.

62 d. veca kumeļa ovārijs mazāks nekā iepriekšējā stadijā: 3,3 cm
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garš, 1,7 cm plats (Breite) un tikai 1,2 cm augsts (flöhe). Svabadā

mala, ko pa daļai aizņem Keimplatte, stipri konkava. Ligām, ovarii

un fimbrijas piestiprināšanās vietas vēl vairāk tuvinājušās viena otrai.

Keimplatte ir 2 cm gara, 1,5 cm plata un 4 mm bieza, ellīptiskas

formas. Tās virsma stipri konkava, un iekšpuse dziļi iedodas stromā.

Šķērsgriezumā redzams, ka Keimlager's samazinājies. Tai

attīstījušies daudz asinstrauku un saišaudu saiņu, tā ka strömas brūnā

substance gandrīz pavisam nomākta.

1 gadu veca kumeļa ovārijs ir 4 cm garš (Längendurchmesser),
platums (Ouerduchmesser) 2,4 cm un augstums 2,6 cm. Ovārijs pēc

izskata ir lodveidīgs, ar ieapaļu bedri svabadajā malā. Abi ovārija

gali atrodas tuvu viens otram. Visa ovārija virsma, izņemot iedo-

bumu, pārklāta ar serösu, kas vaļņveidīgi (wulstartig) beidzas bedres

apvārksnē.

Keimplatte ir stipri konkava, 1,5 cm gara, 1,1 cm plata un dziļi

(10—15 mm) iedodas pamatmasā, izvirzīdama pēdējā līdz 3—4 mm

resnus pagarinājumus. Keimplatte ir ļoti ciešas konsistences, un tanī

redzamās līdz 1 mm biezas iedzeltānas grīztes un radiāras svītras.

Keimlager's savos apmēros vēl vairāk samazinājies nekā iepriek-

šējā stadijā.

Visvairāk tas vēl attīstīts lig. latum apkārtnē, bet pa ovārija sā-

niem velkas tikai kā šauras strēmelītes, kas uz robežas ar Keimplatti

pilnīgi izzūd.

Veca zirga ovārijs ir 6,4 cm garš, 5 cm plats (Querdurchmesser),

3 cm augsts (Höhendurchmesser) un formas ziņā pupai līdzīgs. Kon-

veksā malā ir piestiprināts ligamentum latum, bet agrākās stadijās

aprakstītā svabadā plāksne ir pārvērtusies par hilusam līdzīgu dziļu

iedobumu. Abi ovārija gali stāv viens otram tuvu. Ovārija virsmu

pārklāj vaļīga serosa, kas sniedzas visapkārt līdz augšā minētam

iedobumam (bedrei). Dažreiz viena iedobuma vietā ir 2—3.

Keimplatte, blīva cieša pelēka plāksne, ir it kā iegrimusi ovārija

stromā. Sākot no bedres dibena, tā sniedzas līdz övärija vidus daļai

un raida uz ovāriālo strömu atzarojumus, kas dodoties uz perifēriju,

sadala ovārija parenchimu vairāk vai mazāk norobežotos laukumos.

Mazie Grāfa follikuli atrodas vairāk ovārija vidū, centrālās plāk-

snes tuvumā. Lielāki, apmēram zirņa lieluma follikuli, pastāvīgi sasto-

pami ovārija virsmas tuvumā, kamēr vislielākie tieši zem serösas un

ir jau no ovārija ārpuses saskatāmi.
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Tā tad liekas, ka follikuli attīstoties virzās no ovārija centra

uz perifēriju. Oliņas follikulos ir 0,05 mm lielas. Šķērsgriezums caur

pieauguša zirga ovāriju rāda, ka no Keimlager'a brūnajām šūnām ne-

kas vairs nav palicis pāri.

Audos starp follikuliem pēc Borna domām atrodas gludo muskuļu

saiņi.

Histoloģiskā uzbūve. Embrionālā Keimlager'a audus

Borns pielīdzina jaunu zirgu testēs pamataudiem (Grundsubstanz).

Agrākās embrionālās stadijās Keimlager's sastāvot no brūnām,

sulīgām, lielām poligonālām, ieapaļām jeb ovālām 0,008—0,018 mm

lielām šūnām.

Tām tikai agrā ovārija attīstības periodā esot liela līdzība ar aknu

šūniņām. To prötoplasma graudama, un dzeltānie graudiņi agrajās

attīstības stadijās pilnīgi aizsedzot šūniņu kodolu. Vecākos ovārijos

kodols labi saredzams. Kodols atrodas šūniņas centrā, ir ieapaļš,

tumšāks par apkārtni un 0,003—0,006 mm liels.

Starp šādām šūniņām atrodas diezgan stipri attīstīta caurspīdīga

starpšūnu substance, kas ir bez kādas struktūras jeb uzrāda maigu

svītrojumu un satur viļņveidīgi izlocītus asinstraukus ar biezām sie-

nām, kuru adventicija bieži pāriet starpšūnu substancē.

Vēlākās embrionālās stadijās brūnās šūniņas ir lielākas. Tā pie

10 mēnešu veciem embrioniem šūniņu lielums ir 0,017 —0,025 mm ar

0,008 mm lielu kodolu.

Līdz ar brūno šūniņu palielināšanos, starpšūniņu substance pa-

mazinās, tā ka šūniņas drīz viena otrai cieši pieskaras.

Starpšūnu substance paliek svītraina, un asinstrauki tanī pa-

vairojas. Asinstrauku adventicija sastāv lielāko tiesu no vārpstvei-

dīgām šūniņām, kurām ir ovāls jeb stabiņveidīgs kodols.

Asinstrauki un saišaudi sadala parenchimu saliņās, kuru centrālā

daļā lielās (brūnās) šūniņas viena otrai tuvojas, paturot savus apmē-

rus, kamēr perifērijā tās atrofējas, paliek mazākas, bālākas, un vēlāk

paliek pāri tikai mazas parenchimas šūniņas jeb to atliekas: pigment-

molekulas un svabadi kodoli.

Pēc Borna domām, ar laiku, asinstraukiem pavairojoties un at-

tīstoties un Keimplatte'i augot, izzūd ari pārējās parenchimas (brūnās)

šūniņas.

Vienu gadu veca kumeļa ovārijā sastopamas tikai vēl atsevišķas,

lielāko tiesu jau uztūkušas bālas šūniņas ar graudiņiem. Tauku grau-

diņi uzskatāmi par viņu atliekām.
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No nupat aprakstītām šūniņām sastāvošais Keimlager's sniedzas

no Keimplatte's līdz serösai.

Embrionālā ovārijā robeža starp Keimplatte un Keimlager ir

vispār līdzena (ieapaļa), un tikai šur tur no Keimplatte's saišaudu

saiņi iedodas stromā.

Pie 47 stundas veca kumeļa šie saiņi iet dziļāk un sadala paren-

chimu brūnās „arkadäs", kas labi atdalās no gaišiem Keimplatte's

saišaudiem.

Pie 33 dienas veciem kumeļiem šīs arkadas, Keimplatte's saiš-

audiem pavairojoties, ir palikušas šaurākas un nelīdzenas.

51 dienu veca kumeļa ovārijā no arkadām palikušas pāri tikai

šauras grīztītes, pa daļai platākas laipiņas.

Pie vienu gadu veca kumeļa ovārijā sastopamas tikai sīkas brūno

šūniņu rindiņas, un pieaugušos ovārijos arī tās izzudušas. Keim-

platte's virsmu pārklāj vienslānīgs epitēlijs ar vabiņveidīgi (palis-

sadenartig) sakārtotām šūniņām. Šūniņas ir o,olBmm garas un 0,007 —

0,008 mm platas ar sīkgraudainu prötoplasmu un lielu ovālu kodolu.

Bieži kodolā sastopami viens vai vairāki, stipri staru lauzēji

kodola ķermenīši (nukleoli?).

Līdz ar Keimplatte's virsmas sašaurināšanos pazūd arī attiecīgs

epitēlijs, un pieaugušā ovārijā tā vairs nav.

Keimplatte's attīstība pie jau aprakstītiem ovārijiem ir šāda:

Keimplatte's virsma 10 mēn. veca embriona ovārijā ir nelīdzena,

un uz tās sastopamas lielākas vai mazākas ar epitēliju izklātas bed-

rītes.

No virsmas epitēliālas ataugas (resp. trūbas) iedodas 0,1—0,2 mm

dziļi dziedzerī, gan dalīdamās, gan izlocīdamās. Trūbas ir 0,01—

0,04 mm caurmērā, pie kam tievām vietām seko resnākas ampullvei-

dīgas.

īpašu membrāna propria nav iespējams izšķirt.

Trūbas ir pildītas šūniņām ar ieapaļiem kodoliem, kas intensīvi

krāsojas ar karmīnu.

Dziļākos slāņos, bet dažreiz arī virsējos, trūbu apaļos ampullvei-

dīgos jeb cilindriskos izpletumos sastopamas sevišķi lielas šūnas

(0,007—0,014 mm), stingri norobežotas, ar lieliem kodoliem. Šīs ir,

pēc Borna, vēlākās oliņas. Borns aizrāda uz to, ka šādas ampullvei-

dīgas trūbu daļas, kurās atrodas lielās šūnas, laikam vispirms pār-

trauc sakaru ar pārējo trūbas daļu un veido jaunos follikulus.
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Vēlākās stadijās lielākie follikuli atrodas Keimplatte's dziļākā

slānī jeb starp Keimlager'a virsējām šūnām. Ceļš, pa kuru follikuli

devušies uz Keimlager'u, ir atzīmēts šauriem saišaudu saiņiem, kas

arī pārklāj pašu follikulu. Parallēli epitēlija grīztēm atrodošos saiš-

audu saiņos sastopami šūniņu sairumi un ļoti maz polimorfas, grānu-

lētas šūniņas. Pati oliņa atrodas dobumā, kas izklāts ar epitēliju. Oliņa

ir 0,008 mm liela, satur nukleolu, atrodas follikulā ekscentriski.

Keimplatte's saišaudu šūniņas ir pa daļai vārpstveidīgas formas, ar

grānulētu kodolu un stipru staru lauzēju nukleolu.

Zem epitēlija saišaudi sakārtoti vaļīgāk, bet ciešāk Keimla-

ger'a tuvumā. Atkarībā no follikulu un trūbu daudzuma, kā

arī no stāvokļa Keimplattē, notiek saišaudu izliekšana šķērsvirzienā

un pārtraukšana, un Keimplatte pieņem ar to kavernösu izskatu.

Embrionālā ovārija Keimplattē epitēliālie audi ir pārsvarā par

saišaudiem.

47 stundas veca kumeļa ovārijā Keimplatte's virsmā novērojamas

seklas bedrītes, un tikai reti sastopamas virsējā epitēlija invaginācijas.

Trūbām, kas vietām savienojas savā starpā, vairs nav plato iz-

teku uz ārieni, kā tas bija embrionālā ovārijā. Šie vadi šauri, un da-

žām trūbām vairs nav nekāda sakara ar virsējo epitēliju, un zem

tā atrodas ciešs saišaudu slānis.

Dziļākos Keimplatte's slāņos ir veidojušies lielāki epitēlija pe-

rēkļi, kuros epitēliālās šūniņas lielākas un citāda izskata nekā virsējā

epitēlijā.

Dziļi brūnajā stromā arī sastopami Grāfa follikuli. Saišaudu

grīztes apmēros vietām pārsniedz trūbu caurmēru. Uz Keimlager'a

robežas, kā arī pašā medullārā substancē sastopami daudz viļņveidīgi

izlocītu asinstrauku biezām sienām.

33 d. veca kumeļa ovārija virsma līdzenāka, un tikai vietām

redzami lēzeni iedobumi trūbu un follikulu virzienā. Follikuli laužas

cauri arvienu blīvākam saišaudu slānim.

Trūbās atrodas sairuma masas un 0,013 mm lielas šūniņas.

Follikuli sastopami grupās (līdz 25 kopā).

Saišaudi, kas krāsojas intensīvi ar karmīnu, arvienu vairāk zaudē

embrionālo raksturu, dodas perpendikulāri Keimplattē un apņem trū-

bas un follikulus. Ar to Keimplatte pieņem vēl vairāk caurpītu

izskatu.

51 d. veca kumeļa ovārijā zem virsējā epitēlija sastopami daudz

atsevišķi atdalīti follikuli.
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Dziļākos slāņos Keimlager'a tuvumā atrodas lielāki, vairāk attīs-

tīti follikuli ar divslāņainu membrāna granulosa un 0,014 mm lielām

oliņām. Savos preparātos Borns atradis pat šinī stadijā 3 pilnīgi

attīstītus follikulus.

Pie 62 dienas veca kumeļa Keimplatte's virsējos slāņos trūbas

vairs nav sastopamas, bet tikai saišaudu slāņi, kas vēl blīvāki sakār-

toti nekā iepriekšējās stadijās.

Keimplatte's virsma krunkaina. Tās iekšpusē redzamas perpen-

dikulāras, gaišas, šauras, vienāda platuma šaisaudu grīztes, kas vidū

taisnas, bet uz galiem izliektas. Nedaudzas no tām sniedzas līdz pa-

renchimas dziļākiem slāņiem, bet lielākā daļa izzūd jau agrāk.

Trūbas lielāko tiesu stipri dalās. Ir sastopami lielāki follikulu

perēkļi, kas savā starpā atdalīti dažādi attīstītām saišaudu grīztēm.

Atsevišķi follikuli ir 0,02—0,057 mm caurmērā, oliņas tanīs ir 0,02 mm

lielas.

Vienu gadu veca kumeļa ovārijā Keimplatte's virsma ir vēl vai-

rāk krunkaina nekā iepriekšējā stadijā. Follikuli atrodas Keimlager'a

tuvumā, retāk pašos Keimlager'a audos. Parasti ovārija vidū oliņas

sastopamas lielākās un mazākās grupās, kā arī rindās.

Follikuli ir dažāda lieluma, oliņas tais 0,04 mm lielas. Keimplattē

follikuli nav lielāki nekā iepriekšējā stadijā, un retos gadījumos tie

atrodas Keimlager'a audos.

lepriekšējā stadijā Keimplattē aprakstītās gaišās saišaudu grīz-

tes dodas dziļāk Keimlager'ā, bet palikušas šaurākas.

Keimplatte's virsējās zonas blīvos saišaudos sastopami 0,04 mm

plati asinstrauki, kuru virziens ir parallēls dziedzeru virsmai.

Visu augšā teikto saņemot kopā, Borns secina šādu slēdzienu:

embrionālais zirga ovārijs grūsniecības perioda beigās pēc savas

formas maz atšķiras no citu zīdītāju ovārijiem.

Balfour's (1878. g.) pie 18 d. veca truša embriona ovārija pasā-

kumā izšķir 2 daļas: a) ārējo epitēliju, 2—3 šūniņu biezu, ko viņš no-

sauc par ģerminātīvo epitēliju, b) hilusa daļu (vēlāko zona vasculosa),

kas satur daudz asinstrauku, strömas šūniņu un tubulārās masas, kas

cēlušās no Volfa ķermeņa epitēlija.

Ģerminātīvais epitēlijs paliek ar laiku biezāks, un tanī iedodas

(23 d. v. embr.) strömas izaugumi ar asinstraukiem, ar ko tas tiek

sadalīts grīztēs jeb perēkļos, kas savkārt, oliņām attīstoties, ar strö-

mas audiem tiek sadalīti follikulos.
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Cieši zem ovārija virsmas saišaudi veido slāni, kas vēlāk pārvēr-

šas par albugineju.

Tā ģerminātīvā epitēlija dala, kas atrodas ārpus šī slāna, reducē-

jas par vienšūniņu slāni, ko Balfour's nosauc par pseudoepitēliju.

Tā tad oliņas saturošā ovārija daļa ir uzbieznētais ģerminātīvais

epitēlijs un Pfluger'a trūbas ir ģerminātīvā epitēlija grīztes.

Pie zīdītājiem oliņu membrāna sastāv no zona radiata un mem-

brāna vitellina.

No ģerminātīvā epitēlija sākas kā oliņas, tā arī follikulārais

epitēlijs. Oliņas pie zīdītājiem paliek ilgu laiku indiferentā stāvoklī,

un tāpēc nav sastopamas tādas stadijas, kā pie zemākiem skriemeļ-

niekiem, ar daudzām primitīvām oliņām, ko ieslēdz no visām pusēm

ģerminātīvā epitēlija mazās šūniņas. Ģerminātīvā epitēlija šūniņas

pārvēršas par permanentām oliņām ap 22. embrionālo dienu (trusis).

Visas ģerminātīvā epitēlija šūniņas spējīgas veidot ova, un ovārijam

tālāk attīstoties, seko stadijas, kas pa daļai līdzīgas zemāko skriemeļ-

nieku oliņu attīstības stadijām; tā piem., šūniņu kodols paliek stipri

graudams, ar nedaudziem lieliem graudiem (nucleoli), un viņā vairs

nav saskatāms chromatīna tīkliņš.

Protoplasma ap kodoliem paliek dzidrāka un bagātīgāki attīs-

tīta — primitīvās oliņas stadija.

Šādas primitīvās oliņas Balfour's atradis virsējā epitēlija.

Primitīvās oliņas nav uzskatāmas kā ova, bet gan kā embrionālas

ģenitālas šūniņas (Balf. Sexualzellen). Pie oliņu attīstīšanās pirmat-

nējie sincicium'a kodoli pa daļai atrofējas, bet atlikušie pārvēršas

par vesicula germinativa.

Atsevišķu oliņu oldzeltānumu veido viena sinciciālās Protoplas-

mas daļa.

Šūniņas kodola saturs dalās, pie kam graudainā masa tiek novie-

tota kodola vienā malā, kamēr pārējā daļa ir dzidra. Graudainā masā

pamazām attīstās reticulum ar 2—3 stipriem gaismas staru lauzējiem

nukleoliem, pie kam viens parasti ir lielāks un veido macula germi-

nativa. Tanī pašā laikā oliņas ķermenis top graudams.

Kamēr šīs pārgrozības norit kodolā, 2—3 šūniņu ķermeņi saplūst

kopā, un tā izceļas Protoplasmas masa ar vairākiem kodoliem.

Dažos gadījumos šī daudzkodolainā masa veido tikai vienu ovum,

kurā kodoli, izņemot vienu, atrofējas. Citos gadījumos tanī daloties

attīstās 2 vai vairāk oliņas, katra ar savu īpašu vesicula germinativa.
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Tā kā no atsevišķu šūniņu perēkļa attīstās tikai dažas oliņas, tad

Balfour's domā, ka apkārtējās mazās šūniņas veido follikuläre epitē-

liju, kā arī noder oliņām par barību.

Kölliker's
1) (1879. g.) novērojis, ka pie vīriešu kārtas dzimuma

dziedzera sēklu kanālīši parādās viscaur dziedzerī. Kamēr nav at-

tīstījusies albugineja un sēklas kanālīši, tikmēr kārtu nevar noteikt.

Grāfa follikula oliņas pēc Kölliker'a ceļas no virsējā epitēlija

(Keimepitel), grānulozas šūniņas no medullārām grīztēm, bet pēdē-

jās no Volfa ķermeņa kanālīšiem.

Mac Leod's
2) (1880. g.) pielīdzina testēs sēklu kanālīšus šūniņu

grīztēm ovārija medullārā substancē.

Schulin's (1881. g.) pieņem, pretēji Valdeijeram, ka Keimepi-

tel'am un peritoneālam endotēlijam ir kopējs pasākums — cilin-

driskais epitēlija slānis ar iegareniem sablīvētiem vertikāli nostādī-

tiem kodoliem, kas pie 10 mm gariem zīdītāju embrioniem izklājot

visu vēdera dobumu.

Šūniņu Protoplasma nav stingri norobežota.

Diferencējoties, no virsējā kodolu slāņa veidojas embriona vē-

dera dobuma cilindriskais epitēlijs, no apakšējiem slāņiem saišaudu

kārta un pie Volfa ķermeņa, mediālā pusē, ovārija ströma.

Tālāk, pēc Šūlīna, abu kārtu dzimumu dziedzeri attīstās no viena

indiferenta aizmetņa.

Pie aitas vīriešu kārtas embriona viņš pārliecinājies, ka tub,

seminiferi neattīstās vis no Volfa ķermeņa laipiņām, bet uz vietas no

sīkām līnijām (kodolu grīztēm), kas dodas no dziedzera iekšienes

uz Keimepitel'a pusi un cēlušās, šūniņām diferencējoties.

Arī dzimuma dziedzera epitēlijam neesot nekāda sakara ar Volfa

kanālīšu epitēliju.

Diferenciācija pie testēs notiekot ātrāk, nekā pie ovārija.

Pēc Šūlīna oliņas, membrāna granulosa un strömas šūniņas cēlu-

šās no viena avota — Keimepitel'a šūniņām.

Prīmordiālās oliņas, kas vēlāk sastopamas Keimepitel'ā, pārvie-

tojas dziļākos slāņos.

*) Cit. pēc Janošika — Histologisch-embriologische Untersuchungen über

das Urogenitalsystem 1885.

2) Cit. pēc Janošika. — Histologisch-embriologische Untersuchungen über

das Urogenitalsystem 1885.
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Šūlīns Keimepitel'ā un zem tā atrodošās šūniņu grupās izšķir

divējādus kodolus: mazākus tumšākus iegarenus un lielākus gaišā-

kus apaļākus. Pēdējos drīz parādoties tīklveidīga struktūra, un Pro-

toplasma ap tiem esot labāk attīstīta nekā ap mazākajiem kodoliem.

Vispārīgi, jo lielāki kodoli, jo skaidrāk saredzama viņu retikulārā

struktūra. Šādu kodolu prötoplasmatiska apvārksne paplašinoties un

notiekot pat vairāku šūniņu Protoplasmas saplūšana kopā.

Tālāk no šīm šūniņu grupām izveidojas follikulu grupas, un folli-

kulos, šūniņām diferencējoties, izceļoties oliņas un membrāna granu-

losa. Kamēr pēdējā nav vēl izveidojusies, tamēr oliņas neesot kailas

(pretēji Kölliker'am), bet pārklātas plānām mazām šūniņām, kas tikai

vēlāk palielinoties un veidojot membrāna granulosa.

Visas Keimepitel'a šūniņas var pārvērsties par oliņām, bet daudzas

to nesasniedz un veido membrāna granulosa šūniņas, kas sākumā ir

ļoti mazas, pat mazākas nekā Keimepitel'a šūniņas, un tikai vēlāk

vairojas un aug lielumā.

Pēc Šūlīna no grānulozām šūniņām oliņas saņemot savu barību.

Prīmordiālie follikuli, tālāk neattīstoties, varot ilgi uzglabāties

ovārijā, pat līdz vecumam.

Follikulam tālāk attīstoties aug oliņa un granulosa vienlīdzīgi,

bet vēlāk granulosa ņem pārsvaru un paliek slāņaina.

Pēc Šūlīna oliņa sasniedz savu dēfīnītīvo lielumu pirms liquor

folliculi attīstīšanās (pie 3 g. veca bērna).
Prīmordiālo oliņu kodolos chromatīns ir tīklveidīgas struktūras,

bet vēlāk, pie nobriedušām oliņām chrömatma tīkliņi nav vairs kon-

statējami.

Parasti oliņās esot viens kodols, bet gadoties līdz 3 vienā oliņā.

Oliņu atrofija iesākoties jau prīmordiālos follikulos.

Oliņu lielums esot dažāds pie dažādiem dzīvniekiem. Tās noga-

tavojoties ļoti agri, pat pēdējos grūsniecības mēnešos.

Amoiboidas kustēšanās spējas Šūlīns pie oliņām nav novērojis.

Mihalkovics (1885. g.) no zīdītājiem izpētījis cilvēka, govs, aitas,

suņa, kaķa, truša embrionus un jaunpiedzimuša cilvēka un kaķa ovā-

rijus.

Pēc Mihalkovica domām kortikālās grīztes (Sexualstränge) cē-

lušās no cēloma epitēlija.

Pie dzimuma dziedzera strömas izveidošanās ņemot dalību asins-

trauku adventiciālās šūniņas.
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Pie 10 mm liela aitas embriona neesot starpības starp Keimepi-

tel'a un dzimuma dziedzera strömas šūniņām.

No dziedzera virsmas dīgļepitēlija („Keimepitel") šūniņas emig-

rējot dziedzerī, un šādas ēmigrējošas epitēliālās šūniņas esot homo-

logas lielajām rāpuļu (reptiļu) dīgļepitēlija šūniņām. Pie zīdītājiem

agrajās stadijās tādu lielu šūniņu (prīmordiāloliņu) dīgļepitēlija ne-

esot. Pie cilvēka embriona kortikālās grīztes (Sexualstränge) vis-

pirms parādoties pie 5—6 ned. veca embriona (15—20 mm).
Pie 20 mm gara cilvēka embriona Mihalkovics izšķir, dzimuma

dziedzeros šādas šūniņu formas:

1) Dīgļepitēlijā — nevienādi ieapaļas, 0,009 mm lielas.

2) Dziedzeru stromā:

a) lielākas — apaļas 0,012 mm (tās esot asinsķermenīšu šū-

niņas ar kodoliem);

b) mazākas — 0,009 mm, kas intensīvi krāsojas un sakārtotas

rindveidīgi. Rindas sasniedz virsējo epitēliju;

c) bālāki nokrāsotas, vidēja lieluma, apaļas embrionālo saišaudu

šūniņas.

Kortikālās grīztes vislabāk esot novērojamas pie 22—25 mm

gariem aitas embrioniem. Grīšķu šūniņas esot apaļas un intensīvi

sarkanas krāsas, bet strömas šūniņas iegarenas, bāli ķieģeļsarkanas

(M. lietojis krāsošanai karmīnu).
Pie 5,5 cm gara cilvēka embriona ovārija kortikālā slānī redzami

epitēlija šūniņu sagrupē jumi (Epithelialballen). Šūniņas ir vienāda

lieluma un nav lielākas par dīgļepitēlija šūniņām.

Dziedzera iekšieni aizņem medullārās grīztes, kas savā starpā,

kā arī no kortikālā slāņa atdalītas gaišiem saišaudiem ar vārpstvei-

dīgām šūniņām. Še vēl redzami atrofēti Volfa ķermeņa kanālīši. Pie

7,5 cm suņa embriona kortikālā slānī atrodas epitēliālo šūniņu sako-

pojumi, resp. perēkļi (Eiballen), medullārā slānī medullārās grīztes

(Zellenstränge), kas vāji izveido tās.

Dīgļepitēlijs ir vienslānīgs. Šauru joslu starp to un epitēlija šū-

niņu perēkļiem veido izkaisītas epitēliālšūniņas un tām līdzīgas, tikai

drusku lielākas, pa divām, trim kopā starp perēkļiem. Pēc Mihalko-

vica domām prīmordiālās oliņas proliferē no dīgļepitēlija dziedzerī

un pievienojas šūniņu perēkļiem, ar ko pēdējie palielinās.

Pie jaunpiedzimuša suņa epitēlija šūniņu perēkļu vietā atrodas

ļoti daudz, pa lielākai daļai, parallēli virsmai sakārtotas Pfltiger'a

trūbas, kas, bez šaubām, cēlušās no perēkļiem (Eiballen). Pflüger'a
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trūbās nav sastopami veidojumi, kas norādītu uz follikulārā epitēlija

pasākumu. Pie 10—12 cm lieliem kaķa embrioniem Mihalkovics ap-

raksta zem dīgļepitēlija sīkšūniņu slāni, kas cēlies no tā. Šo slāni viņš

nosauc par subepitēliālo oliņu zonu (Eizone).

Centrālā virzienā no šīs zonas sastopamas trūbas (Pflüger'a trū-

bas), kas satur divējādas šūniņu formas: lielākas — apaļas ar gaišu

prötoplasmu, t. i. prīmordiālās oliņas, un rindveidīgi sakārtotas ma-

zas šūniņas. īpaši trūbu periferā galā atrodas daudz mazo šūniņu un

ari pārējas formas no abiem šūniņu veidiem. Dīgļepitēlijs ir kubisks

un krāsojās tāpat kā mazās šūniņas.

Pie jaunpiedzimušiem kaķēniem Pflüger'a trūbas ir platākas un

pildītas cieši sablīvētām oliņām. Trūbu virsgalā oliņas ir mazākas, un

mazās šūniņas še izzudušas vai sastopamas tikai to atliekas. Vir-

zienā uz centru trūbās oliņas paliek lielākas. No tam Mihalkovics se-

cina, ka mazākās šūniņas lielāko tiesu pārvērtušās par prīmordiālām

oliņām un tikai daļa no tām gājusi bojā. Pflüger'a trūbu centrālo daļu

aizņem lielākas, perifēriju mazākas šūniņas. Trūbu šūniņas vajaga

atšķirt no strömas šūniņām, kas ir mazākas, iegarenas un vājāk krā-

sojas.

Pēc Mihalkovica, Pflüger'a trūbu šūniņas visas pārvēršas par

prīmordiālām oliņām, pie kam pārvēršanās iesākas pie dažām šūni-

ņām jau subepitēliālā zonā, bet lielāko tiesu notiek pašās trūbās. Pie

kaķiem dīgļepitēlija prīmordiālās oliņas parādās vēlu — pie jaun-

piedzimušiem kaķēniem.

Pie cilvēka 4—6 mēn. veciem embrioniem parādās solitārās prī-

mordiālās oliņas un, aktīvi kustoties, nonāk dziļākos slāņos.

Dīgļepitēlija šūniņām vairojoties, izceļas prīmordiālo oliņu daudz-

kārtains slānis (Eizone). Šī slāņa oliņas grupējas perēkļos, kam

pievienojas prīmordiālās dīgļepitēlija oliņas. Perēkļi pārvēršas par

trūbām, un tad caur strömas ataugām tiek atdalītas atsevišķas oliņas.
Daudzas prīmordiālās oliņas deģenerējas, īpaši trūbu centrālos

galos, kamēr perifēriskajā galā attīstās jaunas oliņas. Dēģenerācijas

produkts tiek izlietots oliņu barošanai. Follikulārais epitēlijs ceļas no

medullāro grīšķu šūniņām. Medullārās grīztes sniedzas no ovārija

hilusa līdz kortikālam slānim. Tā kā medullārās grīztes ceļas indi-

rektā ceļā no dīgļepitēlija, tad arī follikula epitēlijam tāds pats pasā-

kums kā prīmordiālām oliņām, t. i. dīgļepitēlijs.

Kortikālās grīztes pie dažiem zīdītājiem uzglabājas vēl ilgi pēc

dzimšanas (pele, suns, kaķis, trusis), pie citiem ne (cilvēks, cūka).

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I 2
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Pēc Mihalkovica embrionos sieviešu un vīriešu kārtas dzimuma dzie-

dzeri pēc savas formas izšķirami viens no otra otrā mēneša beigās.

Vīriešu kārtai ģenitālā līste paliek īsāka un abos galos noapaļojas;

sieviešu kārtai līste ir Volfa ķermeņa garumā un abos galos sašau-

rināta.

Pie B—9 nedēļas veciem cilvēka embrioniein vīriešu kārtas dzi-

muma dziedzeris vidus daļā ir resnāks nekā galos un sāk no Volfa

ķermeņa atdalīties.

Pie 6 cm gariem cūkas embrioniem testēs ir īsākas nekā Volfa

ķermeņi.

Pie 4 cm aitas un 16 cm cilvēka embrioniem, sēklas kanālīši ir labi

atšķirami no medullārām grīztēm. Pēdējo šūniņas ir drusku lielākas

nekā mazās sēklu kanālīšu šūniņas ar grānulētu prötoplasmu, stū-

rainas un izzarotas.

Pie 14—16 cm gara cilvēka embriona pārejas elementi vietām

savieno sēklu kanālīšus ar medullārām grīztēm.

Pie 5—6 cm gariem kaķa, suņa un truša vīriešu kārtas embrio-

niem Mihalkovics atradis epitēlijā grīztes, kas, kā domājams, no Mal-

pigija kapsulas ieaugušas dziedzera hilusā. To pašu novērojis arī pie

ovārijiem. Šīs grīztes esot ļoti šauras, masīvas un sniedzoties līdz

pašai dziedzeru vidus daļai
1).

Intersticiālās šūniņas vīriešu kārtai ir pēc Mihalkovica epitēliāli

veidojumi, līdzīgi virsnieru kortikālai substancei.

Pie zīdītājiem viena daļa seksuālgrīšķu šūniņu pārvēršas par in-

tersticiālām šūniņām.

Janošiks (1885. g.). Janošiks pētījis cilvēka, kaķa, cūkas un truša

embrionus, kā arī dažus ovārijus post partum.

Pēc Janošika līdz zināmam periodam abu kārtu dzimuma dzie-

dzeri attīstās vienlīdzīgi. To pasākums ir Volfa ķermeņa mediālās

sienas epitēlija uzbiezne, no kuras dorso-krāniālā galā attīstās glan-

dula suprarenalis, no ventrālās daļas dzimuma dziedzeris.

Dzimuma dziedzerim attīstoties, robeža starp dīgļepitēliju un

apakšējiem audiem izzūd un izveidojas mazs paaugstinājums.

Pie 2,5 cm cūkas embriona no dīgļepitēlija iedodas dzimuma

*) Šīs grīztes atbilst rete testis resp. ovarii grīztēm, kas velak pārvēršas

par trūbām.
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dziedzerī mazas ataugas, kuru šūniņas ir vairāk ieapaļas nekā vir-

sējā epitēlija šūniņas.

Pie 2,8 cm cūkas embriona epitēliālās atvases ir stiprāk attīstī-

jušās un grīšķveidīgi caurauž visu strömu. Šūniņu kodoli epitēliālās

grīztēs ir lielāki un stiprāk krāsojas nekā strömas šūniņu kodoli.

Grīztes pa daļai nav vairs savienotas ar dziedzera virsmu.

Pie 2,9 cm cūkas embriona dzimuma dziedzeros sākas kārtu dife-

rencēšanās. Vīriešu kārtai dziedzeru epitēliālās grīztes pārvēršas

par tubuli seminiferi un drīz atdalās no dīgļepitēlija.

Sieviešu kārtai tās veidojas par solidām grīztēm, kas ovārijā

atrodas hilusa tuvumā. Viena daļa no šīm grīztēm tālākā attīstībā

dabū lūmenu.

Kopsakars starp dīgļepitēliju un epitēliālām grīztēm pastāv ilgāk

sieviešu kārtai nekā vīriešu kārtai; pie pēdējiem sakars top pār-

traukts ar blīvu saišaudu slāni, t. i. ar albuginejas attīstīšanos zem

virsējā epitēlija. Arī sieviešu kārtai attīstās līdzīgs slānis, bet attālāk

no dziedzera virsmas, dziļāk dziedzerī.

Vīriešu kārtas dziedzeri- Pie 3,3 cm vīriešu kārtas

cūkas embriona albugineja ir stipri attīstīta un epitēliālo šūniņu grīz-

tes vēl šur tur stāv sakarā ar virsējo epitēliju. Epitēliālās grīztes

satek kopā bāzes tuvumā. Šinī periodā sastopamas jau intersticiālās

šūniņas.

Pie 4 cm vīriešu kārtas cūku embriona albugineja ir ļoti attīstīta

un pastāv no vārpstveidīgām šūniņām, kas sakārtotas parallēli

virsmai.

Dziedzeru parenchima sastāv no divējādām šūniņu grīztēm:

1) no epitēliālām grīztēm — sēklu kanālīšu pasākumiem un

2) no starpšūnu grīztēm. Pēdējās ir ļoti daudz šūniņu, kuru ko-

doli vāji krāsojas un kuru prötoplasma grānulēta un pigmentēta.

4 cm gariem cūku embrioniem līdzīgas struktūras dziedzeri sas-

topami pie 3,3 cm truša un kaķa embrioniem.

Pie 5,5 cm gara kaķa embriona tubuli seminiferi jau labi attīstīti

un izklāti ar cilindrisku epitēliju. Kanālīšu centrā redzami graudiņi

un šur tur bāls kodols. Kaut kāda izšķirība starp kanālīšu šūniņām

nav konstatējama. Arī atsevišķas membrānas vēl nav. Rete Halleri

kanālīši, kas pēc Janošika attīstās no sēklu kanālīšiem, vēl ir grīšķ-

veidīgi, bez lūmena, un šīs grīztes ir gan savienotas ar sēklu kanālīšu

grīztēm, bet nekur nesavienojas ar Volfa ķermeņa kanālīšiem.

2*

19



Šinī stadijā albugineja nekur nav vairs pārtraukta epitēliālām

grīztēm. Ka asinstraukiem būtu kādas sevišķas attiecības ar dzelte-

najām šūniņām, to J. nav novērojis.

Pie 5,8 cm gara cilvēka embriona albugineja ir diezgan stipri

attīstīta. Virsējais epitēlijs cilindrisks un vienslānīgs. Dziedzerī

daudz dzelteno šūniņu.

Pie kaķa 6,8 cm gara embriona tubuli seminiferi un rete Halleri

ir loti attīstīti. Tub. seminiferi ir plati, ar labi izveidotu membrāna

propria un sastāv no divējādām šūniņu formām. Perifēriskais slānis,

kas pieguļ membrānai, sastāv lielāko tiesu no lielām apaļām šūnām,

kuru kodoli vāji krāsojas. Starp šīm šūniņām atrodas cilindriskas

jeb drusku modificētas. Tās šūniņas, kas atrodas vairāk centrā, ir

mazākas.

Bālās šūniņas ar lielo, vāji krāsojošos kodolu, kas atrodas peri-

fērijā, Janošiks salīdzina ar prīmordiālām oliņām, kādas sastopamas

pie putniem un rāpuļiem (reptiļiem).

Plakanas šūniņas veido ap sēklu kanālīšiem lamellas, kas atbilst

laikam Mihalkovica aprakstītajām endotelmembrānām, kas esot cau-

rumainas un uzskatāmas kā limfu sistēmas sākumi.

Rete Halleri kanālīšiem ir jau diezgan plats lūmens.

Stromā dzeltāno šūniņu ļoti daudz; tās it kā sagrupētas grīztēs,

starp kurām atrodas fibrillārie saišaudi.

Pie 7,3 cm gariem kaķa embrioniem dzeltāno šūniņu parenchimā

izliekas mazāk nekā agrāk.

Šinī stadijā starp virsējā epitēlija šūniņām parādās lielas gaišas

šūniņas ar lielu kodolu un ar epitēliālu šūniņu segu. Tādas pašas

sastopamas arī subepitēliālā slānī. Šīs šūniņas, pēc Janošika, ir līdzī-

gas oliņām, bet vīriešu kārtai paliek rudimentāras.

Pie 10 cm gara kaķa embriona šādas lielas šūniņas virsējā epitē-

lijā vairs nav sastopamas.

Sēklu kanālīšu sienās ir labi daudz gaišo bālo šūniņu, kas pie-

guļ kanālīša membrānai; vecākās stadijās to ir vēl vairāk.

Intersticiālās šūniņās pigments nav vairs saskatāms, tomēr no

apkārtējām šūniņām tās atšķiras ar savu lielumu.

Dzeltānās šūniņas pazūd pie kaķa agrāk nekā pie truša un cūkas

embrioniem (pie 12,7 cm gara cūkas embriona pigmentētās šūniņas ir

izzudušas). Pēc Janošika intersticiālās šūniņas laikam izcēlušās no

saišaudu šūniņām. Tās vispirms atrodamas dzimuma dziedzeru bazē.
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Sieviešu dzimuma dziedzeri. Ovārijs attīstās daudz

lēnāk nekā testēs un vēlāk sasniedz savu īpatnējo uzbūvi. Tanī laikā,

kad testēs var jau pazīt, ovāriju var tikai per exclusionem diagnoscēt.

Uzbieznētais epitēlijs stipri proliferē stromā; solidās šūniņu grīztes

ovārija stromā un viena daļa no tām grīztēm, kurām ir redzams lū-

mens, ir cēlušās ar šādu dīgļepitēlija proliferāciju.

3,7 cm garam cūkas embrionam epitēliālās grīztes vēl daudzās

vietās ir sakarā ar virsējo epitēliju. Grīšķu šūniņu kodoli ir lieli, gaiši,

vājāk nokrāsojušies, nekā saišaudu kodoli. Grīšķu šūniņas, jo tuvāk

virsējam epitēlijam, jo vairāk tam līdzīgas. Dziļāk dziedzerī šūniņas

lielākas un vājāk nokrāsotas. Saišaudos dzeltāno šūniņu (intersti-

ciālo) nav.

5,6 cm garam cūkas embrionam albugineja, ar intensīvu virsējā

epitēlija šūniņu proliferāciju, pārvietota virzienā uz dziedzera centru.

Epitēliālās grīztes sastāv no vienādām šūniņām, un starp grīztēm

atrodas ļoti daudz saišaudu, kas veido ap tām makstis.

5 cm garam sieviešu kārtas kaķa embrionam starp uzbieznēto

epitēliju šur tur, sevišķi dziļākos slāņos, parādās atsevišķas šūniņas,

kas ir lielas, gaišas un līdzīgas putnu pirmatnējām oliņām (Ureier).

Albugineja ne visai stingri atdala virsējo epitēliju no centrālās

daļas. Epitēlija grīztes sastāv no lielām bālām šūniņām ar bāli no-

krāsotu lielu kodolu. Dažās grīztēs ir jau lūmens redzams. Tādas

trūbas attīstās īpaši hilusa rajonā, bet sastopamas ari citās vietās.

Pie 5,5 cm kaķa embriona ovārijs ir divas reizes tik mazs nekā

tādā pašā stadijā testēs.

6 cm garam kaķa embrionam ovārijā vēl retās vietās virsē-

jam epitēlijam ir sakars ar epitēliālām grīztēm. Stromā nav dzelteno

šūniņu. Epitēliālās grīztēs parādās lielas bālas šūniņas ar lielu ko-

dolu, kas pēc Janošika ir prīmordiālās oliņas (Ureier).
Jo tuvāk dziedzera centram, jo vairāk šūniņas sakopotas grīztēs.

Ap grīztēm saišaudi veido segu, un grīztēm ir liela līdzība ar sēklu

kanālīšiem. Šīm iekšējām grīztēm ir kopsakars ar kanālīšiem hilusa

rajonā, un tie, savkārt, stāv sakarā ar Volfa ķermeņa pa daļai jau

atrofējušamies kanālīšiem.

Cilvēka 5 cm gariem embrioniem ovārijs ir daudz mazāks nekā

testēs.

Cūkas 6,6 cm garam embrionam ovārijā epitēlija virsējais slā-

nis ir ļoti stipri attīstījies un saišaudu slānis atrodas vēl dziļāk stromā

nekā agrāk. Virsējā epitēlija kārta atšķiras no apakšējās, kurā ko-
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doli krāsojas intensīvāk. Grīztes stromā (t. i. medullārās grīztes)

vairs nav tik labi izšķiramas.

Pie 9,5 cm kaķa embriona no dīgļepitēlija lielās grīztes iedodas

dziļi dziedzeri. Šo grīšķu šūniņas ir apaļas, lielas, bālas. Tās medul-

lārās grīztes, kas atrodas virsmas tuvumā, arī sastāv no bālām šū-

nām un savienojas ar augšā minētajām grīztēm resp. Pflüger'a trū-

bām, kas cēlušās no virsējā epitēlija sekundārās proliferācijas. Folli-

kulu veidošanās notiek tikai perifērijas daļā.

Tās grīztes, kas atrodas tuvāk pie hilusa un kas jaunākās stadi-

jās pēc savas uzbūves bija līdzīgas nupat aprakstītajām, ir ļoti pār-

veidojušās. Tās savos apmēros ir samazinājušās, kā arī to šūniņas

palikušas mazākas. Tās šinī stadijā, kā arī vēl vecākās, šķērsgrie-

zumā vairs nav atšķiramas no saišaudu saiņiem, kas jau satur gludo

muskulātūru.

Trūbiņas ar cilindriska epitēlija sienām, kas jau arī agrākajās

stadijās bija sastopamas hilusa rajonā, šinī stadijā ir samērā vāji at-

tīstītas, turpretim bagātīgi attīstījušās ovārijos pie 10,1 cm kaķa

embrioniem un savienotas ar Volfa ķermeņa atrofētiem kanālīšiem.

12,7 cm garam cūkas embrionam un 3 dienu veciem trušiem šādas

trūbas hilusa rajonā Janošiks nav novērojis.

11,5 cm garam jaunpiedzimušam kaķim Pflüger'a trūbas ir ļoti

stipri attīstītas un stāv tiešā sakarā ar nepārtrauktu dīgļepitēlija slāni,

kura šūnas ir mazākas nekā Pflüger'a trūbu šūnas. Šinī stadijā

Pflüger'a trūbas ir jau diezgan pilnīgi atdalītas no strömas grīz-

tēm. Medullārās grīztes dažās vietās izskatās atrofiskas, bet citās

vietās ir stipri attīstītas, un izliekas, it kā še notiktu follikulu vei-

došanās (šķērsgriezumā: viena lielāka šūniņa un ap to vairāk mazu).

12 cm gara kaķēna ovārijā virsējais epitēlijs ir kubisks un vien-

slānīgs, un plāna saišaudu kārta atdala to no Pflüger'a trūbām, kas

savkārt ir atdalītas no medullārām! grīztēm, un tā patstāvīgi veido at-

sevišķu slāni.

Pie 12,6 cm gariem kaķēniem- Janošiks novērojis starp dīgļepi-

tēlija šūnām lielās šūniņas ne tikai uz dziedzera virsmas, bet arī mes-

ovārija epitēlijā. Medullārās grīztes, kurās it kā veidojas follikuli,

šinī stadijā dēģenerējas.

Jaunpiedzimušiem trušiem Pflüger'a trūbas krasi atdalās no strö-

mas. Stromā redzamas vēl tikai sīkas medullāro grīšķu atliekas.

5 dienas veciem trušiem Pflüger'a trūbas vēl viscaur savienotas ar

dīgļepitēliju.
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3 mēnešus veciem trušiem dīgļepitēlijs ir vienslānīgs un saišau-

diem atdalīts no Pflüger'a trūbām. Follikulu ir ļoti daudz un pat hi-

lusa rajonā.

Jaunpiedzimušai meitenei ovārija dziļākos slāņos jau ļoti daudzi

attīstījušies follikuli, kamēr tuvāk pie virsmas ir vēl šūniņu grīztes,

kas vietām šaurākas, vietām platākas. Uz ovārija virsmas sastopa-

mas rievas, kas var līdzināties Pflüger'a trūbām.

Follikula attīstīšanās pēc Janošika notiek šā: viena šūna no līdzī-

gām palielinās un pārvēršas par oliņu, bet citas paliek par granulosa

šūniņām. Janošiks novērojis, ka granulosa šūniņas pie vienāda lie-

luma follikuliem nav vienādas. Dažos follikulos tās ir kubiskas, un

tad oliņas skaidri saredzamas; citos follikulos tās ir plakanas un nav

atšķiramas no apkārtējiem saišaudiem; tad oliņas ir neskaidras, vai

pavisam nav saredzamas.

Starp šīm galējām formām ir pārejas formas. Ja granulosa šū-

niņas ir dēģenerējušās, tad arī oliņas izzūd un follikuls sastāv no saiš-

audiem. Pēc Janošika tikai tādi follikuli attīstās tālāk, kuru granu-

losa jau agrākās stadijās ir vairākkārtaina.

Vispārīgi pēc Janošika novērojumiem lielākā daļa dziļāko slāņu

follikuli atrofējas.

Kanālīši, kas sastopami hilusa rajonā, pēc Janošika cēlušies no

Volfa ķermeņa kanālīšiem un veido epoophoron.

Dzeltānās šūniņas ovārijos redzamas retos gadījumos un cēlu-

šās no šaisaudiem, tāpat kā pie vīriešu kārtas.

M. F. Laulaniē (1886. g.) ziņo, ka viņš embrionālos ovārijos dzie-

dzera priekšgalā, hilusa rajonā, novērojis platu kanāļu tīklu, kuros

ieplūst medullārās grīztes (Valdeijera parovārijs).

Pie 10cm garasieviešu kārtas kaķa embriona viņam izdevies kon-

statēt tiešu sakaru starp Volfa ķermeņa kanāliem un parovāriju.

Viens jeb divi V. ķermeņa kanālīši ieplūduši parovārija kanālīšu

tīklā. Kādā embrionālā periodā šāda savienošanās iesākas, un kad

tā beidzas, to Laulaniē nav novērojis.

Pie 4 cm gara kaķa embriona tā vēl nav konstatējama.

Pēc Laulaniē medullārās grīztes ir homologas sēklu kanālīšiem.

Nāgels (1888. g.) izmeklējis dzimuma dziedzera attīstīšanos pie

cilvēka embrioniem.

Jau pie 11—13 mm gariem embrioniem dzimuma dziedzeris aiz-
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meties 0,5 mm garā, 0,3 mm platā valnīša veidā Volfa ķermeņa iekš-

pusē un sastāv galvenā kārtā no epitēliāliem elementiem, kas skaidri

atdalās no apakšējiem Volfa ķermeņa strömas audiem. Jau šinī sta-

dijā izšķirami vīriešu un sieviešu kārtas dzimuma dziedzeri.

Vīriešu kārtas embrioniem dziedzerī novērojami vietām sevišķi

kārtīgi šūniņu sakopojumi; tie veido izlocītas grīztes, kas stāv sa-

karos, kā savā starpā, tā arī ar virsējo epitēliju. Starp šīm epitēli-

ālām grīztēm atrodas retas (skaidri tas novērojams tikai dziedzera

pamatdalā) maigas embrionālo saišaudu ar vārpstveidīgām šūniņām

grīztes. Pa visu orgānu izkaisītas atsevišķas lielas šūnas ar lielu,

bālu kodolu — ģenitālās šūniņas, kas cēlušās no virsējā epitēlija šū-

niņām. Qenitälo šūniņu ieceļošanu virsējā epitēlija Nāgels neatzīst.

Tā paša lieluma sieviešu kārtas embrioniem dzimuma dziedzera pa-

sākumā nav nekādu noteiktu šūniņu sagrupē jumu, un maigie embrio-

nālie saišaudi parādās tikai retās vietās. Še lielo šūniņu ir daudz vai-

rāk nekā vīriešu kārtas dziedzeros. Arī pašas šūniņas ir daudz lie-

lākas, ar skaidri norobežotu prötoplasmu.

Arī dzimuma dziedzera attīstīšanās jau no paša sākuma katram

dzimumam ir īpatnēja un nevis abiem kopēja.

Pie testēs augšā minēto šūniņu grīztes aug un vairojas, un Volfa

ķermeņu kanālīši grīšķu veidošanā nepiedalās. Līdz ar epitēlija šū-

niņu pavairošanos no Volfa ķermeņa strömas audiem dzimuma dzie-

dzerī ieaug jauni saišaudi. Sevišķi divās vietās: 1) cieši zem dzimuma

dziedzera virsmas un 2) starp šūniņu grīztēm, ar ko tad testēs dabū

savu tipisko uzbūvi.

Jau 18—22 mm lieliem vīriešu kārtas embrioniem sastopama al-

bugineja, ar ko šūniņu grīztes tiek no virsējā epitēlija atdalītas. Vir-

sējā epitēlija šūniņas šinī laikā pieņem kubisku formu. Pēc tam, kad

šūniņu grīztes no virsējā epitēlija atdalītas, tās aug vienīgi savām

šūniņām vairojoties, un virsējais epitēlijs tālākā dziedzera attīstībā

izpilda tikai segepitēlija lomu. Vēlāka lielo ģenitālo šūniņu attīstīša-

nās virsējā epitēlijā un to ieaugšana dziedzerī pie cilvēka vīriešu

kārtas embriona, pēc Nāgela, nenotiek. Epitēliālo šūniņu grīztes iz-

ceļas tādā kārtā, ka saišaudi ieaug epitēlija šūniņu sakopojumos un

tos sadala grīztēs (intersticiālās etc.). Pie vīriešu kārtas dziedze-

riem samērā maz virsējā epitēlija šūniņu pārvēršas par ģenitālām

šūniņām, ovārijā turpretim daudz (Ureier), un šūniņu sakopojumi

nekad nesasniedz tādu trūbveidīgu sakārtojumu, kā tas. notiek pie

testēs.
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Vispārīgi ovārijos sākumā nav sastopami nekādi veidojumi, kas

līdzinātos Pflüger'a trūbām. Daudz vēlāk un mazākā mērā, nekā pie

testēs, no Volfa ķermeņa strömas sāk augt saišaudi dzimuma dzie-

dzerī.

Ovārijā virsējie slāņi paliek savienoti ar dziļākiem slāņiem līdz

prīmāro follikulu veidošanās. Epitēliālo šūniņu vairošanās notiek

galv. kārtām no ovārija virsējā slāņa, dīgļepitēlija šūniņām daloties.

Jaunradītās epitēliālās masas saišaudiem top sadalītas grupās (Ei-

ballen). Jaunākās grupas sastopamas tuvāk dziedzera virsmai, ve-

cākās ovārija dziļākos slāņos. Nāgels noliedz ģenitālo šūniņu div-

reizēju ieceļošanu.

Ārējie ģenitālie orgāni pie cilvēka sāk attīstīties pie 12 mm ga-

riem embrioniem, t. i. 5-tā nedēļā, bet pie 22 mm gariem jau pēc ārē-

jiem ģenitāliem orgāniem varot noteikt kārtu.

Janošiks (1890. g.) aizrāda uz to, ka sieviešu kārtas dzimuma

dziedzeros starpība starp kortikālo grīšķu un strömas medullārā

slāņa šūniņām iestājas vēlāk nekā vīriešu kārtas dzimuma dziedze-

ros un ka epitēliālās grīztes paliek ilgāk sakarā ar virsējo epitēliju.

Slānis, līdzīgs albuginejai, arī pie sieviešu kārtas redzams, bet tas

atrodas dziļāk dziedzerī.

Pēc Janošika domām, ja visi pasākumi, kas atrodas dzimuma

dziedzeri, attīstītos vienlīdzīgi tālāk, tad izceltos hermafrodītisks

dziedzeris, kura centrālā daļā atrastos testēs, perifēriskā — ovārijs.

Virsējā epitēlija sekundārā proliferācija nomāc testēs attīstīšanos.

Prenanfs (1890. g.) nav novērojis epitēliālo tapiņu veidošanos

no virsējā epitēlija, nedz no Volfa ķermeņa puses. Epitēliālo grīšķu

veidošanās pēc Prenant'a domām notiekot dzimuma dziedzerī ar epi-

tēliālo šūniņu autodiferenciāciju.

Coerfs (1898. g.) izmeklējis truša embrionus no 12. līdz 24. dienai

grūsniecības periodā, 8 dienas vecus trusīšus, 9,6 cm garu sieviešu

kārtas kaķa embrionu un I—6 nedēļas vecu kaķēnu ovārijus.

12 d. veciem truša embrioniem dzimuma dziedzera pasākums

parādās kā neliels paaugstinājums Volfa ķermeņa mediālā sienā, kas

sastāv no vienlīdzīgām mesoblasta šūniņām. Mitoses norāda uz šo

šūniņu pastiprinātu dalīšanos.

Šīs šūniņas veido: 1) dziedzera pasākuma galveno, perifērisko

daļu, kas sastāv no epitēlijam līdzīgiem audiem, un 2) dziedzera pa-
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matdaļu — mesenchimas audus, sastāvošus no garenām, longitūdi-

nālā virzienā sakārtotām šūniņām. Šinī stadijā tā ir plāna kārtiņa,

tuvu Volfa ķermeņa kapsulai.

13 dienas vecam embrionam dziedzera pasākums jau ir divas

reizes lielāks. Starp perifēriskām šūniņām redzamas daudz mitötis-

kas formas. Šūniņas nav grīztveidīgi sakārtotas.

14 d. veciem embrioniem dzimuma dziedzera pasākuma epitēlija

šūniņu masā atdalās viena bazālā kārta, sastāvoša no šūniņām ar

maziem, stipri nokrāsotiem, sablīvētiem kodoliem, kamēr perifēris-

kām šūniņām ir lieli gaiši kodoli. Šī kārta sastopama dziedzera prok-

simālā daļā, un tanī izceļas pie vīriešu un sieviešu kārtas rete's vei-

dojumi. Coert's to nosauc par rete's blastēmu. Perifēriskajā slānī

pie viena embriona saskatāmi epitēliālo šūniņu grupējumi grīztēs. pie

otra ne.

15 d. vecam embrionam jau daudzos griezienos epitēliālās grīz-

tes skaidri izšķiramas, īpaši epitēliālā slāņa dziļākās daļās, tuvāk

rete's blastēmai. Grīztes atdalītas viena no otras ļoti plānām sep-

tām, asinstrauku kapillāriem un sniedzas šinī stadijā vēl līdz dzie-

dzera perifērijai. Coert's šo embrionu uzskata par vīriešu kārtas un

epitēliālās grīztes par sēklu kanālīšu pasākumiem.

Grīztes, pēc Coert'a, veidojas uz vietas perifēriskā slāņa šūniņu

masā, dažām šūniņām pārvēršoties par grīztes šūniņām, un ne ar epi-

tēlija ieaugšanu dziedzerī (Janošiks), jeb ar to, ka saišaudi šūniņu

masu sadala grīztēs (Egli; Nagels). Saišaudi ieaug starp sēklu kanā-

līšiem, kad tie jau veidojušies. Līdzīga uzskata ir Šūlīns, kamēr Mi-

halkovics dzimuma dziedzerī no paša sākuma atšķir: 1) mesenchimas

šūniņas, no kurām veidojas saišaudi, un 2) epitēlija šūniņas, no kurām

ceļas sēklu kanālīši.

16 dienas vecam vīriešu kārtas embrionam sēklu kanālīši vairs

nesniedzas līdz dziedzera perifērijai, bet tos atdala kodolu bagāta

rinda resp. slānis, t. i. albuginejas pasākums.

Dziedzeris pieņemas lielumā. 20 dienu vecam embrionam tas ir

cilindrveidīgs un ar pamatu vispār piestiprināts pie Volfa ķermeņa.
Vēlāk dziedzeris no tā atdalās, sākot ar distālo galu, un paliek sa-

vienots ar Volfa ķermeņa proksimālo galu.

18 d. vecam vīriešu kārtas embrionam sēklu kanālīšos ir izšķi-

ramas divējādas šūniņas: 1) epitēlija šūniņas ar maziem ovāliem ko-

doliem un 2) ģenitālās šūniņās ar lielākiem apaļiem kodoliem. Arī

pārējās formas sastopamas.
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24 d. vecam vīriešu kārtas embrionam grīztēs jau redzams lū-

mens un membrāna propria. Grīšķu sienās atrodas mazās epitēliālās

šūniņas, kuru citoplasma sūta ataugas uz trūbiņas centru un veido

Protoplasmas tīklu ar maziem kodoliem, starp kuriem atrodas ģenitā-

lās šūniņas trūbiņas centrālā un perifēriskā daļā. Dažām ģenitālām

šūniņām jau labi norobežota citoplasma.

Pie jaunpiedzimušiem ģenitālo šūniņu skaits stipri palielinājies,

un trūbās ir tikai nedaudz mazo epitēliālo šūniņu. Intersticiālās šūni-

ņas parādās pie 18—20 d. veciem embrioniem. Tās izveidojas no

saišaudu šūniņām, bet tā kā dzimuma dziedzera saišaudi ceļas pa

daļai no epitēliāliem elementiem, tad jau varētu būt, ka īpaši tāda

pasākuma saišaudu šūniņas veido intersticiālās šūniņas.

Coert's nevar noliegt varbūtību, ka intersticiālās šūniņas var arī

celties no sēklu kanālīšu sienu šūniņām (pg. 101).

Rete's blastēma pēc Coert'a ir cēloma epitēlija produkts, pretēji

vispārīgam tā laika uzskatam, ka rete veidojas no Volfa ķermeņa

audiem. Tikai Janošiks, sekodams Eglijam, atvasina rete's grīztes no

sēklu kanālīšiem, kas nav pielaižams, jo rete's blastēma parādās

agrāk nekā sēklas kanālīši. Epitēlija invaginācijas, rete's grīztēm

veidojoties, Coert's nav novērojis. Rete's grīztes, arī tubuli recti, vei-

dojas uz vietas rete's blastēmā un ieaug dziedzerī, kā arī attīstās

virzienā uz Malpigija ķermenīšiem, bet no pēdējiem tie no paša

sākuma ir atdalāmi. Tā tad rete's veidojumā izšķirama: 1) interglan-

dulārā un 2) ekstrāglandulārā daļa. Bovmaņa kapsulas epitēlija at-

augas Coert's ir daudzās stadijās novērojis vīriešu un sieviešu kār-

tas dzimuma dziedzeros, bet tās vienmēr beidzas akli, un viņu gaita

vispār grūti noteicama. Tādas ataugas pēc Coert'a varētu uzlūkot

par rudimentāriem orgāniem, kam varbūt ir ģenētiski sakari ar Hof-

maņa ģenitāliem kanālīšiem pie amfibijām (pie dažām amfibiju for-

mām, arī pieaugušām, dzimuma dziedzeris savienots trūbiņām ar

Volfa aili, nevien dziedzera proksimālā galā, bet arī virzienā uz

distālo galu).

Volfa ķermeņa proksimālā galā notiek pārmaiņas: lielākā nieru

trūbiņu daļa un glomeruli atrofējas. Dažas trūbiņas veidojas no jauna,

uz ko aizrāda mitoses. Arī uzbūvē tās izšķiramas no apkārtējām trū-

biņām. No šīm jaunām trūbiņām, lai gan ne visām, izveidojas vasa

efferentia testis.

Pārmaiņas Volfa ķermeņa priekšgalā sākas jau pie 16 dienas ve-

ciem embrioniem, 20 d. veciem vēl redzami rudimentāri glomeruli.
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kas pie 24 dienas veciem izzuduši. Arī distālā virzienā Volfa ķermenī

blakus dēģenerātīvām formām sastopamas jaunveidotas trūbiņas, bet

tās vēlāk atkal izzūd.

Rete's kanālīši tikai vēlāk savienojas ar sēklas kanālīšiem un ar

vasa efferentia; pie truša tikai pēc dzimšanas.

15 dienu vecam sieviešu kārtas embrionam dziedzera pasākumā

atrodas šūniņas ar ieapajiem, iegareniem kodoliem kopējā citoplas-

mas tīkliņā. Qenitälo šūniņu samērā vairāk, nekā vīriešu kārtai. Vir-

sējaisl epitēlijs nav norobežots, kodoli nav grīztēs sagrupēti. Lielāko

tiesu kodoli vienlīdzīgi gaiši, bet atrodami arī daži tumšāki.

16. dienā izšķirams plāns perifēriskais slānis ar tumšiem kodo-

liem, kas saišaudu plāksnītēm nepilnīgi atdalīts no biezākā centrālā

slāņa ar gaišiem kodoliem. Pirmais atbilst kortikālam, pēdējais me-

dullārām slānim.

Tāda diferencēšanās notiek ļoti lēnām, un tikai 20 d. vecam

embrionam abi slāņi labāk atšķirami viens no otra.

18. dienā kortikālā slānī redzami šūniņu sagrupē jumi laukumos un

īsās grīztēs, kurām ir sakars ar virsējo epitēliju. Virsējā epitēlija šū-

niņas stipri pavairojušās, un šūniņu sagrupējumi pēc Coert'a notiek

ar šūniņu aktīvu darbību. Dažās vietās šūniņas veido lielākā apmērā

šūniņu masas, no kurām atdalās mazākas grupas. Citās vietās (20 d.

vecs embr.) no virsējā epitēlija ieaug dziedzerī tapiņveidīgas ataugas

un veido grīztes. Sākumā starp grīztēm daudzās vietās redzami tumši

gari, vārptsveidīgi kodoli, par kuru atvasināšanu Coert's neņemas

spriest. Vēlāk starp grīztēm no dziedzera pamata puses ieaug saiš-

audi.

18 un arī vēl 24 d. vecam embrionam ģenitālo šūniņu (Ureier)

kortikālā slānī nav visai daudz, un tās redzamas, galvenā kārtā,

grīšķu centrālajā daļā (dziedzera virsmā Coert's šinīs stadijās tās

nav novērojis). Jaunpiedzimušiem to jau ir daudz vairāk. Ne visas

grīšķu šūniņas pārvēršas par primitīvām oliņām. Grīztes, sastāvošas

vienīgi no ģenitālām šūniņām, Coert's nav novērojis; arī 8 dienas

vecam trusim ne.

Vienmēr grīztēs redzami mazi tumši kodoli kopējā tīklveidīgā

citoplosmā un starp tiem ģenitālās šūniņas, kā arī pārejas formas.

Tumšie kodoli grīztēs noteiktu vietu neieņem. Coert's domā, ka tie

spējīgi aktīvi pārvietoties.

Follikulu veidošanās pie 8 d. veciem trušiem vēl nav sākusies.

Kortikālais slānis arī vecākiem trušu embrioniem ir samērā plāns.
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Dzimuma dziedzera medullārais slānis (16. dienā) sastāv no gaišā-
kiem elementiem nekā kortikālais slānis. Šūniņas nav atsevišķi no-

robežotas, un citoplasma veido kopēju tīklu. Saišaudu ļoti maz, arī

pie 20 d. veciem embrioniem, un tie nepilnīgi sadala medullāro slāni

lielākās kodolu grupās, kas tad vēlāk sadalās mazākās grīšķveidīgās

daļās. Grīztes atdalītas starpaudiem, kas tikai pa daļai atbilst saiš-

audiem. 24 d. vecam embrionam grīšķu veidošana atrodas pilnā

gaitā, un 8 dienas vecam trusim medullārais slānis viscaur sastāv no

šaurām, drusku izliektām grīztēm (bez lūmena), starp kurām ir maz

saišaudu. Šūniņu robežas grūti izšķiramas, un kodoli ovāli. Pirmatnes

oliņu ļoti maz. Jaunākās stadijās ir grūti atšķirt kortikālās no me-

dullārām grīztēm tādās vietās, kur abu gali satiekas. Jaunpiedzimu-

šiem abas grīšķu formas ir pa lielākai daļai labi atdalītas saišaudiem.

Arī ar to izšķiras šīs grīztes — kortikālās ir daudz pirmoliņu, me-

dullārās turpretim ļoti maz. Rete ovarii veidojas līdzīgi rete testis.

Sieviešu kārtai rete, liekas, ir mazāk attīstīta, kā vīriešu kārtai

un nenoiet tik tālu distālā virzienā.

Ekstrāglandulārā daļa stājas kontaktā ar vasa efferentia (Epo-

ophoron).

Kanālīši, kas būtu salīdzināmi ar tubuli recti, nav novērojami.

Pie jaunpiedzimuša rete's grīztēs sāk parādīties lūmens, un 8 d.

veciem trušiem tās veido kanālīšu tīklu.

Starpība starp rete's grīztēm un medullārās substances grīztēm:

I. pie truša: 1) medullārās grīztes ir bez lūmena un šur tur re-

dzamas ģenitālās šūniņas, 2) rete's grīztes ir ar lūmenu un nav ģeni-

tālo šūniņu.

11. pie kaķa: dažas medullārās grīztes ir ar lūmenu un ir ari

novērotas ģenitālās šūniņas starp rete's grīztēm.

No kaķa Coert's izmeklējis vienu 9,4 cm garu embrionu un I—61—6

ned. vecu kaķēnu ovārijus. Kaķa 9,4 cm embriona ovārijs dažā ziņā

tālāk attīstījies nekā jaunpiedzimuša trusīša. Dažās medullārās grīz-

tēs redzams lūmens, biezais kortikālais slānis vēl ir sakarā ar virsējo

epitēliju un nepilnīgi atdalīts no medull. slāņa. Follikulu vēl nav.

Rete's kanālīši stipri attīstīti, un rēte sniedzas tālāk distālā virzienā

nekā pie truša. Kamēr vēl nav pilnīgi izveidojusies albugineja, vir-

sējais epitēlijs piedalās kortikālā slāņa tālākā veidošanā. Albugineja

pie kaķa sāk veidoties tikai pēc dzimšanas. Tad ari sāk parādīties

follikuli.
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Pie 6 ned. veciem kaķēniem vietām vēl ir sakars starp virsējo

epitēliju un kortikālo slāni. Gatavās oliņas kaķa ovārijos parādās

tikai pirmā gada beigās, un no daudzām oliņām, kas bija redzamas

kortikālā slānī agrākajās stadijās, atlikusies salīdzinot maza daļa.

Pirmoliņas (Ureier) atrodamas kortikālā slānī vēl pie 6 ned. veciem

kaķēniem, nedaudz arī virsējā epitēlijā. Izaugušiem kaķiem viņu gan

vairs nav.
_

Kortikālā slāņa šūniņas diferencējas: ģenitālās šūniņās un ma-

zās tumšās, kas veido ap oliņu membrāna granulosa. Lielākie follikuli

atrodas, galvenām kārtām, dziļākos slāņos, bet Pflüger'a trūbas vai-

rāk uz perifēriju. Arī medullārā slānī atrodamas ģenitālās šūniņas,

daudz vairāk nekā pie truša.

Medullārās grīztes pie jaunpie dzimušiem kāķiem sasniegušas

augstāko attīstības pakāpi un sāk dēģenerēt. Pie pieaugušiem kaķiem

sastopamas tikai to atliekas. Arī medullārās grīztes veido primāros

follikulus, kas vēlāk dēģenerē. Daži medullārā slānī atrodošies folli-

kuli gan ienākuši no kortikālā slāņa, bet citi cēlušies no medullārā

slāņa elementiem.

Rete. Coert's pie 14 dienas veca kaķēna novērojis dažās vie-

tās tiešus sakarus starp rete's kanālīšiem un medullārām grīztēm, bet

vēlāk vairs ne. Pie 6 ned. veca kaķēna ekstrāglandulārā rete's daļā

vasa efferentia meklējami mesovārija. Vai pie pieaugušiem kaķiem

no rete's veidojuma un no vasa efferentia kas atrodams, to Coert's

nezina.

Kaķu ovārijos intersticiālās šūniņas parādās lielā daudzumā īsi

priekš un pēc dzimšanas. Tās ir cēlušās no saišaudu šūniņām, tāpat

kā theca interna šūniņas, un atbilst testēs intersticiālām šūniņām.

Pēc Coert'a nevien ovārija virsējā epitēlija, bet vispārīgi cēloma

epitēlija šūniņas ovārija apkārtnē var pārvērsties par ģenitālām šū-

niņām; rete ovarii gan ļoti reti atrodamas ģenitālās šūniņas.

Winiwarter's (1901. g.) savā rakstā par ovārija attīstīšanos un it

īpaši arī par oliņu veidošanos pie cilvēka un truša embrioniem dod

pārskatu par tām epitēlija šūniņu kadola struktūrām, kuras viņš no-

vērojis ovārija kortikālā substancē dažādās attīstīšanās stadijās. Kat-

ram kodolu tipam Winiwarter's dod īpašu nosaukumu. Morfolo-

ģiski neutrālās epitēlija šūniņas, par kurām vēl nevar zināt, vai tās

pārvērtīsies par öogonijäm vai ne, Winiwarter's apzīmē ar nosau-

kumu: šūniņas ar „noyaux protobroques a" (prötobrochie kodoli).
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Šo šūniņu kodoli ir ovālas, ari poligonālas formas (virsējā epitēlija:

kubiskas), ar vāji saskatāmu membrānu, sīku chrematīna tīkliņu un

dažiem lielākiem chromatīna graudiņiem. Viss kodols krāsojas inten-

sīvi (hemalaunā).
Nākošais tips ir „noyaux protobroques b". Kodols mazāks kā

iepriekšējais, viens gals resnāks, mazāk intensīvi krāsojas nekā

„n. protobr. a", ar skaidrāku kodola membrānu un labāk attīstītu

reticulum. 'd
~.

„N.deuterobroques" (deuterobrochie kodoli) ir lielāki nekā iepriek-

šējie, apaļāki gaišāki, ar platacainu chromatīnu tīkliņu, kas vairāk

attīstīts pa kodola apvārksni, bet centrā ir tik retas maigas chroma-

tīna šķiedriņas. Gar kodola apvārksni vairāki chromatīna graudiņi.

Nukleola vieta kodolā nav noteikta. Šī ir pirmā oliņu augšanas etape

un tāpēc Vinivarters „in. deuterobroques" uzskata par öocitiem.

Lielāki par iepriekšējiem kodoliem ir „n. leptotēnes", un tie satur

loti sīku chromatīna tīkliņu. Šiem kodoliem ir nukleols.

No ~n. leptotēnes" izveidojas „n. synaptenes" c un f. Sīkajiem

pavedieniem salīpot, izceļas blīvs chromatīna kamols, kas aizņem

kodola vienu galu. Dažreiz no šā kamola atiet uz kodola otru galu

atsevišķi chromatīna pavedieni un veido cilpas. Pavediena svaba-

dais gals atgriežas atpakaļ kamolā. Nukleols kodolā nav sastopams.

Nākošā kodolu forma ir „n. pachytenes", kas līdzīgi „n. lepto-

tēnes", bet chromatīna pavedieni tiem rupjāki. Pavedienos atrodas

iegareni chromatīna graudiņi, kas savā starpā savienoti kodola

achrematiskām daļām. Nukleols kodolā sastopams.

Nākošais kodola tips veidojas no iepriekšējā, chromatīna pave-

dieniem daloties divos, dažreiz parallēlos pavedienos. Winiwarter's

šādus kodolus apzīmē par „n. diplotēnes". Šādos kodolos sastopami

gareni chromatīna stabiņi. Nukleola vieta kodolā nav noteikta.

Beidzamais kodola tips ir „n. dictyees". Tie ir lieli kodoli ar

vāji izteiktu chromatīna tīkliņu. Nevienlīdzīgi izkaisītais chrematīns

ir savā starpā savienots gariem achrömatiskiem pavedieniem. Nuk-

leols atrodas vairāk kodola centrā.

Pie 23. d. veca truša embriona Winiwarter's ovārijā izšķir ārējo,

kortikālo un iekšējo, medulläre slāni, kas savā starpā vairākās vietās

savienojas. Kortikālā slānī Winiwarter's īpaši atzīmē: 1) virsējo epi-

tēliju „assise epitheliale", 2) zem tā saišaudiem nepārtrauktu epitēliāl-

šūniņu kārtu „assise germinative" un 3) zem tās biezāku epitēliālo
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šūniņu kārtu, kas saišaudiem un asinstraukiem sadalīta šūniņu grīz-

tēs — „boyaux germinatifs".

Medullārais slānis sastāv no medullārām grīztēm (cordons me-

dulläres) un saišaudiem. No medullārām grīztēm vietām atiet paga-

rinājumi kortikālā slānī. Kortikālā slānī šūniņas attiecas uz „n. pro-

tobr." a un b tipa kodoliem, un šī slāņa centrālās dalās sastopamas

arī retas „n. deuterobroques" tipa šūniņas (katrā „boyaux germina-

tifs" 2—3) un pārejas formas starp „n. protobroques b" un „n. deu-

terobroques".

Mitötiskas šūniņu formas redzamas īpaši kortikālā slāņa periferā

daļā. Bez tam vēl kariolitiskas formas, t. i. grānulētas ar dažāda

lieluma chromatīna lodītēm. Medullāro grīšķu šūniņas ir līdzīgas

„n. protobroques b". Vēlākās stadijās ir sastopami nedaudz „deu-

terobroques" tipa kodoli.

18 dienu vecu embrionu kortikālā slānī vēl nav izšķiramas kor-

tikālās grīztes, un.kortikālais slānis ir cieši saistīts ar medullārā

slāņa grīztēm, kas ir cēlušās ar virsējā epitēlija šūniņu proliferāciju.

26 dienas veca truša embriona ovārijs ir divreiz lielāks nekā

iepriekšējam, 23 d. vecam embrionam. Šī palielināšanās galv. kārtām

notiek epitēliālām šūniņām pavairojoties kortikālā slānī. Šaišaudi arī

ir pavairojušies sevišķi dziļākos slāņos un sadala „couche germina-

tive" šūniņas saliņās, kas ir lielākas dziļākos slāņos un mazākas

virsmas tuvumā.

Zem virsējā epitēlija tomēr vēl pastāv nepārtraukta šūniņu

kārta ■— „assise germinative", kas nesatur saišaudus.

Kortikālo slāni, tāpat kā iepriekšējā stadijā, veido „n. protobro-

ques" a un b tipa šūniņas. Slāņa centrālā daļā atrodas daudz „n.

deuterobroques" tipa šūniņas, periferā daļā to mazāk. Starp šūniņām

daudz mitötiskas un šur tur kariolitiskas formas.

1

/2 dienas veca truša ovārijs trīs reizes tik liels kā 23 d. veca

embriona, un palielināšanās notiek īpaši kortikālā substancē.

Primitīvos kortikālos audus veido „n. protobr. b" un dziļākos

slāņos sastopami ļoti daudz „n. deuterobr.", „n. leptotēnes" un daži

„synaptene" tipa kodoli, kā arī kariolitiskas un daudz mitötiskas

formas.

IV2 dienas veca truša kortikālie audi vēl vairāk pavairojušies un

caurausti stiprām saišaudu grīztēm, kas sasniedz virssējo epitēliju

(assise epitheliale) un vietām to pat atdala no ~I'assise germinative".
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Kortikālo grīšķu nodala ir paplašinājusies, un Pflüger'a trūbas

ir labi izveidotas, sevišķi, dziļākos slāņos. Virsējo epitēliju veido „v.

protobr. a"; zem tā nāk divi slāņi ar „protobroques b" un „deutero-

broques" tipa kodoliem, pie kam iekšējā slānī ir vairāk „n. deutero-

broques".

Pflüger'a trūbas izklāj „n. protobr. b". Šie kodoli sniedzas līdz

pat medullārai substancei un, veido kortikālo grīšķu rajonā īpašu

kārtu (couche folliculeuse).
Kortikālā slāņa dziļākos rajonos sastopami ļoti daudz „synaptene"

tipa c un f kodoli un virs un starp tiem arī „n. leptotēnes" formas.

Vairāk pa perifēriju mitötiskas un kariolitiskas formas.

4 dienas veca truša ovārija medullārā substancē stipri pavairo-

jušies saišaudi un sadala medullārās grīztes grupās. Saišaudi aiz-

ņem arī kortikālo slāni. Kortikālā slāņa centrālā zöna ir paplašināju-

sies (sniedzas tuvāk virsmai), un tanī, bez jau minētām kodolu for-

mām, sastopami „pachytene" tipa kodoli, un periferā daļā „deute-

robroque" tipa kodolu ir vairāk nekā „n. protobroques b".

Mitöses redzamas vairāk pa perifēriju, kā arī daudzās vielās

kortikālo grīšķu rajonā kariolitiskas formas.

5 dienas veca truša ovārijs drusku palielinājies. Medullārās

grīztes visur labi attīstījušās un vietām sniedzas līdz pat virsējam

epitēlijam.

Kortikālā slāņa perifēriskā zöna stipri reducējusies, turpretim

centrālā zöna vēl vairāk paplašinājusies, un kortikālās grīztes snie-

dzas līdz pat ovārija virsmai.

Zem epitēliālā slāņa (n. protobr. a) kortikālās zönas pamatu

veido protobr. b. kodoli. Deuterobr. tipa kodolu skaits samazinājies.

Sastopami daudz „n. pachytenes" un sevišķi daudz „synaptene" c un

f tipa kodoli. „Leptotene" tipa kodoli atrodas dziļā slāņa perifērijā.

Daudz kariolitisko un maz mitötisko formu.

10 dienu veciem trušiem ovārijs maz palielinājies. Oliņu vairo-

šanās un mitöse ir redzama tikai retās vietās, bet notiek saišaudu vai-

rošanās primitīvās kortikālās zönas dziļākos slāņos.

Kortikālā slāņa centrālā daļā sastopamas oliņas, kas pārklātas

plakanām vai cilindriskām šūniņām. Atsevišķas oliņas un oliņu gru-

pas atdalītas viena no otras saišaudu šūniņām, kuru kodoli ir vairāk

iegareni un krāsojas tumšāk nekā „protobroques b". Līdz ar saiš-

audu pavairošanos notiek „assise germinative" izzušana, ko tie pār-

vērš par „boyaux germinatifs".

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I
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Saišaudiem nepārtrauktā subepitēliālā kārta (assise germinative)
ir izzudusi, un kortikālais slānis sastāv no epitēlija un „boyaux germi-

natifs" un dziļākos slāņos no prīmordiāliem follikuliem, kuru mem-

brāna granulosa veido protobr. b tipa kodoli. Tik retās vietās vēl pa-

stāv sakars starp kortikālām un medullārām grīztēm.

Kortikālā slāņa centrālā daļā ir konstatējama jaunu tipu šūniņu

resp. kodolu parādīšanās — „noyaux diplotēnes et dictyees", kā ari

sastopami „pachytene" tipa kodoli daudz vairāk nekā pie 5 d. veciem

trušiem, un tie novirzījušies uz dziedzera perifēriju.

No otras puses novērojama „noyaux leptotēnes et synaptenes"

tipa kodolu pamazināšanās. Mitöse un kariolise pamazinājušās, bet

„noyaux deuterobroques" tipa kodoli pilnīgi izzuduši.

Pie 18 dienu veca truša ovārija saišaudu slānis (albugineja) atdala

virsējo epitēliju no kortikālā slāņa.

Dziedzera virsmā redzamas (arī jau iepriekšējā stadijā) epitē-

liālās invaginācijas, kas perforē saišaudus un tā savienojas ar korti-

kālā slāņa audiem (boyaux germinatifs).

Invaginācijas satur tikai „noyaux protobroques a", redzamas šur

tur mitöses, bet nav citu tipu šūniņu.

Pēc Winiwarter'a domām no šādām epitēliālām invaginācijām

neizceļas jaunas oliņas.

Kortikālā slānī, virzienā no centra uz perifēriju, redzami šādi

veidojumi:

1) Nedaudz prīmordiālo follikulu ar „n. dictyees" tipa šūniņām.

2) Biezs slānis ar „noyaux diplotēnes" tipa šūnām, ar bagātu prö-

toplasmu. Spraugas starp šīm šūniņām aizņem „noyaux proto-

broques b" tipa šūnas.

3) Vairāk uz virspusi atrodas daudz „noyaux pachytenes" tipa šūnu

un starp tām „n. protbr. b" tipa.

4) Vēl vairāk uz virspusi — dažas „n. synaptenes" tipa šūnas, bet

ne vairs nepārtrauktā slānī; tās savienotas mazās grupās tieši

zem albuginejas. Kariolise stipri samazinājusies. Epitēliālais slā-

nis satur kariokinētiskas formas, bet no tām vairs jaunas oliņas ne-

veidojas.

4 nedējas vecam trusim visas oliņas atrodas prīmordiālos folli-

kulos. Dziļākos slāņos oliņas pārklātas cilindriskām šūniņām. Korti-

kālo slāni veido tāda paša tipa kodoli kā iepriekšējā stadijā.
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Pēc Winiwarter'a domām „n. protobroques" a un b tipa šūniņas,

övärijam attīstoties, pastāvīgi dalās un b tipa šūniņas dod pasākumu

oliņām un follikulāram epitēlijam un tā tad ir uzskatāmas par öogoni-

jām. Visas sekojošo kodolu tipa šūniņas vairs nedalās, tikai aug un

pārveidojas struktūras ziņā, tā tad ir oocīti.

Augšanas jeb öogeneses otrais periods izbeidzas jau labu laiku

priekš dzimšanas un visur pirms primāro follikulu attīstīšanās, pretēji

dažu citu autoru domām, it kā augšanas periods sakrīt ar primordiālo

follikulu attīstīšanos. Oliņu augšanas periodu pie zīdītājiem Wini-

warter's sadala 2 periodos, priekš un pēc primordiālo follikulu attīs-

tīšanās.

Visas svarīgākās kodolu struktūru maiņas pēc Winiwarter'a norit

pirmajā periodā.

Pēdīgi līdz ar diferencēto kodolu pavairošanos mitöses pamazi-

nās, tā ka 10 dienas pēc dzimšanas to skaits ir tik neievērojams, ka

öogoniju vairošanās periodu var uzlūkot par nobeigušos. Pēc šī

laika pie Winiwarter'a izmeklētiem trušiem jaunas oliņas vairs ne-

tiek radītas. Vai pie vecākiem dzīvniekiem tas vēl notiek, to W.

apšauba.

Pēc Winiwarter'a medullārās grīztes, rete ovarii un epoophoron

trūbas ir cēlušās no vienādiem pasākumiem un savā starpā kom-

mūnicē. Pie cilvēka medullārās grīztes un rete esot mazāk attīstītas,

bet citādi līdzīgas trušiem.

Skrobanskis (1903. g.) izpētījis galvenām kārtām cūkas embrio-

nus. 1,2 cm garam cūkas embrionam Volfa ķermeņa mediālā sienā

novērojams dzimuma dziedzera pasākums — mazs iegareni apaļš

pakalniņš, kas gandrīz viscaur sastāv no indiferentām dīgļa šūniņām

(Keimzellen, prim. Parenchymzellen). Dziedzerī šūniņas vienlīdzīgas,

nav izšķirami atsevišķi slāņi. Šūniņu iegarenie kodoli satur I—2

nukleolus. Kodolā sīki graudiņi, chromatīna tīkliņa pavedienu krusto-

šanās vietās redzamas lielākas chromatīna piciņas. Mitöse tikai re-

tās vietās sastopama. Asinstrauku vēl nav, tikai asinsķermenīši.

Starp šiem parenchimas kodoliem retās vietās Skrobanskis no-

vērojis lielus lodveidīgus kodolus, dažus ar atsevišķu Protoplasmas

apvārksni. Bez tam vēl nedaudz saišaudu elementus, kā maigas

sīkas šķiedriņas un šūniņas ar iegareniem kodoliem. Saišaudi cēlu-

šies no Volfa ķermeņa kapsulas. Skrobanskis uzsver, ka šinī stadijā,

kā arī vēlāk, pa visu oliņu veidošanās laiku, dzimuma dziedzera epi-
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tēliāliem audiem bieži ir sinciciāla struktūra, t. i. kodoli ieguldīti ko-

pējā protoplasmatiskā masā.

Dzimuma dziedzera augšana notiek, virsējā epitēlija un primā-

rām parenchimas šūniņām daloties.

1,5 cm gara embriona saišaudi pavairojušies un sniedzas līdz paa-

sam dziedzera virsējam slānim.

1,8 — 2 cm gariem cūku embrioniem iestājas kārtu diferenciācija.

Vīriešu kārtai dziedzeros centrālā daļā saišaudi stipri pavairojušies

un veido platacainu (breitmaschig) tīklveidīgu pamatmasu, kas dažā-

dos virzienos caurausta iegarenām, stipri sablīvētām parenchimas

grupām.

Starp indiferentiem epitēlija šūniņu kodoliem sastopami arī jau

minētie lielie lodveidīgie kodoli, bet viņu ir mazāk nekā iepriekšējā

stadijā.

Sieviešu kārtas embrioniem šinī stadijā grūtāk atšķirt iekšējos

slāņus no ārējiem.

Dziedzeru ārējos slāņos ir redzamas tikai atsevišķas saišaudu

šķiedriņas, un šis slānis ir vairāk kompakts nekā iekšējais.

Tā tad šinī stadijā atšķirami viens no otra iekšējais medullārais

un ārējais kortikālais slānis, ko vīriešu kārtai vēlāk aizvieto albugi-

neja.

Parenchimas elementi ovārijos nav vēl tik labi norobežoti gru-

pās un nav tik stipri sablīvēti, kā vīriešu kārtai, kur tie izrādās it

kā saspiesti.

2,8—3 cm gariem embrioniem vēl labāk atšķirami vīriešu un

sieviešu kārtas dziedzeri.

Testes parenchimā (mcd. sl.) veidojas šauras iegarenas grīztes,

kas viena no otras atdalītas šķiedrainiem saišaudiem.

Kortikālais slānis, saišaudiem pavairojoties, organizējas par

tunica albuginea, un parenchimas šūniņas dēģenerējas.

Ovārijos šinī stadijā robeža starp kortikālo un medullāro slāni

tikai dažās vietās izšķirama. Lielāko tiesu abu slāņu parenchimas

grupas (indif. šūniņu kodolu grupas) stāv savā starpā tiešos sakaros.

Saišaudu šūniņu kodoli dažās vietās grūti atšķirami no parenchimas

šūniņu kodoliem.

4 cm garam cūkas embrionam saišaudi ovārijos jau stipri attīstī-

jušies, īpaši medullārā slānī.

Kortikālais slānis ir biezs un vietām maigiem saišaudiem sada-

līts grīztēs. Tanīs vietās, kur parenchimas kodoli nav tā sablīvēti un
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saišaudi stiprāk attīstīti, kortikālais slānis līdzinās medullārām slā-

nim. Vispārīgi dažās vietās abi slāņi bez robežas saplūst kopā.

Kortikālā un medullārā slānī sastopami daudz lielo kodolu kopējā

protoplasmā. Novērojama arī indiferento parenchimas šūniņu dalī-

šanas, īpaši kortikālā slānī. Indiferentās parenchimas šūniņas Skro-

banskis nosauc par dīgļa šūniņām (Keimzellen).

Par seksuālām (Geschlechtszellen) viņš nosauc tās šūniņas, kas

atšķiras no indiferentām parenchimas šūniņām, bet vēl nav apzīmē-

jamas par oogonijām jeb spermatogonijām, tā tad gaišās šūniņas ar

lielo apaļo kodolu, kuras Valdeijers un Mihalkovics nosaucis par prī-

mordiālām oliņām — „Ureier"; no tām diferencējas öogonijas, kas

tālāk augdamas pārvēršas par I. un 11. šķiras oocītiem, pēc kam seko

gatavās nobriedušās oliņas.

5 cm gariem cūku embrioniem ovārijā izšķirami: labi norobe-

žots dīgļepitēlijs, kortikālā un medullārā substance. Medullārās

substances pamatu veido platacaini saišaudu slāņi, kuru šūniņu ko-

doli šinī stadijā viegli atšķirami no parenchimas šūniņu kodoliem, jo
tie ir mazāki un vairāk iegareni nekā pēdējie.

Saišaudu stromā atrodas tumšas medullārās grīztes, dažās vie-

tās ar atzarojumiem, kas savienojas savā starpā; citās vietās redza-

mas tikai atsevišķas kodolu saliņas.

Kortikālais slānis satur ļoti daudz sablīvētas parenchimas (indif.

Keimzellen) šūniņas un arī lielos, apaļos kodolus, kas sasnieguši mak-

simālo lielumu. Kortikālā slānī to ir tik daudz, ka tie vietām ņem

pārsvaru par parenchimas šūniņu kodoliem. Arī medullārā slānī to ir

daudz, bet tomēr mazāk nekā kortikālā.

Šinī stadijā arī sastopamas pārejas formas starp lielajiem apaļa-

jiem kodoliem un indiferento parenchimu šūniņu kodoliem, kā arī no-

vērojama šo kodolu dalīšanās, tomēr ne visos attiecīgo stadiju ovā-

rijos. Medullārā slānī dalīšanās mazāk novērojama.

Virsējais epitēlijs sastāv no 2—3 kodolu rindām (arī vienslānīgs);
kodoli ieguldīti kopējā protoplasmā, un vairākās vietās atdalīti saiš-

audiem no apakšējiem parenchimas audiem.

Šinī periodā virsējā epitēlija kodoli struktūras ziņā atšķiras no

parenchimas šūniņu kodoliem. Virsējā epitēlijā kodoli krāsojas ļoti

grūti, chromatīns kopojas vairākās atsevišķās drupačiņās, nukleols

bieži nav vairs konstatējams. Tomēr sastopami arī vēl kodoli, kas

līdzinās parenchimas šūniņu kodolu pirmatnējai formai. Sastopami
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arī kodoli, kurus var uzskatīt par pārejas formām uz lielajiem apaļa-

jiem kodoliem. Mitöses nav novērojamas.

Skrobanskis nepieslejas ieskatam, ka „digļepitēlijs" ar savu pro-

liferāciju veido ne tikai kortikālo slāni, bet arī medullārās grīztes, jo

viņam nav izdevies sastapt nevienas stadijas, kurā būtu pietiekošs

daudzums šūniņu dalīšanās formās. Viņš ari noliedz ieskatu, ka agrā-

kos attīstības periodos virsējā ovārija kārtā nebūtu saišaudu.

Vecākās attīstības stadijās novērojamas kortikālā slānī šūniņu

struktūrā pārgrozības.

Viena öogoniju daļa pārvēršas par oliņām (öocitiem), otra daļa

par barotājām šūniņām (Nährzellen).

Atsevišķas parenchimas šūniņu grupas saplūst kopā un veido

Pflüger'a trūbas, kas vēlāk aizņem visu kortikālo slāni. Šī saplūšana

iesākas kortikālā slāņa centrālā daļā un dodas uz dziedzera virsmu.

7 cm gariem cūkas embrioniem kortikālā slāņa dziļākās paren-

chimas šūniņu grupas un kodoli jau stipri pārgrozījušies, kamēr vir-

sējās grupas vēl bez pārmaiņām.

11 cm gariem cūkas embrioniem jau virsējās grupas piedalās

Pflüger'a trūbu veidošanā.

25 cm gariem embrioniem un tikai šinī laikā ir pilnīgi attīstītas

Pflüger'a trūbas arī virsējās grupās.

Primārie follikuli parādās jau 20,1 cm gariem cūku embrioniem.

To veidošanās, laikam, pilnīgi nobeidzas tikai pēc dzimšanas.

Vispārīgi Skrobanskis uzsver, ka parenchimas šūniņu diferencē-

šanās sākas kortikālā slāņa centrālā daļā un no turienes virzās uz

dziedzera perifēriju.

Speciālās šūniņas nenonāk dziļākos slāņos no dziedzera virs-

mas, bet izceļas in loco.

Tāpat arī primitīvais kortikālais slānis cēlies tieši primārā paren-

chimā un nevis ar „dīglepitēlija" proliferāciju. Virsējais epitēlijs

sākumā neatšķiras no parenchimas šūniņām. Abas ir indiferentas

šūniņas, kas vairojas un dod sākumu nākošam dzimuma dziedzerim.

Vēlākās stadijās (sākot ar 5 cm garu embr.) virsējā epitēlija šūniņas

pārvēršas speciālās šūniņās un zaudē spējas producēt dzimuma

dziedzera šūniņas. Par oogonijām Skrobanskis apzīmē tās parenchi-

mas šūniņas, kam ir apaļš gaišs kodols ar pareizu chromatīna tīklu

un ekscentrisku nukleolu. Šādas šūniņas ir īpatnējas sieviešu kārtas

dzimuma dziedzerim. Tās sastopamas gan arī jau jaunākos dzimuma

dziedzera attīstības periodos, bet tur tās drīz izbeidzas, laikam bari-
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bas trūkuma dēļ. Öogoniju kodols ir pa lielākai daļai apaļš, retāk

iegarens. Kodola skelets sastāv no sīkiem linīnpavedieniem, kas

satur mazus chromatīna graudiņus. Pavedienu krustošanās vietās

ir mazi chromatīna mezgliņi, kas vienlīdzīgi izdalīti pa visu kodolu.

Nukleols atrodas ekscentriski un pilnīgi attīstītās oogonijās, tieši pie
kodola membrānas- Nukleols oogonijās ļoti vāji krāsojas ar boraks-

karmīnu un hēmatoksilīnu un tāpēc grūti konstatējams arī citādi labi

nokrāsotos kodolos.

Oogonijās sastopamas mazākos apmēros visas netiešās dalīšanās

stadiju figūras. Tādas mitötiskas formas atrodas kortikālā slāņa

dziļākās daļās, t. i. tanīs parenchimas grupās, kuru oogonijās drīz

iestājas augšanas periods. Tā kā dažos ovārijos öogoniju ir ļoti daudz,

citās tās nemaz nav konstatējamas, tad Skrobanskis domā, ka viņu

vairošanās notiek periodiski.

Kā no iepriekšējā redzams, tad Skrobanskis par oogonijām no-

sauc Winiwarter'a I. šķiras öocitus, t. i. „n. deuterobroques" tipa

šūniņas un viņa oogonijās — „n. protobr." a un b tipa šūniņas par

Keimzellen-Geschlechtszellen.

Tipiskās öogoniju formas ir konstatējamas 5—12 cm garos cūkas

embrionos. Priekš šī perioda oogonijām ir mazāki kodoli, un vecākos

embrionos, kad oogonijās ir vairāk reizes jau dalījušās, tās mēdz būt

mazākas nekā iepriekšējās stadijās. Tādas, piemēram, ir sastopamas

pie 20,1 cm gara embriona Pflüger'a trūbu virsējā daļā.

Öogoniju veidošanās norit ļoti lēnām. Pēc Skrobanska domām

oogonijās var pāriet augšanas periodā arī nepārciešot dalīšanās

procesu.

Augšanas perioda sākums. Skrobanskis sīki apraksta

dažas kodolu struktūras pārveidošanās stadijas, kādas viņš novērojis

oogonijām pārvēršoties par öocitiem. Viņš izšķir sākumā: a) „synap-

sis" stadiju — viss chromatīns sablīvējies vienā kodola malā; b) tai

seko pušķa (Bukett) stadija — no sablīvējuma vietas iziet starvei-

dīgi resni chromatīna pavedieni; c) kamola stadija (Knäuelstadium) —

pavedieni izliekdamies rada kamolveidīgu pinumu — un pēdīgi nāk

d) divkāršu šķiedru stadija — katrs pavediens gareniski dalās divos

parallēlos pavedienos.

Winiwarter'a „leptotene" stadiju Skrobanskis ne cūkas, ne truša

ovārijos nav novērojis.

Skrobanskis novērojis dažās parenchimas grupās apaļus homo-

genus ķermenīšus, mazākus nekā öogoniju kodolus, un domā, ka tie
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ir deģenerētu öogoniju kodolu atliekas. Līdzīgus ķermenīšus varot

arī atrast ovāriju agrajās attīstības stadijās, kurās vēl nav öogoniju.

Tie, laikam, ceļoties ģenitālām šūniņām dēģenerējoties.

Arī oocītos dažādās attīstības stadijās novērojamas dēģenerā-

cijas pazīmes.

Dēģenerēto öogoniju un ooeītu protoplasmā, varbūt arī kodola

ahromatiskā daļa, tiek izlietota kā barības materiāls augošiem oocī-

tiem. Chrematīns, liekas, neder barībai. Pēc Skrobanska 20 cm gara

cūkas embriona pilnīgi attīstītai Pflüger'a trūbai ir šāds izskats:

Tieši zem virsējā epitēlija trūbā atrodas öogoniju slānis, kurā

dziļāk jau redzamas kodolu dalīšanās formas. Virzienā uz dziedzera

pusi nāk ooeītu slānis „synapsis" stadijā. Zem tā oocīti pušķa sta-

dijā, kā arī dēģenerātīvās formas; vēl vairāk uz dziedzera centra

pusi oocīti kamola stadijā, un beidzot sastopami oocīti, kuru kodoli

atrodas divkāršu šķiedru stadijā, un starp tiem indiferentu parenchi-

mas šūniņu kodoli.

25 cm gariem embrioniem kortikālā slāņa centrālā daļā jau sa-

stopama vesela rinda jaunu follikulu, ārējā daļā Pflüger'a trūbas, no

kurām tikai retām ir sakars ar ovārija virsmu.

Jaunos, tikko attīstītos follikulos atrodas bez oocīta vēl dažas

indiferentās parenchimas šūniņas, kas laikam veidojot follikulu

epitēliju.

Medullārās grīztes Skrobanskis uzskata par gari stieptām un

dziļāk gulošām parenchimas šūniņu grupām, kas ir līdzīgās kortikālā

slāņa parenchimas šūniņu grupām.

2 cm garu embrionu ovārijos šīs šūniņu grupas dabū pārsvaru par

saišaudiem, bet pēdējiem pavairojoties, tās tiek viena no otras vairāk

atdalītas, un 5 cm gariem embrioniem tās parādās ovārijā kā iegare-

nas epitēliālās saliņas.

9—lo cm gariem embrioniem medullārās grīztes parādās kā

dažāda lieluma atsevišķas saliņas, kas sadalītas pa visu medulläre

slāni. Medulläre grīšķu šūniņām nav noteiktu robežu. Kodoli līdzīgi

indiferento parenchimas šūniņu, öogoniju un pārejas šūniņu formu ko-

doliem. Šur tur sastopami kodoli „synapsis", pušķa, kamola, divkāršu

šķiedru stadijās, pat primārie follikuli.

Šādu kodolu formu nav daudz, un jo vecāks ovārijs, jo to ma-

zāk, kā arī jo biežāk sastopamas dēģenerātīvās formas.

25 cm garu embrionu ovārijos Skrobanskis novērojis tikai me-

dulläre grīšķu atliekas deģenerācijas stadijā.
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Rete ovarii pie cūkas Skrobanskis nav novērojis.

Arī medullāro grīšķu savienošanos ar epoophoron'a kanālīšiem

viņš nav novērojis.

Allens (1904. g.) pētījis cūku un trušu embrionus. Dzimuma dzie-

dzeris ceļas no uzbieznēta proliferējoša peritoneāla epitēlija un sub-

epitēliāliem audiem Volfa ķermeņa mediālā sienā.

Allens izšķir dzimuma dziedzera aizmetnī 3 nodaļas: krāniālo —

rete's, vidējo — ģenitālo un kaudālo, kas pāriet ģenitālā krokā.

Vidējā nodaļa ir no paša sākuma biezāka un vairāk attīstīta nekā

galējās.

0,7 cm garam cūkas embrionam peritoneālā uzbiezne vēl nav

konstatējama, bet tanī rajonā, kur tā vēlāk parādās, peritoneālais epi-

tēlijs ir labāk norobežots no apakšējiem audiem (strömas), nekā ci-

tās vietās. Epitēlija un strömas audos citoplasmas struktūra ir, kā

liekas, tīklveidīga, un šinī masā ieguldīti šūniņu kodoli. Kodoli ir da-

žādas formas un lieluma. Epitēlijā viņi vairāk iegareni un sablīvēti,

stromā apaļāk un vaļīgāk sakārtoti, tomēr noteiktas starpības starp

abām formām nav. Starp kodoliem daudzas mitötiskas formas. Da-

žās vietās epitēlijā un stromā sastopamas šūniņas ar vāji nokrāsotu

citoplasmu, kurā izšķirama centrosöma ar sfairu. Šīm šūniņām ir

lieli apaļi kodoli, parasti ar 2 nukleoliem- un chromatīna tīkliem.

Allens šīs šūniņas nosauc par primitīvām ģenitālšūniņām. To šinī

stadijā ļoti maz (7—8 griezienos varbūt tikai viena atrodama).

0,8 cm garam cūkas embrionam epitēlija un strömas uzbiezne jau

izšķirama, un ģenitālo šūniņu ir daudz vairāk nekā iepriekšējās

stadijās.

1 cm garam cūkas embrionam no epitēlija dažās vietās iedodas

strömä atvases (sex cords — medullāro grīšķu pasākumi), arī rete's

nodaļā. Ģenitālās šūniņas sastopamas epitēlijā un stromā, dzimuma

dziedzera aizmetņa krāniālā daļā.

1,25 cm garam cūkas embrionam dzimuma dziedzera aizmetnis

stipri attīstījies un līstveidīgs, 1,4 cm garam jau šķērsgriezumā ie-

apaļš. Epitēliālās atvases palikušas lielākas un sastopamas daudzās

vietās. Sevišķi garas tās rete's rajonā, bet visur vēl sakarā ar epitē-

liju. Starp atvasēm atrodas starpaudi un kapillāri.

1,5 un 1,6 cm gariem cūkas embrioniem dzimuma dziedzeris

šķērsgriezumā ir apaļa izskata. Epitēliālās grīztes ir slaikākas, izliek-
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tas un sāk atdalīties no virsējā epitēlija. Rete's nodaļas priekšgalā,

peritoneālā epitēlijā redzami ieliekumi.

Ventrālie ieliekumi veido Müllera aili, dorsālie rete's grīztes. Tā

tad rete's grīztes, medullārās grīztes (sex cords) un Müllera aile ir

homologi veidojumi.

1,7 cm garam cūkas embrionam medullārās grīztes (sex cords)

atdalās no peritoneālā epitēlija.

Tanīs vietās, kurās tās savienotas ar epitēliju, daži kodoli pār-

vēršas ovālos saišaudu kodolos un starp peritoneālo epitēliju un me-

dullārām grīztēm veido starpslāni (albuginea). Tikai šur tur vēl re-

dzams sakars starp tiem.

Albuginejas kodoli ļoti līdzīgi tiem kodoliem, kas ceļas no me-

senterija, bet viņi cēlušies gan no peritoneālā epitēlija. Dzimuma

kārtas vēl nav skaidri izšķiramas, tomēr medullārās grīztes sieviešu

kārtai nav tik tālu attīstītas, kā tādās pašās stadijās vīriešu kārtas

dziedzeros. Rete's grīztes ļoti labi attīstītas, garas un drusku vīto-

tas. Tās vēl ir sakarā ar peritoneālo epitēliju un, virzoties kaudāli,

ieaug dziedzera ģenitālā rajona priekšgalā. Savā ceļā tās bieži nāk

kontaktā ar Bowman'a kapsulām. Šai stadijai līdzīgs ir 16 d. vecs

truša embrions. Sieviešu kārtai medullārās grīztes nav tik skaidri

viena no otras norobežotas saišaudiem kā vīriešu kārtai un stāv vēl

sakarā ar virsējo epitēliju.

Vīriešu kārtas embrionos tāds sakars redzams vēl tikai dzie-

dzera priekšdaļā. Virsējais epitēlijs sieviešu kārtai stipri biezāks

nekā vīriešu, dažreiz izšķiramas pat 3 kodolu rindas. Epitēlijs veido

īsus ieapaļus ieliekumus — Pflüger'a trūbu pasākumus.

Arī 1,8 cm gariem cūkas embrioniem dzimuma kārta vēl nav

noteikti izšķirama.

Medullārās grīztes ir labāk izšķiramas, jo to šūniņu citoplasma

ir blīvāka nekā starpaudu citoplasma. Šur tur saskatāms grīztēs lū-

mens. Medullārās grīztes ir lielāko tiesu saišaudiem pilnīgi atdalītas

no virsējā epitēlija.

Neieskaitot ģenitālās šūniņas, dziedzerī ir atšķirami divi kodolu

tipi: 1) šauri iegareni, kas krāsojas difūzi, un 2) gaiši platāki ieapaļi

kodoli; tad vēl — pārejas formas.

Platāko kodolu ir vairāk virsējā epitēlijā, šaurāko albuginejā.

Medullārās grīztēs un starpaudos sastopami abi kodolu veidi vie-

nādā daudzumā. Tā tad dziedzera strömas šūniņu kodoli ļoti līdzīgi

medullāro grīšķu kodoliem.
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Medullāro grīšķu šūniņas Allens nosauc par ģerminātīvām šūni-

ņām. No tām izceļas primitīvās ģenitālās šūniņas jeb arī saišaudu

šūniņas. Dažas ģerminātīvās šūniņas dalās amitötiski. Novērojamas

ari pārejas formas starp ģerminātīvām un ģenitālām šūniņām. Ti-

piskas primitīvās ģenitālās šūniņas šinī stadijā peritoneālā epitēlijā

nav sastopamas, bet gan pārejas formas.

Cūkas 2,5 cm garā embrionā kārtu diferenciācija jau notikusi.

Vīriešu kārtai albugineja biezāka un blīvāka nekā iepriekšējās stadi-

jās. Peritoneālais epitēlijs plakanāks, pilnīgi atdalīts no albuginejas

ar membrānu un nesatur nevienas primitīvas ģenitālās šūniņas.

Sieviešu kārtai peritoneālais epitēlijs biezāks, un no tā iedodas

garas Pflüger'a trūbas vaļīgajā albuginejas slānī. Dažreiz Pflüger'a

trūbas maigi savienojas ar medullārām grīztēm. Intersticiālo šūniņu

ir daudz vīriešu kārtai, bet maz sieviešu kārtai. Pēdējām vairs nav

tubulārā rakstura, tās pārvērtušās šūniņu sakopojumos.

3 cm gariem cūkas embrioniem dziedzera rete's rajonā nav se-

višķu izšķirību starp vīriešu un sieviešu kārtām. Rete's grīztēm abu

dzimumu embrionos ir vēl sakars ar peritoneālo epitēliju. Blakus

atrodošos Malpigija ķermenīšos ir iestājusies taukainā dēģenerācija.

Ģenitālā rajonā vīriešu kārtai peritoneālais epitēlijs plakanāks. Starp

tubuli seminiferi bagātīgi sastopamas intersticiālās šūniņas (siev. kār-

tai to maz). Spraugas starp medull. grīztēm izpildītas vaļīgām saiš-

audu šūniņām.

Albuginejas šūniņu kodoli vēl vairāk pagarinājušies, bet nav se-

višķi atšķirami no strömas citiem saišaudu elementiem. Saišaudi

cieti piekļaujas sēklas kanālīšiem un apņem tos makstveidīgi. Primi-

tīvās ģenitālās šūniņas (Geschlechtzellen) sastopamas rete's rajonā,

virsējā epitēlijā un medullārās grīztēs.

3,5 cm garos sieviešu kārtas embrionos iestājas intersticiālo šū-

niņu dēģenerācija. Centrosöma ar sfairu lielāko tiesu izzudusi.

Dēģenerācijas parādības iestājas arī primitīvās ģenitālās šūni-

ņās un medullārās grīztēs.

Kortikālais slānis un Pflüger'a trūbas skaidrāk redzamas, bet arī

še ir novērojamas dēģenerācijas pazīmes.

4 cm gariem sieviešu un vīriešu kārtas embrioniem rete's grīz-

tes, rete's rajona krāniālā daļā, atdalītas no peritoneālā epitēlija.

lesākas rete's grīšķu dēģenerācija, kas redzama pie šūniņu kodoliem,

kuru chromatīns pārvērties ieapaļās chromatīna masās. Vēlākās sta-
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dijās pastiprinās rete's grīšķu dēģenerācija un novērojama grīšķu sa-

vienošanās ar Malpigija ķermenīšu kapsulu.

5,7 cm garos sieviešu kārtas embrionos ir uzkrītoša līdzība starp

Pflüger'a trūbām un medullārām grīztēm; tās atšķiramas viena no

otras vienīgi ar savu gultni.

Kā medullārās grīztes, tā arī Pflüger'a trūbas satur lielā dau-

dzumā prīmitīvās ģenitālās šūniņas. Atsevišķus, stipri nokrāsotus

kodolus varētu atzīt par rudimentāriem grānulozo šūniņu kodoliem.

To nav daudz, un tie līdzinās peritoneālo šūniņu kodoliem. Taukainā

dēģenerācija šinī stadijā gandrīz nemaz nav novērojama Pflüger'a

trūbās un medullārās grīztēs.

7,5 cm gariem sieviešu kārtas embrioniem Pflüger'a trūbas ir

pagarinājušās, zarojas un anastomosē savā starpā un tādā kārtā

veido tīklu, līdzīgu vīriešu kārtas sēklu kanālīšu tīklam.

Pflüger'a trūbas, līdzīgi sēklu kanālīšiem, apklātas saišaudu šū-

niņām (ar iegareniem kodoliem); tanīs novērojami atsevišķi oocīti.

Pie vīriešu kārtas tub. seminiferi ir stipri attīstīti un satur prīmitīvās

ģenitālās šūniņas un visas to pārejas formas.

Rete's rajonā arī sastopamas prīmitīvās ģenitālās šūniņas. Vī-

riešu kārtai to še ir tikpat daudz kā sēklu kanālīšos, bet sieviešu kār-

tai mazāk nekā Pflüger'a trūbās un medullārās grīztēs.

Sākot ar 10 cm gariem embrioniem, iestājas rete's grīšķu tālākā

attīstīšanās un starpība starp vīriešu un sieviešu kārtām. Sieviešu

kārtai rete's audi vairs neieaug dziļāk ovārijā, vīriešu kārtai tāda ie-

augšana notiek pastiprinātā veidā.

13 cm garos vīriešu kārtas cūkas embrionos rete's grīztēs lielāko

tiesu redzams lūmens, citādi tas līdzinās sēklas kanālīšiem;, arī ana-

stomosē savā starpā. To sienas veido šūniņas, kas līdzīgas sēklu ka-

nālīšu sienas šūniņām. Grīztes satur arī prīmitīvās ģenitālās šūniņas,

bet nav novērojamas pārejas formas starp ģerminātīvām un primitī-

vām ģenitālām šūniņām.

No rete's grīšķu vijuma atiet izzarojumi (tub. recti), kas savie-

nojas ar sēklas kanālīšiem un saplūst ar tiem kopā, tomēr no pēdē-

jiem atšķiras ar to, ka ir šaurāki un uzrāda lūmenu; arī to sienās šū-

niņas citādi sakārtotas nekā sēklas kanālīšos.

Ovārijos medullārās grīztes ir stipri reducētas un saišaudiem

sadalītas šūniņu grupās dažādās attīstīšanās stadijās. Retās vietās

medullārā slānī sastopami atsevišķi izolēti oocīti, apklāti membrāna

granulosa šūniņām.
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No Pflüger'a trūbu iekšējiem galiem atdalās jaunie follikuli. Fol-

likulos un arī ģenitālās šūniņās novērojama taukainā dēģenerācija.

Uz ovārija virsmas sastopami epitēlija ielocījumi (invaginācijas),
rievas līdzīgas tukšām Pflüger'a trūbām; rievu sienas satur primi-

tīvās ģenitālās šūniņas. Rete's rajonā ari sastopamas prīmitīvās ģe-

nitālās šūniņas, pie kam intrāovāriālā rete's daļā to ir vairāk nekā

ekstrāovāriālā. 15 cm garu embrionu ovārijos medullārās grīztes vēl

vairāk reducētas. Rete's veidojumi sastopami tikai hilusa rajonā.

Dziedzera virsmā ielocījumu ir vēl vairāk, nekā iepriekšējās sta-

dijās. Vīriešu kārtai šinī stadijā rete's grīztes jau ir lielāko tiesu tieši

savienotas ar Volfa ķermeņa kanālīšiem. Sēklas kanālīši ir vēl solidi,

to sienas veido šūniņu kodoli, bet aksiālo daļu aizņem vaļīgs Proto-

plasmas tīkls. Pārejas formas starp ģerminātīvām un primitīvām ģe-

nitālām šūniņām šinī stadijā nav novērojamas. 18 cm gariem embri-

oniem ovārija perifērijā ir vēl sastopami atsevišķi epitēliālie ielocī-

jumi. To lielākā daļa ir pārvērtusies solidās grīztēs.

Intrāovāriālā rete's rajonā (līdz turienei nesniedzas Pflüger'a

trūbas) sastopami jauni follikuli (oocīti ar membrāna granulosa); no-

vērojama arī taukainā dēģenerācija.

20 cm gariem embrioniem ovārijos dažos kortikālā slāņa jaunos
follikulos oocīti ir izzuduši un atlikušās tikai granulozās šūniņas. Lī-

dzīgas ainas novērojamas ovārija centrā. Medullāro grīšķu folliku-

los un ovārija rete's rajonā ir izzudušas visas primitīvās ģenitālās šū-

niņas un oocīti.

25 cm embrioniem ovārijos Pflüger'a trūbas veido biezu blīvu

kortikālo slāni, bet dziedzera centrs aizņemts vaļīgiem strömas au-

diem. No strömas atiet, virzienā uz dziedzera perifēriju, starp Pflü-

ger'a trūbām saišaudu grīztes, lai savienotos ar subepitēliālo saišaudu

slāni, kas atdala trūbas no virsējā epitēlija. Kortikālā slānī sastopa-

mas ģerminātīvās šūniņas visās attīstības stadijās: perifērijā — jau-

nākās oogonijās, bet dziedzera iekšienē mazi follikuli, medullāro

grīšķu un rete's audu atliekas. Pēdējos nav vairs ģenitālo šūniņu.

Trušiem dzimuma dziedzeru attīstīšanās vispār norit līdzīgi kā

cūku embrioniem.

17 dienu veca truša embriona ovārijos gandrīz visas medullārās

grīztes atdalītas no virsējā epitēlija. Medullārās grīztes līdzinās sēk-

las kanālīšiem, bet tām ir tieksme veidot apaļas šūniņu grupas, kas

atgādina follikulus. Pflüger'a trūbas vēl stipri rudimentāras.

45



21 d. veca vīriešu kārtas truša embriona intersticiālās šūniņas ir

loti attīstītas.

Ovārijos Pflüger'a trūbas ir labi attīstītas un iedodas vaļīgos

albuginejas audos.

Medullārās grīztes viena no otras neskaidri atdalītas, jo starp-

audu (strömas) šūniņas ir līdzīgas medullāro grīšķu šūniņām.

26 dienu veca truša vīriešu kārtas embriona intersticiālās šūni-

ņās novērojama mitötiska dalīšanās.

Ovārijos medullārās grīztes skaidri atdalītas viena no otras pla-

tām strömas šūniņu grīztēm. Pflüger'a trūbu skaits stipri pavairojies,

trūbas savā starpā savienojušās.

3—B dienas veciem vīriešu kārtas trušiem intersticiālās šūniņas

skaitā stipri samazinājušās.

Sainmont's (1906.—1907. g.) ovārija attīstīšanos izpētījis pie

kaķa embrioniem.

Dzimuma dziedzera pasākuma pirmās pazīmes parādās 18 die-

nas vecā 5 mm garā embrionā Volfa ķermeņa medio-ventrālā sienā,

kā epitēliju uzbiezne, kas cēlusies, kubiskajam cēloma epitēlijam

pārvēršoties cilindriskajā.

20 dienu veca, 8 mm gara embriona uzbiezne stiprāk attīstīta un

veido dīgļa pakalniņu (Keimhügel). Ģerminātīvais epitēlijs vēl ir

vienslānīgs. Pakalniņa epitēliālās šūniņas ir prismatiskas formas, ar

lielu iegarenu kodolu, ar garo asi perpendikulāri virsmai, kamēr saiš-

audu kodoli stāv parallēli virsmai. Mitotiskās formas ģerminātīvā

epitēlijā nav retas.

22 d. veca embriona (1 cm garš) dzimuma dziedzera pakalniņš

palicis garāks un biezāks, un ģerminātīvais epitēlijs veido jau mazas

tapiņas (bourgeons epitheliaux), kas iedodas apakšējos audos. Da-

žās vietās epitēliālās tapiņas pārvērtušās šūniņu grīztēs, kas atrodas

tiešā kontaktā ar blakus tapiņām un grīztēm.

24 d. veca embriona (1,4 cm garš) pakalniņš pieņēmis vārpst-

veidīgu izskatu (vidū biezāks nekā galos). Epitēliālās grīztes stipri

attīstītas, tāpat arī bazālie saišaudi, kas atdala grīztes no uzbieznētā

virsējā epitēlija (vietām grīztēm vēl gan ir sakars ar virsējo epitē-

liju). Epitēliālām šūniņām ir stingri noteiktas robežas (pretēji Skro-

banska plasmodijām). Valdeijera prīmordiālās oliņas Sainmont's

nav novērojis nedz virsējā epitēlijā, nedz arī epitēliālās grīztēs.
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26 d. veca embriona (2 cm gara) epitēliālās grīztes ir stipri ga-

ras un vietām sakārtotas tik tuvu viena otrai, ka robežas grūti iz-

šķiramas.

29 d. vecā embrionā virsējais epitēlijs veido dažās vietās jaunas

sekundāras epitēliālās tapiņas, un 33 d. vecā embrionā tādas jau ir

grīšķveidīgas un vispār sastopamas subepitēliālā slānī, tā ka šinī sta-

dijā dzimuma dziedzerī ir labi izšķirama kortikālā zöna; arī primi-

tīvā albugineja, kas vēlāk, kortikālām grīztēm attīstoties, izveidojas

par kortikālās zönas saišaudiem. Šinī stadijā virsējā epitēlijā, korti-

kālā slānī un arī medullārās grīztēs Sainmont's novērojis sevišķas

lielas, apaļas gaišas šūniņas ar bagātu prötoplasmu un apaļu kodolu.

29 d. veca kaķa embrionā (2,5 cm garš) pēc Sainmont'a ir atšķi-

rams ovārijs no testēs. Pēc Sainmont'a testēs ir lielākas, nekā

ovāriji. Virsējais epitēlijs ir vienkārtains, un tam ir stingri noteikta

iekšējā robeža. Tā biezums nepārsniedz 12 [jl.

Ovāriju epitēlijs ir biezāks (30 [*) un sastāv no 2 līdz 3 kodolu

rindām. Epitēlija iekšējā robeža ir labi noteikta, tomēr atsevišķās

vietās tā stāv sakarā ar kodolu grīztēm.

Subepitēliālie saišaudi iekš testēs ir plānāki nekā ovārijos, kuros
tie dažreiz satur nelielas epitēliālās masas. Subepitēliālo saišaudu

iekšējā robeža ir nevienlīdzīga, tāpēc ka tanīs iespiežas centrālā

kodola epitēliālās grīztes.

Pie testēs medullāro grīšķu caurmērs ir vienlīdzīgs. Grīztes

šķērsgriezumā ir skaidras, gaišas, un starp tām saišaudu ströma

tumšāka. Grīšķu šūniņas ir prismatiskas un ar garo asi perpendiku-

lāras grīšķu centram. Šūniņu protoplasmā ir sīki grānulēta un vāji

nokrāsota. Visas šīs epitēliālās grīztes ir sēklu kanālīšu pasākumi un

atdalītas viena no otras maigām saišaudu lamellām ar asinstrauku

kapillāriem un dažām intersticiālām šūniņām. Ovārijos epitēliālo

saišaudu kodols ir mazāks nekā iekš testēs un nevienādāks. Medullā-

rās grīztes ir vājāk norobežotas, resnākas, īsākas un gaišākas nekā

sēklu kanālīšu pasākumi.

Vispārīgi medullārās grīztes sieviešu kārtai ir grūtāk izšķiramas

viena no otras, nekā vīriešu kārtas dziedzerī. Saišaudu bazālajam

kodolam ir abiem dzimumiem vienāda struktūra. Tam ir kopsakars ar

subepitēliāliem saišaudiem, un tas satur intersticiālās šūniņas pirmā

attīstības stadijā.

38 d. vecā embrionā kortikālais slānis ir palicis biezāks, jaunām

(sekundārām) epitēliālām tapiņām iedodoties dziedzera dziļumos.
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Šie epitēliālie pumpuri saišaudiem tiek atdalīti no virsēja epitēlija un

veido kortikālās grīztes.

Tās grīztes, kas ceļas ar virsējā epitēlija pirmo proliferāciju,

šinī stadijā aizņem dziedzera centrālo daļu, palikušas garākas bie-

zākas, savā starpā daudzkārt anastomosē un veido ovārijā medullāro

slāni. lepriekšējās stadijās lielās šūnas jau sastopamas retāk.

45 dienas vecam embrionam ovārijs sadalīts divās zonās: peri-

fēriskā, kas sastāv no pārklājoša epitēlija un grīšķu masām no epi-

tēlija otrās proliferācijas, un centrālā, kas sastāv no epitēliālām grīz-

tēm (medullārās grīztes), kas cēlušās no primārās proliferācijas.

Kortikālās grīztes, kam vēl ir kopsakars ar virsējo epitēliju, ir

biezas un savā starpā anastomosē. Saišaudi, kas tās atdala, ir ļoti

bagātīgi attīstīti. Šūniņas, kas satur šīs grīztes, ir viena otrai līdzī-

gas, volūminozas poliedriskas, ar apaļiem jeb ovāliem kodoliem.

Stingri atdalīt kortikālo no medullārās zonas nav iespējams,

tāpēc ka grīztes abās zonās ir līdzīgas viena otrai.

52 dienu veciem kaķa embrioniem (10—11 cm gariem) kortikālā

zöna ir labi atdalīta ar saišaudu slāni no medullārās. Kortikālārn grīz-

tēm ir sakars ar kubisko virsējo epitēliju. Grīšķu šūniņu protoplasmā

labāk izšķirama nekā iepriekšējā stadijā, mazāk grānulēta, vājāk

krāsojas; oliņās parādās sīki tauku graudiņi, un to kodoli uzrāda pir-

mās pazīmes, ka oliņu augšanas periods iesācies.

Re te's attīstība. Pēc Sainmont'a domām Mihalkovica or-

gāns (Reteblastem — Coert, Rete ovarii Tourneux etc.) veido 14 Mi-

halkovica trūbiņas: 9 seksuālas un 5 prēseksuālas. Šīs trūbas sākas

no Bowman'a kapsulas ārējā epitēlija un ir sakārtotas parallēli Volfa

ķermeņa garajai asij (29 d. embr.).

Seksuālā rajonā tās, iziedamas cauri mesovārija saišaudiem, no-

nāk dziedzera hilusa rajonā, paliek tievākas un beidzas ģeni-

tālo grīšķu tuvumā. Dzimuma dziedzera priekšgalā trūbas izlocīda-

mās veido masīvu trūbu sablīvējumu.

Prēseksuālā rajonā Mihalkovica trūbas stāv sakarā ar tubuli

uriniferi; seksuālā rajonā tām sākumā tāda sakara nav, bet vēlāk tās

iegūst to ar Malpigija ķermenīšu atrofiju.

34 d. vecam embrionam Mihalkovica orgāns esot pilnīgi izvei-

dots un aizņemot Volfa ķermeņa prēseksuālo daļu un Vs seksuālās

daļas.
Visām trūbām esot lūmens.
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Mihalkovica orgāns, pec Sainmont'a, veido rete ovarii, rete

Halleri un tubuli recti.

Dziedzera bazālais saišaudu kodols embrionālos ovārijos ir sa-

mērā maz attīstīts. Sākot ar 16. dienu pēc dzimšanas, tas sāk stipri

augt un atvieto medullāro grīšķu zonu.

35 dienas vecam kaķim bazālais saišaudu kodols aizņem ovārija

centra lielāko dalu un satur daudz un lielus asins un limfas traukus.

Virzienā uz dziedzera perifēriju no viņa atiet atvases, kas sadala me-

dullāro grīšķu zonu nodalās un nonāk līdz kortikālai zonai; tā izvei-

dojas ovārija dēfīnītīvā medullārā zöna.

50 dienas vecam kaķim kortikālā zonā dziļākos slāņos sāk augt

prīmordiālie follikuli, kas pieņemoties lielumā, dodas dziļāk dziedzera
dēfīnītīvā medullārā zonā. i

Medullārās grīztes pēc dzimšanas stipri pārveidojas. Tās apņem-

tas biezām saišaudu makstīm, un tanīs parādās dobumi, kas pildīti

ar liquor folliculi līdzīgu šķidrumu.

Kortikālā slānī, prīmordiāliem follikuliem parādoties, arī medullā-

rās grīztēs sāk veidoties follikuli, kam ir liela līdzība ar Grāfa folli-

kuliem.

Pēc Sainmont'a visas medullārās grīztes pārvēršas par folli-

kuliem, kas tomēr, tālāk neattīstoties, deģenerējas- vēl, pirms korti-

kālā slāņa prīmordiālie follikuli pārvērtušies par Grāfa follikuliem.

Oliņās, kas atrodas medullārās grīztēs, arī dēģerierējas, pārtauko-

joties.

Ap 67. dienu pēc dzimšanas medullārās grīztes ir dēģenerējušās

un to sienu intersticiālās šūniņas gandrīz visas resorbētas.

Ap 85. dienu pēc dzimšanas Grāfa follikulu skaits ir pieaudzis, un

lielākie follikuli atrodas dēfīnītīvā medullārā slāņa perifērijā, bet ma-

zie kortikālā slāņa perifērijā.

Intersticiālās šūniņas. Sainmont's atradis kaķa ovā-

rijos intersticiālās šūniņas pie embrioniem un novērojis, ka arī pēc

dzimšanas tās noteiktās attīstības stadijās izzūd un atkal parādās.

Viņš izšķir 3 periodus:

1) Pirmais periods attiecas uz embrioniem; sākas ar 29 dienas ve-

ciem un beidzas ar 52 d. veciem embrioniem.

2) Otrais periods sākas ar 58 d. veciem embrioniem un beidzas ar

60—67 d. veciem kaķiem.

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I 4
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3) Trešais periods sakas postembrionali ar 50. dienu pec dzimšanas

un iet viscaur seksuālam periodam.

Sainmont's izšķir intersticiālo šūniņu veidošanās gaitā 5 stadi-

jas: 1) jaunās intersticiālās šūniņas, 2) pārejas formas (cellule inter-

stitielle de transition), 3) vecās intersticiālās šūniņas (cellule intersti-

tielle adulte), 4) intersticiālās šūniņas dēģenerācijas stadijā (cellule

interstitielle dēgēnērēe), un 5) hipertrofiskās intersticiālās šūniņas

(cellule interstitielle hypertrophiee). Starp šīm formām sastopamas

vēl atsevišķas pārejas formas.

Jaunās intersticiālās šūniņas sastopamas visos trijos ovārija at-

tīstības periodos. Tās atrodas saišaudos ovārija hilusa rajonā un

saišaudu lamellās starp medullārām grīztēm. Šīs šūniņas ir lielas un

mainīgas formas. Vispārīgi tās ir pūšlveidīgas, dažreiz kubiskas, po-

liedriskas jeb vārpstveidīgas, šūniņu membrāna labi izšķirama, proto-

plasmā sīki grānulēta un krāsojas dzeltānā krāsā (triplecoloration).

Protoplasma vairāk kondensēta ap kodolu. Liels kodols atrodas šū-

niņas centrā jeb drusku ekscentriski un labi norobežots. Nukleols

liels, apaļš, ap centriolu redzama gaiša apvārksne. Chromatīns sada-

līts rupjos graudos, achrömatiskie pavedieni sakārtoti radiāri. Graudu

ir vairāk pa kodola perifēriju, un tur tie ir sīkāki nekā kodola centrā.

Pārejas formas sastopamas tikai pēc dzimšanas, otrā periodā

mesovārijā un trešā periodā starp medullārām grīztēm un ap folliku-

liem. Šī forma no jaunām intersticiālām šūniņām galvenā kārtā at-

šķiras ar to, ka to kondensētā protoplasmā satur daudz apaļus lielākus

un mazākus tauku graudiņus. Kā izņēmums šinī stadijā ir sastopama

mitöse.

Vecās intersticiālās šūniņas ir drusku lielākas nekā iepriekšējās,

dažādas formas (poliedriskas, kubiskas etc.) ; nukleols krāsojas inten-

sīvi sarkani (triplecoloration). Prötoplasmai ir tīklveidīga struktūra,

ar vienāda lieluma caurumiņiem tīklā un tikai retām tauku pilītēm.

Protoplasma krāsojas dzeltāni. Šādas intersticiālās šūniņas sastopa-

mas otrā un trešajā periodā mesovārijā un medullāro grīšķu zonā, kā

arī ap kortikāliem follikuliem attīstības periodā. Šinī periodā ari sa-

stopamas pārejas formas.

Intersticiālās šūniņa sdēģene rācijas stadijā.

Visas vecās intersticiālās Šūniņas dēģenerējas. Dēģenerācija vispirms

parādās mesovārijā, rete's tuvumā, pēc tam medullāro grīšķu rajonā.

Sainmont's sīki apraksta intersticiālo šūniņu dēģenerācijas pazīmes
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un uzsver, ka šūniņas dēģenerācijas stadijā nedaudz jeb arī stipri

palielinās savos apmēros.

Hipertrofiskās intersticiālās šūniņas parādās tikai ovārija attīs-

tības 3. periodā ap tādiem kortikālā slāņa follikuliem (theca interna),

kuros sākusies dēģenerācija. Hipertrofiskās intersticiālās šūniņās

parādās tauku piles, daudzas (8—10) mazas, jeb arī tikai 2—3 lielā-

kas, pat 1 liela; pēdējā gadījumā kodols atspiests uz šūniņas perifē-

riju un pati šūniņa līdzīga tauku šūniņai. Tauki parādās vispirms pa

šūniņu perifēriju.

Pēc Sainmont'a domām intersticiālās šūniņas ir pārveidotas saiš-

audu šūniņas.

Pirmās intersticiālās šūniņas Sainmont's novērojis dzimumdzie-

dzerī 29 dienu vecos kaķa embrionos.

Vīriešu kārtai tās attīstās tālāk, sieviešu kārtas 52 d. veciem

embrioniem medullāro grīšķu rajonā tās atkal izzudušas un laikam

pārvērtušās parastajās saišaudu šūniņās.

Otrā attīstības periodā izveidojas divas lielākas atsevišķas inter-

sticiālo šūniņu grupas. Viena grupa 52 d. veca embriona mesovārijā,

otra 58 d. vecu embrionu medullāro grīšķu rajonā. Pirmā grupa sā-

kumā ātri attīstās, bet vēlāk izzūd (60 d. veciem kaķiem).

Sakarā ar rete ovarii attīstīšanos, otrā grupa ātri attīstās par ga-

tavām (vecām) intersticiālām šūniņām, tanī laikā, kad medullārās

grīztēs parādās lielā skaitā prīmordiālās oliņas. Intersticiālās šūni-

ņas sablīvējas ap medullārām grīztēm, un pēdējās sāk veidoties

follikuli.

Pēc 35. dienas pēc dzimšanas intersticiālās šūniņas sāk reducē-

ties, sakarā ar medullāro follikulu dēģenerāciju. Tanī pašā laikā folli-

kuli prīmitīvās kortikālās zönas dziļākos slāņos sāk augt, un to ap-

kārtnē veidojas un ātri attīstās intersticiālās šūniņas, kas drīz pār-

vēršas par „vecām" intersticiālām šūniņām.

No visa tā Sainmont's secina, ka intersticiālām šūniņām ir tro-

fiskas funkcijas — tās uzkrāj vielu follikulu veidošanai. Ja tās dēģe-

nerējas, tad follikuli nevar tālāk attīstīties un iet bojā. No otras puses,

ja follikuli dēģenerējas, tad to tuvumā atrodošās intersticiālās šūniņas

savu uzkrāto materiālu nevar dot tālāk un hipertrofējas.

Winiwarter'a un Sainmont'a 1908. gadā publicētais darbs attie-

cas, galvenām kārtām, uz ovārija medullāro grīšķu (cordons mēdullai-

res) veidošanos, augšanu un dēģenerāciju pie kaķa.
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Autori aizrāda uz to, ka tās epitēliālās masas, kas dzimuma dzie-

dzera I. stadijā cēlušās no virsējā epitēlija primārās proliferācijas,

top sadalītas saišaudiem grīztēs un vēlāk arī atdalītas no virsējā epi-

tēlija un veido embrionālo ovārija medullāro substanci. Medullārās

grīztēs parādās lielas gaišas pūšļveidīgas šūniņas (arī virsējā epitē-

lijā), un saišaudi diferencējas par intersticiālām šūniņām „de la pre-

miēre poussēe".

Lielās šūnas vispirms pavairojas, bet vēlāk tās pilnīgi izzūd, sa-

mazinoties savos apmēros un pieņemot pārējo epitēlija šūniņu izskatu.

38 d. vecā embrionā medullārās grīztes ir palielinājušās savos

apmēros ar lielo šūniņu pavairošanos. Virsējā epitēlijā tās jau izzu-

dušas.

45 d. vecā embrionā medullārās substances centrālā daļa savos

apmēros ir samazinājusies, lielās šūniņas ir izzudušas, un citoplasmā

sāk parādīties sīkas tauku pilītes.

Perifēriskās medullārās grīztes ir volūminozas, tāpēc ka te ir

vēl lielo šūniņu diezgan daudz, lai gan arī še sāk parādīties šūniņu

samazināšanās un tauku pilīšu sakrāšanās. Kā redzams, tad lielo

šūniņu izzušanai seko tauku pilīšu sakrāšanās citoplasmā, un šis pro-

cess norit centrifugāli.

Intersticiālās šūniņas „de la premiēre poussēe" ir pilnīgi izzu-

dušas.

Robeža starp medullāriem kordoniem un Pflüger'a trūbām ir loti

neskaidra, jo abu šo veidojumu struktūra ir stipri līdzīga.

48—50 dienu vecā embrionā gandrīz visas lielās šūniņas me-

dullārās grīztēs ir izzudušas.

52 dienas veca embriona saišaudu laipās, kas atdala medullārās

grīztes, parādās intersticiālo šūniņu „poussee secondaire".

Medullāro grīšķu šūniņas ir poliedriskas un viena otrai līdzīgas.

Nereti starp tām sastopamas volūminozas, sfairiskas, ar prötoplasmu

bagātas, grānulētas un labi krāsojošās šūniņas, kuru kodoli līdzīgi

„deuterobroque" tipa kodoliem kortikālā slānī.

3 dienas veca kaķa kortikālais slānis ir palicis biezāks, un viņa

centrālā daļā sastopami „n. synaptenes" tipa šūniņas, perifēriskā daļā

„n. deuterobroques" tipa. Medullārās grīztēs sastopamas oliņas.

8 dienas vecam kaķim novērojama intersticiālo šūniņu pavairo-

šanās. Medullārās grīztes ir pieņēmušās resnumā un garumā, un tām

lielāko tiesu nav oliņu.
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: 16. dienā pēc dzimšanas medullāro grīšķu apmēri vēl lielāki, un

tām ir sevišķi attīstītas saišaudu sienas. Intersticiālie audi ir sasnie-

guši savu augstāko attīstības pakāpi.

Autori šinī stadijā izšķir divējāda veida medullārās grīztes:

1) grīztes ar prismatisku šūniņu sienām un 2) grīztes, kuru centrā

atrodas poliedriskas šūniņas jeb oliņu sairumi. Šādās grīztēs atroda-

mas arī oliņas. — Esot vēl arī sastopamas embrionāla tipa grīztes.

Šinī stadijā vēl pastāv kopsakars starp medullārām grīztēm un

Pflüger'a trūbām; vēlākās stadijās vairs ne.

23. dienā pēc dzimšanas intersticiālie audi vēl ļoti stipri attīstīti.

Medullārās grīztes pieņēmušās lielumā un griezumā izskatās kā lieli

laukumi. Lielākā daļa satur oliņas, kas daudz lielākas nekā iepriek-

šējā stadijā. Oliņu kodoli uzrāda dēģenerācijas pazīmes. Medullārās

grīztes struktūras ziņā ir līdzīgas embrionāliem sēklu kanālīšiem.

35. dienā pēc dzimšanas ovārija apmērs, centrālai zonai augot,

ir stipri palielinājies. Kortikālā zöna nav palikusi biezāka, bet gan pla-
tāka. Dziedzera centrālo daļu aizņem no hilusa ieaugusi saišaudu

masa ar asinstraukiem; dēfinītīvā medullārā zöna un medullārās

grīztes atspiestas uz perifēriju, zem kortikālās zönas.

Medullārās grīztes, kas satur follikulus, ir pārsvarā par otrā tipa

grīztēm un atšķiras no pēdējām arī ar savu biezumu. Grīztēs ir iz-

šķirami mazāki un lielāki follikuli ar šķidruma pildītu dobumu; discus

proligerus nav izveidojies; oliņas sasniegušas lieluma ziņā savu

augstāko attīstības pakāpi. Olas dzeltānums satur daudz lielu tauku

piļu; vesicula germinativa uzrāda dēģenerācijas pazīmes — chröma-

tīns gabalains, pelēki krāsojas, nukleols bieži sadalīts.

Dziedzera hilusa rajonā sastopamas vēl embrionāla tipa sīkas

medullārās grīztes, atspiestas pret perifēriju.

Medullāro kordonu regresīvās evolūcijas.

Tiklīdz kā medullārie follikuli iesāk diferencēties, medullāro grīšķu

zonā parādās dēģenerācijas pazīmes un izzūd intersticiālie audi „se-

conde poussēe", kā ari visi epitēliālie veidojumi, kas cēlušies no ģer-

minātīvā epitēlija pirmās proliferācijas. Saišaudi sadala medulläres

follikulus epitēliālās tapiņās (troncons), kuros iestājas taukainā dēģe-

nerācija.

Arī tās medullārās grīztes, kurās nav oliņu, saišaudi sadala folli-

kulārām tapiņām līdzīgos veidojumos, kuros iestājas dēģenerācijas

process.
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Dažas medullārās grīztes netop sadalītas segmentos, bet to šūni-

ņās parādās dēģenerācijas pazīmes, un pašas grīztes, apklātas saiš-

audiem, samazinās apmēros un pārvēršas par kolloidālām masām.

Šis regresīvais periods nobeidzas ap 60.—65. dienu pēc dzim-

šanas ar medullāro grīšķu un intersticiālo audu atlieku uzsākšanu.

Ovārija centrālo dalu šinī stadijā aizņem saišaudi ar asinstraukiem.

Tā tad pēc autoru domām medullārās grīztes visumā ir embrionāls

orgāns, kura mūžs velkas līdz devītai nedēļai pēc dzimšanas un tad

izzūd ar taukaino dēģenerāciju.

Vecākiem dzīvniekiem kortikālā slānī sastopamas grīztes, kam

ir liela līdzība ar embrionālām medullārām grīztēm, bet tās ir dēģe-

nerēto kortikālo follikulu atliekas un cēlušās no ģerminātīvā epitē-

lija sekundārās proliferācijas, kamēr medullārās grīztes — no primā-

rās proliferācijas.

Lielajām medullāro grīšķu hipertrofiskām šūniņām autori piešķir

trofiskas funkcijas, tāpat kā intersticiālām šūniņām, un to parādīšanos

uzlūko kā priekšstadiju oliņu veidošanai.

Ari tauku sakrāšanās medullārās grīztēs ir priekšstadija medul-

lāro grīšķu oliņu diferenciācijai. Līdzīgas parādības novērojamas

Pflüger'a trūbās. Medullāro follikulu oocīti nav cēlušies no kortikā-

lās zönas, bet gan uz vietas. Kortikālā slānī šī diferenciācija iestājas

ātrāk nekā medullārā. Kopsakars norāda tikai uz pirmatnējo Pflüger'a

trūbu un medullāro grīšķu koppasākumu. Medullārie follikuli nav

samaināmi ar Grāfa follikuliem. Dažu autoru (piem. Köllikera)

„Schlauchfollikel" ir medullārās grīztes ar oliņām.

Ap 60.—65. dienu pēc dzimšanas autori izšķir ovārijā ārējo kor-

tikālo un iekšējo dēfīnītīvo medullāro zönu
1

).
Kortikālā zöna uzrāda divus noteiktus slāņus: ārējo, kas sastāv

no prīmordiāliem follikuliem, un iekšējo — ar Grāfa follikuliem dažā-

dās attīstības stadijās.

Grāfa follikuliem augot, kortikālā zöna paliek biezāka un aizņem

topogrāfiski iepriekšējās medullārās zönas vienu dalu.

Dēfīnītīvā medullārā zöna satur vaļīgus saišaudus, lielus asins-

traukus un nervus, bet pa perifēriju stipri dēģenerētas lielas intersti-

ciālo šūniņu masas, starp kurām sastopamas epitēliālo tapiņu („tron-

cons", t. i. dēģenerēto medullāro grīšķu) atliekas. Šādas atliekas sa-

*) Citi autori šinī stadija ovārija arejo zonu nosauc par parenchimatozo un

iekšējo par centrālo vaskulāro zonu.
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stopamas arī kortikālā slānī starp Grāfa follikuliem, kas aizrāda uz

to, ka kortikālie follikuli attīstoties iedevušies medullārā zonā starp

deģenerēto grīšķu atliekām.

Pirmie kortikālie follikuli ir plūriovulāri; bet vēlāk follikuls satur

ne vairāk kā 2—3 oliņas. Zona pellucida ir bieza un discus proligerus

labi attīstīts. Vispārīgi discus proligerus nesatur vairāk kā vienu

oliņu.

Granulosa un liquor folliculi ir maz un vienlīdzīgi attīstīti.

Theca folliculi ir biezāka nekā dēfīnītīvā Grāfa follikulā. Tās

iekšējos slāņos parādās intersticiālās šūniņas un ārējā slānī fibrillas.

Arī viena daļa primordiālo Grāfa follikulu dažās attīstības stadijās

nolemti dēģenerācijai. Sainmont's novērojis kortikālās zönas folli-

kulu dēģenerāciju pie 67 dienas līdz5 mēneši veciem kaķiem. 50 dienu

veciem kaķiem oliņas un primordiālo follikulu šūniņas vēl nav dēģe-

nerējušās.

Grāfa follikulu dēģenerācija notiek pakāpeniski: gan tāpat kā

medullāro follikulu atresija, gan kā tipiskā dēģenerācija, kāda norit

vecu dzīvnieku ovārijos,

Dēfīnītīvās oliņas kaķim, pēc Sainmont'a, ir postembrionālas for-

mācijas. Ovārija kortikālā zonā sastopamie epitēliālie veidojumi ir

uzskatāmi par dēģenerēto Pflüger'a trūbu un follikulu atliekām.

Sainmont's tās nosauc par „cordons epitheliaux" un izšķir divas

formas. Viena cēlusies no otrās epitēliālās proliferācijas; otrā no

trešās proliferācijas.

Winiwarter's un Sainmont's (1908. g.), uz jaunu pētījumu pamata

par ooeītu kodolu struktūras pārgrozībām, secina savā ziņojumā, ka

visi prīmordiālie follikuli dēģenerējas un ar jaunu virsējā epitēlija

proliferāciju (pie kaķa ap 74.—81. dienu pēc dzimšanas) rodas jaunas

epitēlija atvases bez oliņām. Tas tā iet līdz 3,5—4 mēnešiem. Pēc tam

kortikālā slānī sāk parādīties šūniņu grupas ar „deuterobroque" tipa

kodoliem, t. i. ooeītu jaunākās stadijās. Pēc šī perioda nobeidzas

jaunu oliņu rašanās.

Rubaškins (1908., 1909., 1910. v. 19.12. g.). Pēc Rubaškina ģenitā-

lās šūniņas atšķiramas no sömatiskäm uz chondriosömu pamata.

Pēdējās ģenitālās šūniņās ir graudamas, sömatiskäs — diegveidīgas.

Pārejas formas starp epitēlija šūniņām un ģenitālām šūniņām Rubaš-

kins neatzīst. Ģenitālās šūniņas Rubaškins atradis jau embrionos ar

6—7 segmentiem (kaķa, truša, jūrascūciņu embr.). Embrioniem
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augot, tās iekļūst, pa daļai aktīvi, zarnu epitēlijā un no turienes ine-

senterijā un dzimuma dziedzera pasākumā. Dzimuma dziedzerī tās

pastāvīgi dalās un tā pavairojas skaitā. Ģenitālām šūniņām, pēc

Rubaškina, ir 2—3 reiz lielāki kodoli nekā apkārtējām somatiskajām.

Kodols nav stingri norobežots, gaišs, ar chromatīnu nabags, ar nuk-

leolu. Pa visu kodolu velkas maigs achromatīna tīkls, kurā izkaisīti

ļoti sīki chromatīna graudiņi. Dažiem dzīvniekiem kodols stipri grau-

dams (kaķis, kurmis), citiem maigāks. Protoplasmā saredzamas cen-

triolas. (Savu materiālu Rubaškins fiksējis Cenkera un fiellija šķī-

dumos).

0,9—1,0 cm gariem jūrascūciņas embrioniem iesākas dzimuma

dziedzera attīstīšanās, un dziedzera pasākums sastāv no vienlīdzīgām

epitēlija šūniņām.

1,1 cm garam embrionam parādās mesenchimā vārpstveidīgas

šūniņas un 1,3 cm gariem embrioniem ģenitālās šūniņas. Tās izkai-

sītas pa virsējo epitēliju un dziedzera parenchimā, kas mesenchimas

grīztēm nepilnīgi sadalīta rajonos.

1,6 cm embrioniem ir jau notikusi kārtu diferencēšanās. Šūniņu

grupas dažos rajonos pārveidojušās, izaugušas garumā, norobežoju-

šās no apkārtējiem audiem un veido medullārās grīztes. Pārējās, ne-

pārveidotās medullārā slāņa šūnu grupas Rubaškins nosauc par

starpgrīšķu audiem.

Starp grīztēm un virsējā epitēlija šūniņām līdzīgas šūniņas veido

subepitēliālo slāni, no kā vēlāk izceļas albugineja. Visi šie veido-

jumi, izņemot ģenitālās šūniņas, pēc Rubaškina ir epitēliāla pasākuma.

Dzimuma dziedzeru saišaudi cēlušies pa daļai no epitēliālām šūniņām

subepitēliālā slānī, pa daļai no Volfa ķermeņa saišaudiem. Medullā-

rās grīztes šinī stadijā Rubaškins uzskata par sēklu kanālīšu pasā-

kumu. Tanīs ir izšķiramas divējādas šūniņu formas: mazas šūniņas

ar maziem kodoliem un pavedienveidīgām chromosomām un lielas

šūniņas ar lieliem kodoliem un graudveidīgām chromosomām, t. i.

ģenitālās šūniņas. Arī subepitēliālā slānī un starpgrīšķu audos šinī

stadijā ir atrodamas ģenitālās šūniņas. Tā tad 1,6 cm garais embrions

ir vīriešu kārtas.

1,8 cm gara vīriešu kārtas embriona starpgrīšķu audos atroda-

mas saišaudu šūniņas un epitēlija šūniņu grupas. Daži no šiem epitē-

liāliem elementiem pārcieš pārgrozības chondriosomās. Blakus dieg-

veidīgām chondriosomām sastopamas arī graudveidīgas. Šādas šū-

niņas līdzinās ģenitālām šūniņām, tomēr atšķiras no tām ar to, ka
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kodoli ir mazi, stingri norobežoti un chrornatīns izkaisīts pa visu

kodolu. Šādas šūniņas pārvēršas vēlāk intersticiālās šūniņās.

3,6 cm gariem vīriešu kārtas embrioniem sēklu kanālīšos sper-

matogonijas stipri pavairojušās, dažas ir lielākas, dažas mazākas.

Subepitēliālā slānī vēl atrodamas ģenitālās šūniņas.

6 cm garā vīriešu kārtas embrionā ekstrātubulārās ģenitālās šū-

niņas sāk dēģenerēties un vēlāk laikam izbeidzas.

Sieviešu kārtas embrioniem līdz ar kortikālā slāņa izveidošanos

sākas ģenitālo šūniņu intensīva vairošanās. Tā ir tipiska parādība

sieviešu kārtas dzimuma dziedzeros (vīriešu kārtas ģenitālo šūniņu
vairošanās notiek 2—3% apmēros).

2,6 cm gara sieviešu kārtas embriona kortikālais un medullārais

slānis saišaudiem labāk atdalīti viens no otra. Saišaudu atvases sa-

dala kortikālo slāni grīztēs.

• 3,3 cm garam sieviešu kārtas embrionam saišaudu atvases aiz-

sniedz virsējo epitēliju un nepilnīgi to atdala no kortikālā slāņa. Ģeni-

tālās šūniņas intensīvi vairojas, bet līdz ar to to apmēri pamazinās, tā

ka tās nav vairs lielākas par epitēlija šūniņām.

4,6 cm gariem sieviešu kārtas embrioniem kortikālā slānī atrodas

šādas šūniņu formas: 1) tipiskas ģenitālās šūniņas, 2) lielākas šūniņas

ar „deuterobroque" tipa kodoliem un graudveidīgām ehondriosomām,

ko Rubaškins uzskata par pirmiem oocītiem, 3) tipiskas epitēlija šū-

niņas un 4) ļoti daudz pārejas formu jeb nenoskaidrotas formas, gan

ar graudainām, gan diegveidīgām ehondriosomām. No tādām šū-

nām sastāv kortikālo grīšķu galvenā masa. Pēc Rubaškina domām

ģenitālās šūniņas šinī stadijā pārvēršas par oocītiem, un tāpēc tās

apzīmējamas par oogonijām. Stipri daloties, tās paliek mazākas un

var šinī stadijā līdzināties epitēlija šūnām, tomēr izšķiramas pēc

ehondriosomām.

Vēlākās stadijās öogoniju kodolos notiek pārmaiņas, un kodoli

pieņem „leptotene", „paehytene", „synapsis" un „dyctie" tipa veidus.

7,5 cm gariem embrioniem iesākas follikulu veidošanās, un ko-

dolu pārmaiņa izbeigusies. Follikulu šūniņām ir pavedienveidīgas

chondriosömas.

P. Aimē (1902. g.) izmeklējis zirga embriona ovārijus.

2,5 cm gariem embrioniem vēl nav atšķirama kortikālā un me-

dullārā substance. Zem virsējā epitēlija atrodas vienlīdzīga audu masa,

kas sastāv no starveidīgām mesenchimas šūniņām.
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9 cm gariem embrioniem kortikālais slānis jau labi norobežots

no medullārās substances. Medullārās substances šūnas esot cēlušās

no mesenchimas šūnām, vēlāk laikam ari no vasogeniem leukocītiem.

5 mēnešus veciem embrioniem ovārijs griezumā ir brūnas, ak-

nām līdzīgas krāsas. Medullārā masa sastāv gandrīz vienīgi no inter-

sticiālām šūniņām, starp kurām redzams kapillāru tīkls. Šūniņas at-

rodas tuvu viena pie otras, ir poliedriskas formas, ar lieliem kodoliem,

un protoplasmā satur sīkus tauku graudiņus. Brūnā krāsa ceļas no

pigmenta.

7 mēnešus veca embriona ovārijs ir drusku lielāks nekā iepriek-

šējā stadijā, ar tādiem pašiem intersticiāliem elementiem. Starp tiem

var novērot jauna veida šūniņas, kuru skaits vecākās stadijās pieaug.

Šo šūniņu citoplasmā parādās loti daudz taukveidīgu grānulu, kas at-

spiež šūniņu kodolu uz šūniņas perifēriju. Dzeltāni brūnās grānulas

krāsojas ar osmija skābi melnā krāsā. Šādas šūniņas Aimē apzīmē

ar nosaukumu „xanthochrom".

5 mēnešus veca kumeļa ovārijā pirmā veida intersticiālās šūni-

ņas pilnīgi izzudušas, bet ksantochrömo ir ļoti daudz, un tās pa ovā-

rija perifēriju izkaisītas saišaudos veido brūni krāsotu 0,5—1 cm biezu

slāni. Svaigos prēparātos šis slānis ļoti labi norobežojas no medullā-

rās substances krāsas un konsistences ziņā. Tas ir gaišāks un blī-

vāks, nekā medullārā pamatmasa. Ksantochrömo šūniņu jaunām

ķēvēm ovārijos ir ļoti daudz.

Pieaugušām ķēvēm, ar pubertātes iestāšanos, to vispār vairs

nav; tikai sastopamas šur tur dažas retas saliņas, kas izkaisītas zem

albuginejas un orgāna abos galos. Vecām ķēvēm ovārija stromā vairs

nav intersticiālo šūniņu1).

Čašins (Tschaschin, 1910. g.) atrod, ka ģenitālās šūniņas visās

embriona attīstības stadijās satur graudamas chondriosömas, kamēr

somatiskās — diegveidīgas. Ģenitālo šūniņu atrašanās vieta agrā-

kajās stadijās ir ekstrāreģionāra, un (2 dienu veciem vistu embrio-

niem) tās nokļūst dzimuma dziedzerī ar migrāciju.

Guilera (1919. g.), izpētījot corpus luteum pie cilvēka, nācis pie

šādiem slēdzieniem:

*) S c h m a 1 z's 1920. g. aizrāda uz to, ka arī vel vecākām ķēvēm ovārijos

sastopamas intersticiālo šūniņu atliekas.
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1) Primitīvās ģenitālās šūniņas ir pārveidotas cēloma epitēlija šū-

niņās.

2) Cēloma epitēlijā atrodas tikai viens šūniņu tips dažādās ēvolūci-

jas stadijās. Šūniņas ar stabiņveidīgu, ar chromatīnu bagātu ko-

dolu, kādas sastopamas cēloma epitēlijā, ir saišaudu šūniņas, kas

nokļuvušas starp epitēliālām šūniņām.

3) Pflüger'a trūbās atrodas tikai divu šūniņu tipi: cēloma pamatele-
menti — ģenitālās šūniņas un saišaudu elementi. Pēdējie cēlušies

no strömas šūniņām, apņem atsevišķās ģenitālās šūniņas un tā

veido prīmordiālos follikulus.

Winiwarter's (1920. g.) turpina savus novērojumus par truša

övärija attīstīšanos līdz pubertātes sākumam, t. i. līdz 7,5 mēn. pēc

dzimšanas. Beidzamajā embrionālā periodā, kā arī dažas dienas pēc

dzimšanas, medullārās grīztes palielinās, šūniņām pavairojoties un

lielajām, t. i. ģenitālām šūniņām diferencējoties, bet drīz tāda aug-

šana apstājas, un ap 18. dienu pēc dzimšanas kortikālā zonā iestājas

progresīvā ēvolūcija. Epitēliālais slānis paliek aktīvs un dod pasā-

kumu epitēliālām invaginācijām. Šie veidojumi pie truša tiešām ir

trūbiņas ar lūmenu. No sākuma tās ir izolētas, bet pamazām izplatās

pa visu ovārija perifēriju, un 6 nedēļas pēc dzimšanas kortikālā zonā,

virzienā no perifērijas uz centru, ir izšķirami 3 noteikti slāņi: ārē-

jais slānis satur epitēliālās invaginācijas; tad seko primordiālo folli-

kulu slānis ar „noyaux diplotēnes" un pēdīgi trešais augošo follikulu

slānis, kas iespiežas medullārā slānī. Tiem pievienojas daži medullā-

rie follikuli, un ovārijs ātri pieņemas lielumā. Tad iestājas dēģene-

rācija, kas aizņem visu primitīvo kortikālo slāni; epitēliālās invagi-

nācijas zöna samazinās, trūbiņas zaudē savu lūmenu un pārvēršas

par masīvām šūniņu grīztēm. Starp prīmordiāliem follikuliem parā-

dās dēģenerācijas grupas. Tanī pašā laikā Grāfa follikuli, papriekš

medullārā, pēc tam kortikālā slānī tiek izolēti, un starp pēdējiem

iestājas jaunu intersticiālo šūniņu veidošanās periods. Starp 9. un 10.

nedēļu pēc dzimšanas jau visi diferencētie medullārie un kortikālie

elementi dēģenerējas. Arī övärija apmērs samazinās. Sākot ar šo

stadiju, līdz pubertātes sākumam, jaunas oliņas veidojas no indiferen-

tām šūniņām, kas palikušas pāri ovārija perifērijā.

Trušiem medullāro grīšķu dēģenerācija norit vienā laikā ar dē-

ģenerāciju primitīvā kortikālā slānī. Daži medullārā slāņa kordoni

paliek nepārveidoti līdz vecumam.
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Van Beek's, W. F. (1924, g.) izmeklējis govs övärija attīstīšanos

9 mm — 800 mm gariem embrioniem un teļiem līdz 8. mēnesim.

Dzimuma dziedzera pasākumu Van Beek's novērojis Volfa ķer-

meņa mediālā sienā pie 9 mm embrioniem īsas šauras līstes veidā,

kas cēlusies no cēloma epitēlija uzbiezņa. Mesenchimas kartiņa at-

dala līsti no Volfa ķermeņa glomeruliem. Līstes vidējā (gonālā) daļa

ir visvairāk attīstīta un sastāv no 6—B epitēliālo šūniņu rindām.

Līstes epitēliālo šūniņu kodoli ir lielāki nekā apkārtējā cēloma

epitēlija, ar sīki graudainu chromatīna tīkliņu, kurā redzami arī lielāki

tumšāki graudiņi.

Līstes proksimālā (progonālā) daļa pārklāta ar cilindrisku epitē-

liju (pamatā uzbieznēta Volfa ķermeņa kapsula).
15 mm garā embrionā dīgļa līste (Keimleiste) ir. biezāka un ga-

rāka nekā 9 mm garā embrionā. Gonālā daļā perifēriskās šūniņas

ir radiāri sagrupētas. Progonālā daļā kodolu kārta atbilst rete's

blastēmas pasākumam. Redzams arī Müllera ailes pasākums, kā

dziļa rieva epitēlijā, kas turpinās īsā trūbiņā.

Abās stadijās gonālā daļā starp epitēliju šūniņām — virsējā epi-

tēlijā un arī dziļāk, sastopamas arī šūniņas ar „protobroque b" kodo-

liem, tomēr ne daudz un pie tam maz mitötisku formu (lai gan varētu

sagaidīt daudz mitöses, jo pastāv stipra epitēliālo šūniņu proliferācija,

ko arī citi autori novērojuši). Ģenitālo šūniņu kodoli gaišāki, lielāki,

apaļi, bet arī ar smalku chromatīna tīkliņu, tādu pašu, kā citās epitē-

liālās šūniņās.

Pie 19—21 mm gariem embrioniem notiek kārtu diferencēšanās.

19 mm vīriešu kārtas embriona dzimuma dziedzerī var izšķirt

centrālo dziedzera masu, sastāvošu no epitēliālām šūniņām un me-

senchimāliem elementiem, un kubisku virsējo epitēliju. Starp abiem

atrodas mesenchimas šūniņu slānis, kurā šūniņas ar garo asi sagru-

pētas parallēli dziedzera virsmai (albugineja). Dziedzera centrālā

masā epitēliālās šūniņas veido grīztes. Starp grīztēm ir nedaudz

mesenchimālo elementu, dažās vietās tikai asinstrauki. Grīztēs atro-

das nedaudz šūniņu ar „deuterobroque" tipa kodoliem, t. i. spermato-

cīti (izšķirami tikai pie liela palielinājuma). Grīztes atbilst sēklu kanā-

līšu pasākumiem.

21 mm gara sieviešu kārtas embriona dzimuma dziedzerī izšķi-

rami divi slāņi: kortikālais un medullārais.

Kortikālais slānis, 7—9 šūniņu bieza kārta, sastāv no epitēlija šū-

niņām un ļoti maz saišaudu elementiem, kāpēc tas tumšāk krāsojas
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nekā medullārais slānis. Tanī ir daudz „deuterobroque" un „proto-

broque" tipa kodolu. Protoplasma veido tīklu. Maz mitöses.

Medullārais slānis satur epitēlija un mesenchimālas šūniņas ar

daudziem asinstraukiem. Saišaudi nepilnīgi atšķir abus slāņus vienu

no otra. Skaidri atšķiramas albuginejas nav. Dziedzera perifērijā gan

arī mesenchimālie elementi sablīvējušies, bet starp tiem atrodas epi-

tēliju šūniņu grupas, kam ir sakars ar virsējo epitēliju.

Progonālā dziedzera daļā redzama rete's blastēma, kas arī pāriet

dziedzera pamatā.

Müllera aile vēl nenoiet līdz Volfa ķermeņa kaudālam galam.
Tā sākas ar dziļu rievu, bet proksimālā galā ieplūst vēl divas rievas,
tā tad pavisam trīs ietekas. Starpība starp vīriešu un sieviešu kārtas

dzimuma dziedzeriem jaunākās stadijās ir šāda:

Vīriešu kārtas dziedzerī: 1) virsējais epitēlijs ir pa lielākai daļai

vienrindīgs; 2) zem virsējā epitēlija ir skaidri izšķirama albugineja;

3) centrālā dziedzera masā (Bindegewebsepithelkern) ir maz ģenitālo

šūniņu (Urgeschlechtszellen); 4) centrālā dziedzera masa satur sēklu

kanālīšus, kas anastomosē savā starpā un nestāv sakarā ar virsējo

epitēliju.

Sieviešu kārtas dziedzerī: 1) perifērijā atrodas vairākkārtējs

augošs epitēlijs ar ģenitālām šūniņām; 2) centrālā dziedzera masā ir

daudz ģenitālo šūniņu; 3) nav stingri norobežotas albuginejas; 4) cen-

trālā parenchima satur nesakārtotus epitēliālus veidojumus, kas stāv

sakarā ar virsējo epitēliju.

Sieviešu kārtas 31 mm garā embrionā dzimuma dziedzera ku-

biskais virsējais epitēlijs jau atšķirams kā atsevišķa kārta.

Kortikālā slānī dažās vietās atrodami vairāk saišaudu elementu,

un tie sadala epitēlija masu atsevišķās (šūniņu) grupās — perēkļos

(Eifācher, Eiballen), kas stāv sakarā ar virsējo epitēliju.

Dažas epitēliālās grupas izskatās kā īsas grīztes. Perēkļos re-

dzami „deuterobroque" tipa kodoli un ap tiem „protobroque a" ko-

doli. Dažas šūniņas pēc izskata pieskaitāmas saišaudu elementiem.

Sīki asinstrauki veido tīklu un atdala epitēliālās grupas vienu no

otras.

Medullārais slānis sastāv no epitēlija un no saišaudu šūnām. Pē-

dējās daudzās vietās sagrupētas rindās un veido septas starp epi-

tēliālo šūniņu grupām, nākošām medullārām grīztēm. Starp neutrā-

lām epitēlija šūnām redzamas arī dažas ar „deuterobroque" tipa ko-

doliem un pārejas formas.
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Starp abiem slāņiem šinī stadijā atrodas plāna starpkārta — pri-

mitīvas albuginejas pasākums, ar daudz saišaudiem un asinstrau-

kiem, kas sūta sīkus zariņus kortikālā slānī. Epitēliālo elementu ar pa

daļai „deuterobroque" tipa kodoliem ir mazāk. Vietām epitēliālās

laipiņas savieno kortikālo slāni ar medullāro. Šinī zonā šūniņas ir

visvaļīgāk sagrupētas, bet visblīvāk kortikālā slānī. Mitöses vis-

vairāk atrodas kortikālā slānī.

Tālākās stadijās 40, 50, 60, 66 un 74 mm garos embrionos korti-

kālais slānis paliek biezāks, epitēliālo šūniņu grupas ir labāk norobe-

žotas un jau dabū grīšķveidīgu izskatu. Arī medullārā slānī grīztes

saišaudu septām labāk atdalītas viena no otras. Pierobežas joslā pa-

rādās lielāki, lokveidīgi asinstrauki, ap kuriem saišaudi ciešāk sagru-

pējas un veido primāro albugineju starp kortikālo un medullāro slāni.

Starp kodolu formām ir arī nedaudz leptotēna tipa, īpaši pārejas zonā.

82 mm garā embrionā primārā albugineja ir sadalījusies atse-

višķās šaurās saišaudu lentās, kas raida septulas kortikālā slānī gan-

drīz līdz dziedzera perifērijai un sadala šo slāni daudzās epitēlija

šūniņu grupās ar atzarojumiem, kas daudzkārt savienojas savā starpā.

Sakarā ar virsējo epitēliju vēl uzglabājusies nesadalīta epitēlija šūniņu

kārta.

Medullārā slānī ir ļoti daudz saišaudu, kuros ieguldītas īsas krus-

tām šķērsām sakārtotas medullārās grīztes. Tās satur arī „deutero-

broque" un „leptotene" tipa kodolus. Dažās grīztēs redzams lūmens,

un lielākām grīztēm ir arī saišaudu sienas ar plakaniem kodoliem

(Mediastinum ovarii ir izzudis). Stroma avarii sāk veidoties.

90 mm garam embrionam primārā albugineja vairs nepastāv,

un šinī stadijā vispār diezgan grūti atšķirt medullārās grīztes no

kortikālām. Pēdējās tomēr satur vairāk un labāk norobežotas prīmi-

tīvās oliņas (deuterobroque un leptotēne). Daudzās vietās abu grīšķu

veidi savienojas savā starpā. Sastopamas jau dēģenerātīvās oliņas,

un to skaits pavairojas 104 mm gara embriona kortikālā un medullārā

slānī. Starp kodoliem parādās arī „synaptene" un „pachytene" ko-

dolu formas, vēlāk arī „diplotene" un „dyctie".

Tālākā attīstības gaitā, saišaudiem medullārā slānī arvienu vai-

rāk attīstoties, tie atdala centrālo medullāro grīšķu grupu no apkār-

tējām grīztēm. Centrālā daļa satur lielāko tiesu dēģenerātīvās olu

šūniņas un saišaudus, bet apkārtējās grīztes sāk veidot follikulus.

Parādās arī atsevišķi follikuli stromā, bet arī tie vēlāk dēģenerējas.

390 mm gariem embrioniem ovārija virsmā parādās dziļas rievas,
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kas vēlāk, kad dēfīnītīvā albugineja labi izveidojusies, atkal izzūd.

Kortikālais slānis ir plānāks palicis, un dažās vietās medullārās grīz-

tes sniedzas līdz pašam virsējam epitēlijam. Tur tās sadalās follikulos,

un tā tad arī medullāro grīšķu follikuli noklöst tuvu ovārija virsmai

zem virsējā epitēlija.

Saišaudi vēlāk atdala virsējo epitēliju no kortikālā slāņa, kura

grīztes nu arī sadalās follikulos, tā ka robeža starp kortikālo un me-

dullāro slāni izzūd (470 mm embr.). Dažos follikulos ir redzamas

divas oliņas. Dziedzera perifērisko dalu nu aizņem 560 bieza grīšķu

follikulu zona (Strangfollikelzone). Lielākā follikulu dala dēģenerē,

un follikulu zöna samazinās. Tomēr Van Beek's 550 mm garā em-

brionā arī atradis labi izveidotu Grāfa follikulu (pūslīti). Dēfīnītīvai

albuginejai attīstoties, follikulu zöna nokļūst dziļāk dziedzera masā.

800 mm garam embrionam šī zöna vēl ir tikai 187,5 \i bieza.

Embrionālā perioda beigās un pēc piedzimšanas ovārija „dīgļepitēlijā"

(Keimepitel) sākas otrā oliņu proliferācija. Šūniņas, negrupējoties

grīztēs, tieši veido follikulus. īpaši jaunpiedzimušiem „dīgļepitēlijs" ir

pilnā darbībā. Oliņu šūniņas pa daļai jau virsējā epitēlijā ir pilnīgi

pārklātas grānulozām šūniņām, bet arī daudzas izolētas oliņas ir

redzamas ārpus biezās albuginejas. Gan starp albuginejas slāņiem, gan

zem tās iekšējās kārtas, redzami jaunās proliferācijas follikuli 225 |x

platā joslā.

Nav domājams, ka visas izolētās oliņas dēģenerē; tās varbūt

savu segu (granulosa) dabū no pārpalikušām epitēliālām grīztēm.

Dažas grīztes vēl ir atlikušās un neuzrāda dēģenerācijas pazīmes, bet

gan šūniņu vairošanos. Ir arī redzami daži mazi follikuli ar liquor

folliculi, bet dēģenerācijas stadijā. Ovārijs jaunpiedzimušiem ir sada-

lāms: 1) zona parenchymatosa (virsējais epitēlijs un follikulu slānis)

un 2) zona vasculosa — dziedzera centrālā daļa.

Albugineja izveidojas 3 kārtās: ārējā un iekšējā ar radiāra, vi-

dējā ar longitūdināla virziena šķiedrām. Virsējā epitēlijā un cieši zem

tā ir daudz šūniņu ar „deuterobroque" kodoliem, kā arī dažas

„synaptene" stadijas.

Lielākā primāro follikulu daļa atrodas dēģenerācijas stadijā, daži

vēl augšanas stadijā. Dziļākos slāņos atrodas nedaudz follikulu ar

liquor folliculi. Tie iznīkst: theca interna sūta saišaudus starp granu-

losa šūniņām un sadala tās grupiņās. Dažas tādas grupas vēl satur

šķidrumu, un tā izceļas follikuli ar vairāk dobumiem, kas vēlāk saplūst

kopā. Saišaudi atvieto atrofēto epitēliju, theca interna šķiedras gru-
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pējas radiārā virzienā, un tā izceļas starveidīga rēta — corpus fibro-

sum, kas sastāv no saišaudiem ar nedaudz epitēliāliern elementiem.

Tādu ir ovārijā diezgan daudz.

Vecākiem teļiem nogatavojušos follikulu skaits ir mazāks, bet tie

ir lielāki. Tie atrodas gan tieši zem epitēlija, gan arī dziļāk ovārijā.

Daži lielie follikuli pārvēršas cistās: granulosa izzūd, saišaudu siena

sablīvējas, un dažas cistas satur vēl cumulus oophorus ar oliņu. Starp

lielākiem follikuliem ir tikai maz saišaudu, ar daudz asinstraukiem.

Asinstrauku sienās izveidota membrāna elastica interna un externa.

Asinstrauku elastīgās šķiedras izzarojas arī stromā un tur veido

smalku tīklu. Primārie follikuli vienmēr atrodami tieši zem albugine-

jas, starp augošiem follikuliem. Arī vecākiem teļiem starp folliku-

liem vēl redzamas kortikālās grīztes. Tām dažreiz ir lūmens, vietām

ovāli izpletumi, un šūniņas ir lielas ar gaišu citoplasmu. — Primāro

follikulu skaits vecākiem teļiem ir mazāks, nekā jaunākiem. 6 mēne-

šus vecā teļā dīgļa epitēlijs vairs nedarbojas.

Rete ovarii vispirms parādās dzimuma dziedzera progonālā

līstes daļā starp cēloma epitēliju un glomeruliem, ciešā sakarā ar

cēloma epitēliju, un pāriet arī uz dzimuma dziedzera gonālo daļu.

31 mm garā embrionā tas sastāv no mazām tumšām šūniņām, kas

veido nevienlīdzīgu grīšķu tīklu. Grīztēs vēlāk parādās lūmens, un

tā iznāk trūbiņu tīkls. Starp rete's trūbām atrodas saišaudi Un asins-

trauki vairāk neka medullārā substancē. Izšķirama gonālā un progo-

nālā rete's dala. Saišaudi ar asianstraukiem veido ap rete's kanālī-

šiem maksti. Saišaudu makstis nav tanīs vietās, kur rete tieši pie-

slejas glomerula kapsulai. Tā iztrūkst arī gonālās dāļās iekšienē, kur

vietām rete's veidojums grūti atšķirams no medullārā slāņa grīztēm.

Volfa ķermenim atrofējoties mesovārijā paliek glomerulu (paroopho-

ron) un trūbiņu (epoophoron) atliekas.

90 mm garos embrionos vietām redzami tieši sakari starp rete's

un epoophoron'a kanālīšiem.

230 mm garos embrionos ir rete's kanālīšu tīkls stipri attīstīts

gonālā daļā (16. fig.) un daži kanālīši kommūnicē ar medullārā slāņa

grīztēm un trūbiņām.

Vēl vairāk rete attīstīta 390 mm gariem embrioniem. Kanāli

plati, sienās elastīgas šķiedras, tāpat kā asinstraukiem.

650 mm gariem embrioniem rete vēl arvienu atrodas hipertro-

fiskā stadijā ar elastīgām šķiedrām trūbu sienās.
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800 mm gariem embrioniem jau iesākas rete's atrofija; tomēr vēl

8 mēnešus veciem teļiem rete's trūbas diezgan labi redzamas. Atro-

fijas procesā novērojamas individuālās svārstības.

Van Beek's izteic savus novērojumus šādās tēzēs:

1) Govs oliņu šūniņas, nogatavojoties, rāda gandrīz tādu pašu kodolu

struktūru rindu, kādu Winiwarter's novērojis pie cilvēka un truša

oliņām.

2) Sieviešu kārtas dzimuma dziedzeris ir kā tāds izšķirams 21 mm

garos embrionos, bet vīriešu kārtas dziedzeri noteicami jau
19 mm garos embrionos.

3) Kortikālās grīztes govs ovārijā neizceļas ar īpašu dīgļa epitēlija

proliferāciju.

4) Pēc tam, kad kortikālais slānis ir pilnīgi izveidojies, ovārijs aug

lielumā, galvenām kārtām, strömai attīstoties.

5) Mediastinum ovarii pastāv tikai īsu laiku (74 mm embr.) un tad

sadalās ovārija septulās.

6) Primārā albugineja pastāv tikai īsu laiku (74—82 mm embr.).

7) Fimbria ovarii vispirms parādās 74—82 mm embrionos.

8) Stroma ovarii attīstīšanās un olu šūniņu stiprāka dēģenerācija

grīztēs notiek vienā un tai pašā laikā.

9) Epoophoron un paroophoron govij agri izzūd (ap 390 mm garā

embrionā).

10) Pirmie grīšķu follikuli (Strangfollikel) parādās apm. 90 mm ga-

riem embrioniem.

11) Strömai attīstoties perifēriskā virzienā, medullārie follikuli tiek

atdalīti viens no otra un tad redzami atsevišķi strömä. Tie zaudē

savas olu šūniņas, un daži pārveidojas epitēlija trūbās, kas vēl

ilgi kommūnicē ar glanduläre rete's daļu.

12) Ligamentum caudale ovarii satur daudz ovārija parenchimas, kas

parasti izzūd vēl fētālā periodā, bet dažreiz redzama arī pēc

dzimšanas.

13) Blakusoliņas (Nebeneier) augošos follikulos neveido jaunus folli-

kulus, bet dēģenerē.

14) Paticams (wahrscheinlich), ka primāro follikulu veidošanā pieda-

lās stromā atrodošās epitēlija grīšķu atliekas.

15) Tās medullārās grīztes, kas atrodas rete ovarii tuvumā, uzturas

visilgāk.

16) Rete's kanālīšu sienās ir daudz elastīgu šķiedru.

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I 5
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17) Rete's hipertrofiskajā stadijā (300 mm embr. — 8 d. pēc dzim-

šanas) no tās ieplūst īpaši kanālīši olvada ostium tubae abdomi-

nale ovārijam pie virzītā pusē.

18) Strömai ieaugot kortikālā slānī, ovārija virsma uz kādu laiku dabū

nelīdzenu izskatu. Tā paliek atkal līdzenāka pēc tam, kad ströma

veidojusi zem virsējā epitēlija vienlīdzīgu slāni — dēfīnītīvo albu-

gineju (645 mm gar. embr.).

19) Follikuli ar vairāk oliņām izceļas, veselai oliņu grupai apaugot ar

granulosa.

20) Kad kortikālās grīztes ir ar strömu atdalītas no ovārija virsmas,

tad tās vairs nav atšķiramas no medullārām grīztēm (470 mm

embr.).

21) Oliņas saturošas trūbas, kādas apraksta Pflügers un Valentīns,

pie govs nav novērojamas.

22) Rete's atrofija sākas kaudālā galā un turpinās krāniālā virzienā.

23) Labvēlīgos, bet vēl nenoskaidrotos apstākļos var arī grīšķu folli-

kuli (Strangfollikel) nogatavoties.

24) Nogatavojies grīšķu follikuls struktūrāli neatšķiras no follikuliem,

kas cēlušies no otrās (pēdējās) ģenitālo šūniņu ģenerācijas.

25) Eritrocītu atrašanās atsevišķos follikulos jeb viņu cistās pie go-

vīm stāv sakarā ar atresijas veidu un ne ar dzīvnieka nonāvē-

šanas veidu.

26) Starp otrās ģenerācijas follikuliem var arī atrasties augoši grīšķu

follikuli.

27) Govs olu šūniņu zona pellucida ir amorfa, stingri norobežota un

uzlūkojama kā oliņas produkts.

28) Membrana basilaris ir theca follic. produkts.

29) Uz grūsniecības beigām dīgļa epitēlijā iestājas miera periods, kas

beidzas īsi priekš dzimšanas (800 mm g. embr.). Pēc tam iesā-

kas dēfīnītīvo ģenitālo šūniņu ģenerācija.

30) Otrās ģenerācijas olu šūniņas pa daļai jau dīgļepitēlijā veidojas

primāros follikulos jeb iegūst membrāna granulosa tikai stromā.

Izolēto oliņu viena daļa dēģenerē.

31) Liquor folliculi Grāfa pūslīšos neceļas no granulosa šūniņām.

32) īsi pēc dzimšanas līdz pirmai övuläcijai labi attīstītu follikulu

skaits ovārijos pastāvīgi pamazinās, bet šie atsevišķie follikuli

ir labāk nogatavojušies; pārējie follikuli jau agrāk atrofē.
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33) Follikulu lielums vispārīgi ietekmē atresijas veidu, i Tikai lielākos
follikulos parādās granulosa, pvenosis un chromatolysis ; tad

seko cistas izcelšanās.

34) Follikula pārvēršanās cistā ir uzlūkojama kā follikula atresijas pa-

rādība un ne kā patoloģisks process.

35) Govs oliņām trūkst perivitailinas spraugas.

36) Lipoida parādīšanās iekš follikulu granulosa ir pie govs normāla

vii parādība. '
,

« >. m

37) Intersticiālās šūniņas, vismaz tās, kas rodas priekš pirmās övu-

jācijas, ir vienmēr saistītas ar follikuliem jeb to atliekām.

38) Follikulu atresija, kas cēlusies, theca interna un granulosa ieaugot
follikula dobumā, kā tas notiek priekš pirmās ovulācijas, tikai

kvantitātīvi atšķiras no corpora lutea veidošanās.

39) lekšējās sekrēcijas šūniņu daudzums govs ovārijos ir atkarīgs no

atretisko follikulu daudzuma.

40) Rete ovarii pie govs attīstās progonālā ģenitālā līstē.

41) Govs dzimuma dziedzeri diferencējas agrāk nekā ārējās ģenitāli-

jas.

42) Apmēram 6 cm garā embrionā ir ārējā diferencēšanās nobeigu-

sies.

43) Govij embrionālā periodā ovāriji pārvietojas kaudālā virzienā,

sakarā ar ovārija torsiju līdz 90°. Torsija vēlāk izzūd un vispārīgi
uzrāda individuālas dažādības.

44) Ovārija attīstīšanās gaitā pie govīm konstatējamas ievērojamas
individuālas svārstības.

45) Ovārija attīstīšanās gaitā lipoids vispirms parādās olu šūniņās,
tad iekš normālu follikulu granulosa un pēdīgi arī iekš theca

folliculi.

46) Intersticiālo šūniņu pavairošanās stāv sakarā ar follikulu atresiju,

un follikulu pastāvīgā tālākā nogatavošanās, iekam tie atrofē, liek

domāt, kā pastāv korrelācija starp abām parādībām. Ja tas tā

ir, tad pirmā Grāfa pūslīša pārplīšana ir atkarīga no jau izveidotā

intersticiālo šūniņu skaita.

Kohn's (1926. g.) izmeklējis 8,5, 10,5, 24 un 37 cm garus zirga

embriona ovārijus un salīdzināšanai dažus vīrieša kārtas zirga emb-

rionus, galvenām kārtām, lai noskaidrotu embrionālo ovāriju inter-

sticiālo šūniņu izcelšanos,

8,5 cm gara embriona ovārijā loti labi redzams sadalījums korti-

5*
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kālā un medullārā slānī. Ovārija galveno masu aizņem medullārais

slānis. Apmēram pusi no dziedzera virsmas pārklāj kortikālā plāksne

ar virsējo epitēliju. Otru pusi pamata virzienā sedz mesovārijā serosa.

Ovārija caurmērs ir 3 mm, un piekto daļu aizņem kortikālais slānis.

Starp abiem slāņiem atrodas saišaudu kārta ar lielākiem asinstrau-

kiem. Kortikālais slānis, galvenām kārtām, sastāv no epitēliālām

grīztēm, kam ir sakars ar virsējo epitēliju. Virsējā epitēlijā izšķira-

mas 2—3 kārtas poligonālo šūniņu, starp tām dažas lielas apaļas for-

mas. Tāpat sastopamas daudz mitöses. Plānā bazālā membrāna

daudzās vietās caururbta epitēliālām grīztēm. Epitēliālās grīztes

atiet no virsmas slīpā virzienā un tad turpinās horizontāli virsmai,

daudzkārt zarojas un veido epitēliālu tīklu, kā caurumus pilda saiš-

audu šūnas un asinstrauki. Virzienā uz dziedzera bāzes pusi kortikā-

lais slānis samazinās un izbeidzas apmēram orgāna ēkvātoriālā

līnijā. Epitēliālās grīztes cēlušās no virsējā epitēlija, bet vai tapiņ-

veidīgi, to Kohn's neņemas izšķirt. To tālākā augšana notiek ar in-

direkte šūniņu dalīšanos virsējā epitēlijā un pašās grīztēs. Pie tam

novērojama, virzienā no perifērijas uz centru, šūniņu pārveidošanās.

Ārējās šūniņas vispārīgi līdzinās virsējā epitēlija šūniņām. Tālāk uz

centra pusi chrömatfns kodolos un mitöses vairojas; tad seko šūniņas

ar sīkdiegaino chromatīna tīklu, un vispārīgi epitēliālās grīztēs novē-

rojamas Winiwarter'a aprakstītās tipiskās šūniņu un kodolu struktū-

ras. Bet tad tālākā gaitā grīšķu platajos distālos galos parādās īpat-

nējs šūniņu tips. Šūniņas paliek lielākas, poligonālas, labi norobežo-

tas, citoplasma satur sīkus graudiņus, īpaši ap pūslīšveidīgo kodolu.

Griezienos daudzās vietās sastopami tādu šūniņu sagrupējumi, un kor-

tikālā plāksnē tādējādi izšķiramas divas kārtas: perifēriskā — ar epi-

tēliālo grīšķu tīklu un mazajām šūniņām ar daudzām mitöses for-

mām, un centrālā — ar lielo šūniņu sakopojumiem un izolētiem pe-

rēkļiem. Vēl labāk abas kārtas izveidotas 10,5 cm garā embrionā.

Medullārais slānis 8,5 un 10,5 cm gariem embrioniem nav tik

vienlīdzīgs kā lielajiem embrioniem. Lielās poligonālās šūniņas vēl

nav sagrupētas vispārīgā kompaktā masā, bet veido īsas platas grīz-

tes ar atzarojumiem un izolētus mazākus perēkļus, starp kuriem atro-

das daudz mazu ari sudanofilu šūniņu un kodoliem bagāti starpaudi.

Grānulozās šūniņas ir līdzīgas tām, ko Kohn's novērojis kortikālā

slāņa grīšķu distālos galos, tikai lielākas (20—30 Tās sagrupētas

tuvu viena pie otras, vietām labi atdalāmas, bet daudzās vietās šinī

stadijā citoplasmas robežas nav izšķiramas.
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Kortikālā slāņa malējā daļā Kohn's novērojis dažas epitēliālās

grīztes ar mazāk vienlīdzīgām šūniņām, kas atšķiras no citām korti-

kālām grīztēm un iedodas medullārā slānī. Kohn's tās uzskata par

medullārām grīztēm. Tādu ir ļoti maz, un tās grūti atšķiramas no ap-

kārtējiem audiem. Vēlākās stadijās to vairs nav. Epitēliālās trūbiņas

Kohn's atradis visās stadijās, gan pa vienai, gan vairāk kopā, īpaši

rete's tuvumā. Dziedzerim attīstoties, grānulētās šūniņas stipri pieaug

skaitā, un 24—37 cm gariem embrioniem medullārais slānis sastāv

gandrīz vienīgi no lielajām poligonālajām šūniņām, kas veido vienlī-

dzīgu brūnu masu, un tikai tuvāk aplūkojot šinī masā var saskatīt

atsevišķus lielākus laukumus. Saišaudu septas starp laukumiem sa-

tur lielākus asinstraukus, kas zarojas un veido ap šūniņām kapillāru

tīklu.

Kortikālā slānī pie 24 cm embriona nav vairs divas kārtas izšķi-

ramas. Centrālā kārta ir pārgājusi medullārā slāņa sastāvā un top

veidota ar tādām pašām lielām poligonālām šūniņām, kā vispārīgi

medullārā slānī. Kortikālais slānis 24 cm gariem embrioniem nav vis

cēlies ar jaunu epitēlija invagināciju, bet atbilst 8,5 cm garā embriona

kortikālā slāņa ārējai kārtai. Tamdēļ tas ir daudz plānāks (0,3 mm),
nekā pie 8,5 cm (0,5 mm), kur kortikālais slānis sastāv no īsām grīz-

tēm ar kolbveidīgiem galiem; tanī atrodas ļoti daudz ģenitālo šūniņu
mitöses stadijā, un tas ir vispār labi norobežots no medullārā slāņa.

Jaunāko embrionu lielie pierobežas asinstrauki pie šī embriona

atrodas medullārā slānī (11. un 1. att.).

24 cm gara embriona medullārā substancē perifēriskā daļā vēl

sastopami atsevišķi lielo šūniņu sakopojumi. Mazās šūniņas medullārā

slānī vairs nav sastopamas.

37 cm garā embrionā kortikālais slānis ir atkal daudz biezāks pa-

licis (0,6 — 0,7 mm), un tā dziļākajās daļās jau atrodas daudzi pri-

mārie follikuli, atsevišķi un grupās, jeb garos grīšķveidīgos sakopoju-

mos, parallēli pierobežas joslai. Dažas tādas oliņu grīztes sniedzas

medullārā substancē iekšā, tā ka izliekas, it kā tās būtu medullārās

substances veidotas. Šādu medullārās substances piedalīšanos dēfī-

nītīvo follikulu veidošanā Kohn's tomēr neatzīst.

Uz savu novērojumu pamata Kohn's secina, ka zirga embrionālā

ovārija intersticiālās šūniņas cēlušās no līdzīgām epitēlogenām šūni-

ņām, no kādām veidojušās kortikālās grīztes, un ka pat šūniņu gru-

pas, kas jau iegājušas kortikālo grīšķu sastāvā, var pārvērsties par
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intersticiālām šūniņām un pievienoties medullārām slānim. Šo šūniņu

stipra vairošanās notiek tādā kārtā, ka īpatnējās mazākās šūniņas,

kufu ir loti daudz medullārā (arī kortikālā) slānī 8,5 un 10,5 cm ga-

riem embrioniem, pastāvīgi augdamas, pārvēršas par intersticiālām

šūniņām, pie kurām Kohn's dalīšanās pazīmes nekad nav novērojis.

Mazās šūniņas, pēc Kohn'a, arī ir epitēlogena pasākuma un 8,5 un

10,5 cm gariem embrioniem atrodas medullārā substancē nevien

starp lielo šūniņu grupām, bet arī pašos intersticiālo šūniņu sakopo-

jumos. Arī pārejas formas Kohn's nav novērojis.

Lielākiem embrioniem mazo šūniņu medullārā slānī vairs nav.

Pēc Kohn'a embrionālo ovāriju intersticiālās šūniņas, izskata ziņā un

attiecībā pret krāsām, pilnīgi līdzinās embrionālo testēs intersticiālām

šūniņām. Vai tā sauktās follikula theca šūniņas un vispārīgi inter-

sticiālās šūniņas pieaugušo dzīvnieku ovārijos ir identiskas ar embrio-

nālām intersticiālām šūniņām, to jautājumu Kohn's uzskata par vēl

neizšķirtu.

Vispār Kohn's uzsver, ka embrionālā medullārā substance ir

homologa vīriešu kārtas dzimumorgānam un apzīmē to ar nosau-

kumu „rudimentärais testoids".

(Līdzīgas domas jau agrāk izteikuši Valdeijers, Tourneux v. c).

Rete's veidojumi redzami visos izmeklētos embrionos. Tie nav

atvasināmi no Volfa ķermeņa, bet, pēc Kohn'a domām, jau agri di-

ferencējas tādāpašā pamatmateriālā, no kā cēlušies visi citi medullā-

rās substances veidojumi. Rete's galvenā masa (8,5 un 10,5 cm ga-

riem embrioniem) sastāv no sablīvētām šūniņām, kas līdzinās medul-

lārā slāņa šūniņām un perifēriskās dalās no pēdējām grūti norobe-

žojamas. Organa centrālā daļā šūniņas ir mazākas, vārpstveidīgas,

cieši sablīvētas un veido izlocītas, spirālveidīgas grīztes, kurās vie-

tām redzams lūmens. Rodas iespaids, ka orgāns tikko sāk iegūt

epitēlija raksturu. Rete's pasākuma ārējā daļa uzrāda labi attīstītu

kanālīšu tīklu, ar ko stāv sakarā augšā pieminētās medullārā slāņa

trūbiņas. No kanālīšu tīkla dodas dažas šauras trūbiņas (epoopho-

ron'a pasākumi) uz Volfa ķermeņa pusi, lai savienotos ar kanālīšiem,

kas, kā liekas, no jauna izveidojušies dēģenerētā Volfa ķermeņa daļā.
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C. ĪSS PĀRSKATS PAR DZIMUMA DZIEDZERA (SEVIŠĶI OVĀ-

RIJA) ATTĪSTĪŠANOS PĒC LITERĀTŪRAS DATIEM.

I. Dzimuma dziedzera izveidošanās.

Dzimuma dziedzera aizmetnis parādās kā cēloma epitēlija uz-

biezne, Volfa ķermeņa mediālā sienā līstītes veidā. Tas sastāv no

epitēlveidīgiem audiem, un plāna mesenchimas kārtiņa atdala to no

Volfa ķermeņa glomeruliem. Līste augot noapalojas (šķērsgriezumā),

un tās audos izveidojas divi slāņi: perifēriskais, tumšais, ar ciešāk

sablīvētiem kodoliem — kortikālais slānis, un centrālais, gaišais, kurā

kodoli vaļīgāk sakārtoti — medullārā substance. Kortikālo slāni pār-

klāj virsējais epitēlijs.

Ģenitālā līstē atšķiramas trīs nodaļas: vidējā — lielākā un abi

gali. Tikai no vidējās — gonālās daļas attīstās pats dzimuma dziedze-

ris. Kaudālā daļa vēlāk veido ligamentum ovarii resp. testis, nasālā —

progonālā dod pasākumu īpašam epitēliālo trūbiņu tīklam, kas ieaug

arī gonālā daļā un veido rete testis resp. ovarii, šo nodaļu tamdēļ arī

apzīmē par rete's blastēmu.

Šinī stadijā vēl nevar noteikt, vai no dziedzera attīstīsies testēs

vai ovārijs. Dziedzeriem attīstoties, kā pirmās parādās dziedzera vī-

riešu kārtas pazīmes. Medullārā slānī izveidojas šūniņu kodolu grīz-

tes, kas vēlāk attīstās par sēklas kanālīšiem. Kortikālais slānis tādos

dziedzeros ir maz attīstīts, un īpašu kodolu sakopojumi tanī nav no-

vērojami.

Starp abiem slāņiem attīstās īpaša kodolu kārta — albuginea, kas

vēlāk medullāro slāni pilnīgi atdala no virsējā epitēlija. Sieviešu kār-

tas dziedzeriem kortikālais slānis stipri attīstās. Epitēliālo kodolu

grīztes un sagrupējumi tanī parādās vēlāk nekā medullārā slānī vī-

riešu kārtas dziedzeriem, attīstās lēnāk un paliek sakarā ar virsējo

epitēliju, jo nav stingri norobežotas albuginejas. No kortikālām grīz-

tēm vēlāk izveidojas ovārija follikuli (transitoriski). Arī medullārā

slānī (ovārijos) attīstās grīztes, no kurām arī var izveidoties follikuli.

Vispārīgi dažās ovārija attīstības stadijās kortikālās grīztes no me-

dullārām grūti viena no otras atšķiramas. Epitēliālās grīztes ceļas no

virsējā epitēlija, kura šūniņās iestājas, periodiski, pastiprināta augšana

(proliferācija), un no virsējā epitēlija šūniņu masas tad tapiņveidīgi

ieaug dzimuma dziedzerī. Winiwarter's, Allens U; c. izšķir trīs tādas

epitēliālo šūniņu proliferācijas periodus. Pirmais periods attiecas uz
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dzimuma dziedzera indiferento stadiju, un tanī attīstās medullārās

grīztes. Otrā periodā, dziedzeriem diferencējoties, tanī izveidojas ar

virsējā epitēlija pastiprinātu dalīšanos kortikālais slānis ar epitēliā-

lām grīztēm un epitēliālo šūniņu no kuriem attīstās

transitoriskie follikuli.

Trešais periods iestājas grūsniecības beigās (dažas formas tikai

pēc dzimšanas), un no šī perioda epitēlija grīztēm izveidojas dēfīnī-

tīvie follikuli.

Tomēr ne visi autori atzīst šādu epitēliālo grīšķu veidošanās

veidu. Pēc Nāgela un Skrobanska novērojumiem primārā dzimuma

dziedzera parenchima ceļas gan ar virsējā epitēlija pastiprinātu dalī-

šanos, bet tad aug ar parenchimas šūniņu vairošanos uz vietas (in

loco). Saišaudi un asinstrauki sadala primāro parenchimu kortikālā un

medullārā slānī. Tā tad kortikālais slānis neizceļas ar īpašu virsējā

epitēlija proliferāciju, un tapiņveidīgās virsējā epitēlija atvases Skro-

banskis un Nāgels agrajās stadijās nav novērojuši. Saišaudiem attīs-

toties starp epitēliālām šūniņām, tās top sadalītas grīztēs, kas aug

tālāk un veidojas ar šūniņu vairošanos uz vietas.

Ari Vanbēks (Van Beek) atzīst tikai divas virsējā epitēlija proli-

ferācijas: viena dod pasākumu kortikālā un medullārā slāņa epitēliā-

lām grīztēm, otra jaunām epitēliālām grīztēm kortikālā slānī, no ku-

rām veidojas dēfīnītīvie follikuli. Saišaudu primārā parenchimā ir ļoti

maz. Tie attīstās vispirms dziedzera pamatdaļā — bazē (hilusā), t. i.

daļā, ar kuru dziedzeris piestiprināts pie Volfa ķermeņa kapsulas un

aug no turienes uz perifērijas pusi, starp abām grīztēm, līdz ar asins-

traukiem. Bet ari neatkarīgi no asinstraukiem starp grīztēm attīstās

saišaudiem līdzīgas šūniņas, un it īpaši starp abiem ovārija slāņiem

tos nepilnīgi atdala vienu no otra — primārā albugineja.

Ari kortikālā slāņa periferā daļā, zem virsējā epitēlija attīstās

saišaudu šūniņas, kas vēlāk, īsi priekš un pēc dzimšanas veido dēfī-

nītīvo albugineju, tomēr sakars virsējam epitēlijam ar epitēliālām

grīztēm pastāv.

Medullārā slānī vienmēr vairāk saišaudu nekā kortikālā slānī, un

vispārīgi dziedzera šķērsgriezumā medullārais slānis ieņem lielāko

dalu.

Par ovārija embrionālo saišaudu genesi valda divējādi uzskati:

viena autoru grupa tos atvasina no Volfa ķermeņa kapsulas audiem;

citi autori, it īpaši jaunākie, ir tanīs domās, ka, ja ne visas, tad lielā

daļa embrionālo saišaudu šūniņu izcēlušās no primārās parenchimas
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indiferentām šūniņām, no tādām pašām šūniņām, no kurām izveido-

jušās arī epitēliālās grīztes.

Kortikālā slāņa uzbūve ir atkarīga no embriona vecuma. Agrajās

stadijās tanī redzami tapiņveidīgi, īsi un samērā plati jeb arī iegareni

epitēliālo šūniņu sagrupē jumi, kas ar savu plato pamatu stāv sakarā

ar virsējo epitēliju. Vēlāk šie sagrupējumi izaug šūniņu grīztēs, kas

daudzkārt zarojas un savienojas savā starpā.

Epitēliālās grīztes tiek saišaudiem sadalītas atsevišķās šūniņu

grupās (perifēriskās un centrālās), kurās tad veidojas grīšķu follikuli.

Sīkākās šūniņu grupas dod pasākumu prīmordiāliem follikuliem ar

olu šūniņu vidū un grānulozās šūniņas apvārksnē (pa perifēriju).
Pirmie grīšķu follikuli parādās pie govs 47—56 cm gariem emb-

rioniem, pie truša un kaķa tikai pēc dzimšanas (6 d. veca truša,

6 ned. kaķa). Follikulu skaitam pieaugot, izveidojas kortikālā slāņa

dziļākās daļās īpaša grīšķu follikulu zöna, bet ne uz ilgu laiku. Grīztēs

un follikulos novērojama olu šūniņu pastāvīga dēģenerācija, follikuli

sairst, un līdz ar to sašaurinās grīšķu follikulu zöna (apm. 56 cm garam

govs embrionam — 560 ;t, 80 cm — 187,5 [a).

Pēc tam iesākas virsējā epitēlija trešā (pēc Vanbēka otrā) epitē-

lija proliferācija, kas dod pasākumu jaunām oliņu šūnām. Epitēlijs ne-

veido vairs grīztes, bet tieši prīmordiālos follikulus.

Virsējā epitēlijā, albuginejā un zem tās parādās oliņas ar vien-

slāņainu grānulozu (pa perifēriju) apvārksni, kā arī kailas oliņas,

un tā izceļas zem ovārija virsmas jauna follikulu zöna, kas sastāv no

prīmordiāliem follikuliem, kas veido Grāfa pūslīšus. Pēdējie augdami

pa daļai nokļūst ovārija dziļākos slāņos, bet prīmordiālie follikuli

vienmēr atrodami tikai dziedzera perifērijā. Tomēr ne visi prīmor-

diālie follikuli izaug par Grāfa pūslīšiem. Arī Grāfa pūslīši dažādās

attīstības stadijās iet bojā un dod pasākumu ovāriālām cistām un

corpora fibrosa.

Epitēliālās grīztes, ko varētu salīdzināt ar Pflüger'a trūbām, pa-

rādās tikai vecākās embrionālās stadijās (pie cūkas 20—25 cm Skrob.,

pie truša un kaķa tikai pēc dzimšanas). Govs embrioniem Vanbēks

tādas grīšķu formas nav novērojis. Daudzi autori vispārīgi arī kom-

paktās grīztes nosauc par Pflüger'a trūbām.

Pie govs trešā resp. otrā proliferācija sākas ar 80 cm gara em-

briona stadiju un īpaši stipri attīstīta jaunpiedzimušiem. 6 mēneši ve-

ciem teļiem virsējais epitēlijs vairs nedarbojas. Pie kaķa trešā pro-

liferācija attīstās 3—4 mēn. pēc dzimšanas. Pie truša jaunās oliņas

73



veidojas, sākot no 9—lo nedēļām pēc dzimšanas līdz pubertātes

kurnam un veidojas no indiferentām šūniņām, kas palikušas nepārvei-

dotas pa ovārija perifēriju.

Medullārais slānis autogenesē mazāk pārmainās. Vēlākās stadi-

jās dažās medullārās grīztēs rodas dobums (tās pārvēršas par trū-

bām), un tās veido follikulus, kuros tomēr drīz iestājas dēģenerācija.

No ovārija bāzes (hilusa) medullārā slānī ieaug līdz ar asinstraukiem

arvienu vairāk saišaudu, un tie sadala medullāro slāni centrālā un

perifēriskā daļā.

Medullārās grīztēs iestājas vispārīga grīšķu dēģenerācija. Vis-

pirms izzūd grīztes medullārā slāņa centrālā, tad perifēriskā daļā.

Tikai pašā medull. slāņa perifērijā medull. grīztēs follikuli uzglabājas

ilgāk, pievienodamies kortikālam slānim. Līdz ar medullārām grīztēm

izzūd arī rete ovarii gonālā daļa. Progonālā dala paliek vēl ilgi pēc

dzimšanas.

Medullāro grīšķu vietu aizņem saišaudi, un šinī stadijā (govs —

jaunpiedzimuša teļa) ovārijs sastāv tāpat kā pie pieaugušiem no cen-

trālās daļas — zona vasculosa un perifēriskas — zona parenchyma-

tosa. Centrālo daļu arī sauc par stroma ovarii.

Pie kaķa un truša medull. grīztes izzūd vēlāk, ap 9. nedēļu pēc

dzimšanas.

Pie truša pēc dzimšanas pat novērojama medullāro grīšķu pa-

stiprināta augšana, pirms sākas to dēģenerācija. Agrajās stadijās

ovārija pasākums pie Volfa ķermeņa piestiprināts ar visu bazālo

sienu. Augot lielumā un noapaļo joties (šķērsgriezumā), tie arvienu

vairāk norobežojas no Volfa ķermeņa kapsulas, ar kuru tos tad saista

īsa (šķērsgriezumā) peritoneālā saite — mesovārijs.

II. Rete's organa attīstīšanās.

Dzimuma dziedzera priekšgalu aizņem rete's orgāns. Tas parā-

dās starp peritoneālo epitēliju un Volfa ķermeņa glomeruliem, tiešā

sakarā ar epitēliju. Mazas tumšas šūniņas veido grīztes, kas gar

Volfa ķermeņa sienu ieaug arī dzimuma dziedzera gonālā daļā. Grīz-

tes iet līkumu līkumiem, daudz reiz anastomosē, un ir pa daļai

ieslēgtas saišaudu kapsulā. Šūniņu grīztes vēlāk pārvēršas trūbiņās,

kas veido tīklu. Izšķir progonālo un gonālo rete's dalu. Gönäla daļa

pie vīriešu kārtas dziedzeriem veido mediastinum un rete testis, Un
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rete's trūbiņas stājas sakarā ar sēklas kanālīšiem; ar progonālās da-

ļas trūbiņām tās savienojas īpaši ar Volfa ķermeņa kanālīti, un tādā

kārtā rete's orgāns vīriešu kārtai rada dziedzera izvada ceļus. Arī

ovārijos veidojas rete's trūbiņu tīkls — rete ovarii, uz īsu laiku arī

mediastinum ovarii un trūbu tīkls savienojas ar Volfa ķermeņa kanā-

līšiem. Aizrāda arī uz sakaru starp rete's trūbiņām un ovārija medul-

lārā slāņa grīztēm resp. trūbām.

Ovārijos rete's gonālā dala izzūd tikai pēc dzimšanas, progonālā

dala vēl atrodama pie pieaugušiem (govs). Ar ovārija priekšgalu ir

saistīti: Müllera ailes proksimālā dala ar ostium abdominale tubae un

fimbria ovarica (vēderplēves plāksne ar robainām malām). Müllera

aile izaug kaudālā virzienā gar Volfa ķermeņa ventrālo sienu, paral-
lēli Volfa ailei, krustojas ar to (Volfa aili), nonāk līdz ar pēdējo Volfa

ķermeņa kapsulas krokā — plica urogenitalis un atveras līdz ar pē-

dējo uroģenitālā sinusā. Tālākajā gaitā abas Müllera ailes pa daļai

saaug kopā vienā trūbā.

Volfa ķermenī jau agrajās embrionālās stadijās iestājas dēģene-

rācija, sākot ar orgāna priekšgalu, un turpinās kaudālā virzienā. No

Volfa ailes distālā gala izaug trūbiņa krāniālā virzienā, un sakarā

ar to Volfa ķermeņa mediālā pusē veidojas dēfīnītīvās nieres (dorsāli

no ovārijiem). Dēfīnītīvajām nierēm izaugot, Volfa ķermenis tiek at-

spiests uz laterālo pusi (uz ārieni) un viņam seko ovārija priekšgals,

tā ka ovāriji novietojas šķērsām, ar priekšgalu uz ārieni un kaudālo

galu uz iekšieni.

Vēlāk, kad Volfa ķermenis izzudis un ovāriji ar garu saiti (lig.
Suspensorium ovarii — mesovarium) piestiprināti pie vēdera dobuma

lumbālās sienas, tās atkal iegūst agrāko gultni, ar garo asi parallēli

skriemeļu virsmai.

III. Kortikālo grīšķu un ģenitālo šūniņu izveidošanās.

Virsējā epitēlija kortikālās grīztēs un epitēliālo šūniņu sakopoju-

mos jau agri parādās īpašas šūniņas,, ko agrāk nosauca par pirm-

oliņām (Ureier), jo tās ar laiku izaug par olu šūniņām.

Par olu šūniņu attīstīšanos ovārijos tagad valda šāds uzskats.

Agrajās stadijās dzimuma dziedzera primārā parenchima un arī vir-

sējais epitēlijs vēl sastāv lielāko tiesu no morfoloģiski vienlīdzīgām

indiferentām epitēlija šūniņām. Šādas šūniņas daloties (vairojoties)
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dod pasākumu divējādām šūniņu formām: somatiskām (pamata šū-

niņām) un ģerminātīvām šūniņām (dīgļa šūniņām). Pēdējās, pastā-

vīgi daloties, var ilgu laiku dzimuma dziedzeri uzglabāties bez pār-

maiņām (Ruhestadium). Dziedzerim diferencējoties, dīgļa šūniņas

ovārijos dod pasākumu pirmās pakāpes oogonijām, vīriešu kārtai —

spermatogonijām. No pirmās šķiras oogonijām, pēc vairākkārtīgas

dalīšanās, veidojas otrās pakāpes oogonijās, bet no tām var izcelties

arī īpašas barotājas šūniņas, kas tad tālāk vairs nespēj pārvērsties

par oogonijām, bet tiek izlietotas kā barības materiāls oogonijām.

Otrās šķiras oogonijās nonāk, pastāvīgi daloties, tādā stadijā, kurā

tās vairs nedalās, bet augot un nogatavojoties, rada olu šūniņas. Tās

sauc par oocītiem. Oocītos, kamēr tie izaug par oliņām, novērojama

kodolu struktūrā vesela rinda pārveidojumu, nevien pie zīdītājiem,

bet arī pie zemākiem dzīvniekiem (vertebrata un evertebrata), un

šādi kodola tipi dabūjuši īpašus nosaukumus (Winiwarter's).

Galvenie tipi ir šādi:

1) prötobrocha un deuterobrocha tipa kodolos chromatīns veido sīku

tīkliņu;

2) leptotena tipa kodolos (kodoli ir lielāki) chromatīns sadalījies tie-

vos pavedienos, kas veido tīklu;

3) sinaptena tipa kodolos tievie pavedieni savos galos, jeb vispār ik

pa diviem salipuši kopā un veido blīvu kamolu, kas atrodas kodola

vienā galā. No kamola vietām atiet uz kodola otru galu chromatīna

pavediena cilpas;

4) pachitena tipa kodolos chromatīns sadalījies resnos pavedienos un

sastāv no gareniem chromatīna segmentiem, kas saistīti achröma-

tiskām daļām;

5) diplotena tipa kodolos resnie chromatīna pavedieni sadalījušies ga-

reniski katrs divos tievākos pavedienos;

6) dictyon'a tipa kodols ir liels, chromatīns sadalīts irrēgulāri un sa-

grupēts segmentos, kurus savā starpā savieno gari chromatīna

pavedieni.

Bez tam vēl novērojamas dažādas pārejas stadijas.

Winiwarter's novērojis dažādas kodolu struktūras formas oliņu

attīstības gaitā pie zīdītājiem (cilvēka, truša, kaķa) un aizrāda uz to,

ka Oogenese ovārija kortikālā slānī norit virzienā no perifērijas uz

centru un ka līdz ar embriona vecumu mainās arī kodolu tipi, pie
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kam vecākos embrionos atrodamas tālāk attīstītas kodolu formas.

Virsējā epitēlijā, kortikālās un medullārās grīztēs agrajās stadijās sa-

stopami tikai prötobrochi un deuterobrochi kodoli. Prötobrocha tipa
kodolos Winiwarter's izšķir 2 formas: prötobrochs aun b.

Prötobrochi a kodoli ir lielāko tiesu iegareni, sīkais chromatīna

tīkliņš stipri krāsojas, un šinī tīkliņā redzami atsevišķi chromatīna

graudiņi. Prötobrochi b kodoli vairāk apaļi, sliktāk krāsojas, tādēļ

gaišāka izskata, ar chromatīna graudiņiem vairāk kodola perifērijā.

Prötobrochi a kodoli pēc Winiwarter'a atbilst indiferentām epitēlija

šūniņām, bet b kodoli — oogonijām.

Deuterobrocha tipa kodoli ir lielāki, apaļi ar platacainu chroma-

tīna tīkliņu un chromatīna graudiņiem kodola apvārksnē. Šādi kodoli

pēc Winiwarter'a tālāk nedalās, tā tad uzskatāmi par oocītiem. Vē-

lākās ovārija attīstības stadijās parādās tālākie kodolu tipi, daži īsi

priekš vai arī tikai pēc dzimšanas.

Pie zemākiem dzīvniekiem 1) primitīvās oliņas parādās jau loti

agri embrionos, pie zīdītājiem, pēc Valdeijera, samērā vēli un attīstās

no cēloma epitēlija šūniņām. Tomēr daudzi citi autori tās novēro-

juši, gan nelielā daudzumā, arī pie zīdītājiem ļoti agrās stadijās

(Allens pie 0,7 mm cūkas embr. cēloma epitēlijā).

Rubaškins prīmitīvās ģenitālās šūniņas pat atradis pie embrio-

niem ar 6—7 segmentiem (kaķis, trusis, jūras cūciņa) un domā, ka

tās vēlāk caur mesenteriju ieceļojot cēloma epitēlijā.

Winiwarter's un Sainmont's novērojuši, ka tās prīmitīvās ģeni-
tālās šūniņas, kas cēlušās no epitēliālām šūniņām pirmajā un otrajā

proliferācijas stadijā, gan aug un attīstās, var pat iegūt pachitena un

diplotena tipa kodolu formas, tomēr nekad neizaug par gatavām oli-

ņām, bet ovārijam attīstoties, agrāk vai vēlāk iet bojā (dēģenerē-

joties).

Tikai trešās proliferācijas stadijā (pie kaķa 3—4 mēn. pēc dzim-

šanas) no virsējā epitēlija šūniņām attīstās dēfīnītīvās ģenitālās

šūniņas, kas izaug par gatavām olu šūniņām, bet arī ne visas; dau-

dzas no tām aiziet bojā. Tā tad pa visu ovārija attīstības laiku notiek

oliņu veidošanās un dēģenerācija.

1) Primitīvo ģenitālo šūniņu veidošanās, kā liekas, notiek pārmaiņas šūniņu

citoplasmā (grānulas), un kodola chromatīna materiāls uzglabājas pilnībā, kamēr

somatiskās šūniņās notiek chromatīna redukcija. Tomēr šīs parādības vēl nav

galīgi izpētītas (cit. Wilson: The Cell in Development and Heredity).
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Daudzi autori apstiprina šos Winiwarter'a un Sainmont'a novē-

rojumus (Rubaškins 1912., Firket's 1914., Kingerv's (1914., 1917.,

1918.), Kirkhan's (1916.), Svingle 1921., Van Beek's (1929.)
1

), tomēr

vēl nav vienojušies tanī ziņā, vai dēfīnītīvās primārās ģenitālšūniņas

ir cēlušās tiešām no indiferentām primārām vai no jau agrāk veido-

tām primārām ģenitālšūniņām, kas nav bojā gājušas.

Vanbēka pēdējā (Winiwarter'a trešā prolif.) epit. šūniņu proliferā-

cija pie govs embrioniem sākas embrionālā perioda beigās (pie kaķa

un truša pēc dzimšanas).

IV. Intersticiālo šūniņu attīstīšanās.

Par intersticiālām (Leydig'a) šūniņām nosauc īpašas lielas dzi-

muma dziedzera šūniņas ar lielu apaļu kodolu un grānulētu cito-

plasmu, kuras satur daudz lipoido vielu un tauku grānulu. Vīriešu

kārtas dziedzeros tās parādās jau agrajās embrionālajās stadijās,

starp primitīviem sēklu kanālīšiem un, dziedzerim attīstoties, perio-

diski pieaug un tad atkal samazinās skaitā, atkarībā no sēklu kanā-

līšu augšanas intensitātes. Ovārijos intersticiālās šūniņas parasti pa-

rādās tikai embrionālā perioda beigās un pēc dzimšanas, starp un ap

grīšķu follikuliem un Grāfa pūslīša apvārksnē (theca interna). Tās

atrodas svabadi pieaugušo ovāriju stromā; pēc Van Beneden'a pie

pelēm strömas lielākā daļa sastāv no intersticiālām šūniņām. Pēc

Lipschütz'a tas novērojams vispār pie grauzējiem. Sainmont's pie

kaķa intersticiālās šūniņas novērojis arī agrajās ovāriju attīstības

stadijās. Viņš izšķir jaunas, vecas, transitoriskas, atrofiskas un hi-

pertrofiskās intersticiālo šūniņu formas. Intersticiālās šūniņas pēc

Sainmont'a parādās un izzūd periodiski, pie kam novērojami trīs

periodi: 1) 29—52 d. vecos embrionos, 2) no 58 d. veciem embrio-

niem līdz 67 d. veciem kaķēniem un 3) pēc dzimšanas cauri visam

seksuālam periodam.

Pirmajā periodā sastopamas tikai jaunās formas. Otrā un tre-

šajā periodā turpretim visas formas, starp grīztēm un Grāfa folliku-

liem. Agrajās övärija attīstības stadijās intersticiālās šūniņas atradis

arī Allens pie cūkām, bet tās ātri atkal izzūdot. Pie truša pēc Allena

intersticiālās šūniņas parādās tikai 45 dienas pēc dzimšanas.

1) Edmund B. Wilson1: The Cell in Development and Heredity, Third Edi-

tion. 1925. New-York.
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Pie govs embrioniem Vanbēks intersticiālās šūniņas nav novēro-

jis, īpašu vietu intersticiālo šūniņu ziņā ieņem zirga embriona ovā-

riji zināmās stadijās.

24—37 cm gariem embrioniem ovāriju medullārais slānis sastāv

gandrīz vienīgi no intersticiālām šūniņām; bet arī jau 8,5—10,5 cm

gariem embrioniem ovārijos ir loti daudz intersticiālo šūniņu, kas

veido īsas, platas grīztes ar atzarojumiem un atsevišķus šūniņu pe-

rēkļus. Par agrajām stadijām trūkst novērojumu. Aimē, kas izmek-

lējis arī 2,5 cm garu zirga embrionu, tikai atzīmē, ka dzimuma dzie-

dzeros neesot atšķirama kortikālā un medullārā substance.

Intersticiālo šūniņu skaits sāk pamazināties uz embrionālā pe-

rioda beigām. Tās joprojām pamazinās pēc dzimšanas, un vienu gadu

veca kumeļa ovārijos ir vēl sastopamas tikai atsevišķas tādas šūniņu

grīztes un perēkļi. Pilnīgi izzudušas tās nav arī pieaugušā zirga ovāri-

jos. Attiecībā uz intersticiālo šūniņu genesi un funkcijām valda dažādi

uzskati:

Daži autori intersticiālās šūniņas uzskata par modificētām saiš-

audu šūniņām; citi atkal ir tanīs domās, ka tās, līdzīgi ģenitalām šū-

niņām, cēlušās no dzimuma dziedzera indiferentām epitēlija šūniņām.

Funkcijas ziņā intersticiālās šūniņas izpildot dziedzera lomu, t. i.

dziedzera ar iekšējo sekrēciju (Pubertätsdrüse) (Lipschütz etc.).

Daudzi citi autori to noliedz un apgalvo, ka intersticiālām šūnām ir

trofiskas funkcijas attiecībā pret ģenitālām šūniņām. Tās uzkrājot ba-

rotājas vielas ģenitālo šūniņu augšanai (Winiwarter's un Sainmont's).

D. MATERIĀLS UN METODIKA.

No prof. L. Kundziņa kunga saņēmu pavisam 25 dažāda lieluma

zirga embrionus (no 7,5—150 mm garus), pie kam divus (12 un 15mm

garus) jau sagrieztus sērijās. 16—55 mm garajiem embrioniem galvas

bija nogrieztas un izlietotas citiem mērķiem. 7,5 mm līdz 39 mm ga-

rie embrioni bija fiksēti koncentrētā pikrīnskābes šķīdumā (ac. picri-

nicum) un gabalā (in toto) nokrāsoti pikrokarmīnā. 51—55 mm garos

embrionus saņēmu fiksētus pikrīnskābē un uzglabātus alkoholā, bet

svaigos 110 un 150 mm garos fiksēju 4% formalīnā. Šo beidzamo ma-

teriālu (51—150 mm) es krāsoju hēmatoksilīnā un, kā papildu krāsu,

lietoju eosīnu.
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Hematoksilīna krasu pagatavoju pec priekšraksta:

Haemotoxil crystal. 4,0

Alcoh. 96%
.... 200,0

Alum crud 4,0

Aqu. destill 200,0

Qlycer 200,0

Šādi pagatavotam hematoksilīna šķīdumam ir ārkārtīgi labas

krāsošanas spējas.

Dažus griezienus, lai pārliecinātos par kodolu struktūras dažādī-

bām, krāsoju ar dzelzshēmatoksilīnu pēc Heidenhaina un kā papild-

krāsu lietoju eosīnu.

Jāsaka, ka viss materiāls bija labi fiksēts, nokrāsots un pilnīgi

derīgs histoloģiskiem pētījumiem, kā tas arī redzams no sēriju aprak-

stiem, zīmējumiem un fotogrāfijām.

Krāsojot ar hēmatoksilīnu un eosīnu, varēju novērot daudzas ko-

dolu formas, līdzīgas v. Winiwarter'a aprakstītajām formām.

Embrionus mērīju no pakauša līdz tuber ischii, bet tos, kam gal-

vas vairs nebija, no apmēram otrā kakla skriemeļa līdz tuber ischii.

(Tā tad šie embrioni patiesībā ir garāki, nekā rakstā aizrādīts.) Tikai

110 un 150 mm garie embrioni mērīti svaigā veidā, priekš fiksācijas.

Materiālu ieguldīju celloidīnā, pie kam lielākiem embrioniem, Tai

tie labāk fiksētos un celloidīns iesūktos, vēdera dobums bija atvērts.

Embrioniem, ar 39—55 mm garumu, ieguldīju tikai ķermeņa distālo

daļu, atdalot to aiz diafragmas no ķermeņa priekšdaļas.

110 un 150 mm gariem embrioniem dzimuma dziedzeri tika iz-

ņemti no vēdera dobuma, ieguldīti celloidīnā un sagriezti sagitālos

griezienos. Tā kā anatomijas institūta interesēs bija embrionus visus

sagriezt sērijās un griezt tos frontālā virzienā, tad orientēšanās pēc

tikai viens (27 mm g.) tika sagriezts sērijās šķērsām.

Pie tiem embrioniem, kas jau bija nokrāsoti in toto, sērijas paga-

tavoju parastā kārtā, novietojot uz objektstikla griezienu pie grie-

ziena, pēc tam atūdeņojot alkoholā un ieslēdzot Venēcijas terpentīnā.

Izbeidzoties veciem krājumiem, nebija iespējams vairs iegādāties

labu terpīneolu, jo jauniegādātais deva duļķi, un tāpēc ieslēgšanai pār-

gāju uz Kanadas balsamu.

No nekrāsotā materiāla sērijas pagatavoju šā. Celloidīnā iegul-

dīto materiālu sagriezu un nekrāsotus griezienus saliku rindā uz labi

notīrītiem (aiter-alkoholā noskalojot un pēc tam nodedzinot) objekt-
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stikliņiem, piespiežot ar filtrpapīru preparātus labi pie stikliņa. Ne-

laižot griezieniem sakalst, ar pilināmās pudelītes palīdzību uzpilināju

uz šāda stikliņa pa pilienam aiteralkoholu, kas lēnām izplatījās pa visu

objektstikliņu, pie tam šķīdinot celloidīnu. Liekajam šķīdumam lāvu

nopilēt atsevišķā traukā. Labi ievingrinoties, var šādā ceļā izšķīdi-

nāt celloidīnu tā, ka uz stikliņa paliek tikai grieziens viens pats, bet

celloidīns gandrīz viss tiek noskalots. Šā apstrādāti prēparāti ļoti labi

krāsojas un neatlec no stikliņa. Sanumurējot stikliņus tekošā kār-

tībā, tos var uzglabāt 70% alkoholā un krāsot pēc vajadzības. Šādā

kārtā tika uzlipināti līdz 4 kv. cm plati griezumi.

Šai aprakstītajai metodei ir lielas priekšrocības par citām histo-

loģiskā technikā aprakstītajām, kā Obregia's, Weigert'a, Makshnova

v. t. i, jo tā neprasa nekādus palīglīdzekļus, nedz arī atsevišķus šķī-

dumus. Izmēģināju arī Meijera olbaltuma glicerīna šķīdumu, sarecinot

to uz Bunzena degļa, bet tas manam mērķim nebija derīgs; objekt-

stikliņš nav vairs tik dzidrs un nokrāsojas līdzi prēparātam. Lai la-

bāk orientētos un noskaidrotu dzimuma dziedzeru formas izveidoša-

nos vīriešu un sieviešu kārtai, to stāvokli un piestiprināšanos pie

Volfa ķermeņiem, izgatavoju piecus vaska modeļus 12, 16, 17, 21 un

22 mm gariem embrioniem pēc Borna modelēšanas metodes (Borns

Wachsplatten-Modelliermethode). Rekonstruēju tikai dzimuma dzie-

dzerus kopā ar Volfa ķermeņiem un attiecīgiem skriemeļiem. Modeļu

palielinājums ir 20:1. Modelēšanai zīmējumus pagatavoju ar Edingera

zīmēšanas aparātu. Jāaizrāda, ka modeļos kreisās puses dziedzeri at-

bilst embrionu labās puses dziedzeriem un otrādi.

Fotogrāfijas es uzņēmu ar Leitz'a mikrofötokameru „Makam",

periplan-okulāru 8 x. Objektīvi ir Ceisa firmas, mainīti pēc vajadzī-

bas un atzīmēti pie atsevišķām fotogrāfijām.

Tabulu (1 un 2) nobildējumos atsevišķas šūniņas zīmētas pēc prē-

parāta no mikroskopa ar Ceisa eļļas imersiju HJ 100 x, Vl2 Fl un oku-

lārs X 10 x. Šūniņu, resp. kodolu, struktūras novērošanai lietoju arī

Ceisa binokulāro Tubenaufsatz „Bitumi".

Nodziļināties kodolu struktūru pētīšanā, pēc v. Winiwarter'a pa-

rauga, nevarēju, jo mans materiāls tādiem nolūkiem nebija sagatavots.

Sēriju atsevišķie griezumi ir vispār 20 jj. biezi, tikai daži ir plā-

nāki. Atsevišķu šūniņu mērīšanu izdarīju ar Ceisa okulāra un objek-

tīva mikrometru pēc Ceisa metodes. Intervallu vērtības faktiski ap-

lēsu savam mikroskopam. Šūniņas, resp. kodoli, tika vairākkārt mē-

rīti, un atzīmētie lielumi ir vidējie mēri.

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I 6
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E. NOVĒROJUMI.

I. Indiferento stadiju embrioni.

Embr i o n s 7,5 mm garš. Šā embriona vispārējo attīstības

stāvokli raksturo tas, ka rētinas aizmetnis sāk pieņemt kausveidīgu

formu un lens crystallina parādās epitēlija iedobuma stadijā. Pirmā

muguras skriemeļa līmenī saplūst abas aortas vienā celmā.

Volfa ķermenis sākas līmenī starp 1. un 2. muguras skriemeli un

sniedzas līdz embriona kaudālam galam. Volfa ķermeņa krāniālais

gals pilnīgi peld asinstraukā — v. cardinalis, kas pats savkārt, kā arī

Volfa ķermenis, tuvu piegul aortai (1. fig.).

Arī Volfa ķermeņa vidējā un kaudālā dala ar dorso-laterālo

virsmu iegulstas asinstraukā.

Volfa ķermeņa ventro-mediālo un laterālo sienu pārklāj Peritone-

ums. Vienrindīgo epitēliju no Malpigija ķermenīšiem un kanālīšiem

atdala čauganie mesenchimālie audi. Šis audu slānis ir plāns Volfa

ķermeņa laterālos sānos, bet biezāks mediālā un ventrālā sienā

(2. fig.).

Volfa aile sākas ar 39. griezumu, skaitot no Volfa ķermeņa krā-

niālā gala. Vairāk uz priekšu Volfa ķermeņa kanālīši ietek mazākos

subepitēliālos kanālīšos, kas savā starpā anastomosē (3. fig.). Müllera

aile vēl nav aizmetusies.

Šinī embrionālā stadijā jau saskatāms dzimuma dziedzera aiz-

metnis kā peritoneālā epitēlija un zem tā atrodošos audu uzbieznis.

Šis uzbieznis parādās 10. krūšu skriemeļa līmenī, sniedzas līdz

16. skriemeļa rajonam un pat vēl tālāk nomanāms, bet jau neskaidrāk.

Volfa ķermenis krāniāli dzimuma dziedzerim aizņem 61 grie-

zumu.

Volfa ķermenis kopā ar dzimuma dziedzeri — 24 griezumus.

Volfa ķermenis aiz dzimuma dziedzera — 64 griezumus.

Dzimuma dziedzera uzbieznis parādās Volfa ķermeņa ventro-

mediālā sienā kā mazs valnītis vairāku kodolu biezumā (2 —5 k.),

kas krasi neatdalās no Volfa ķermeņa, bet atšķirams no Volfa ķer-

meņa audiem ar savu intensīvāko nokrāsošanos. Dzimuma dziedzera

valnīša ventro-laterālo nogāzni pārklājošais peritoneālais epitēlijs ir

rievains. Caur šīm rievām virsējais epitēlijs iedodas dziedzera aiz-

metnī (4. fig.).
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Stipri nokrāsotais peritoneālais epitēlijs no dzimuma dziedzera

aizmetņa vietas sniedzas vēl dorsāli gandrīz līdz meser.terija saknei

un ventrāli līdz Volfa ķermeņa ārējai sienai.

Virsējā epitēlija šūniņas nav stingri norobežotas viena no otras,

bet atrodas sinciciālā stāvoklī. To kodoli ir sablīvēti un ieslīpi vai

perpendikulāri aizmetņa virsmai. Epitēlija kodoli ir 7—B v. lieli, iega-

renas vai apaļas formas. Lielākā kodolu daļa ir ar viscaur kodolam

vāji nokrāsotu chromatīna tīkliņu. Pie dažiem chromatīna pavedie-

niem krustojumu vietās ir chromatīna piciņas. Bez tam sastopami
reti apaļāki kodoli, kas ir dzidrāki (gaišāki), ar tumši nokrāsotu chro-

matīna plankumu vidū (nukleolu).

Subepitēliālais slānis stāv visur ciešos sakaros ar virsējo epitē-

liju. Subepitēliālos audos kodoli nav tik cieši sablīvēti kā virsējā

epitēlijā, un pa visu subepitēliālo slāni līdz pašam virsējam epitēlijam

griezumos atrodas gaiši bezkodolu plankumi. Subepitēliālais slānis ir

gaišāk nokrāsots nekā virsējais epitēlijs, un šūniņas tur arī atrodas

sinciciālā stāvoklī. Viena kodolu daļa ir tumšāk nokrāsota, kā arī ci-

tādi pilnīgi līdzinās virsējā epitēlija uzbiezņa kodoliem, t. i. satur chro-

matīna tīkliņu ar chromatīna piciņām. Šiem kodoliem ir kopsakars ar

virsējo epitēliju, un tie iedodas rindveidīgi un iešķībi subepitēliālos

audos. Šie kodoli ir 7 [i lieli.

Bez šiem kodoliem ir arī apaļie dzidrie ar jau labāk attīstītu nuk-

leolu; šādu kodolu šeit ir vairāk nekā virsējā epitēlijā. Starp jau mi-

nētajiem kodoliem ir vēl kodoli, kas stipri iegareni un pa lielākai daļai

nogrupēti parallēli virsmai.

Nedz asinstrauki, nedz asins ķermenīši šinī stadijā dzimuma

dziedzera aizmetnī nav novērojami.

10 mm garš embrions. Volfa ķermenis arī šim embrionam

sniedzas krāniāli līdz 2. muguras skriemeļa līmenim (tur, kur saplūst

abas aortas vienā celmā), bet kaudāli līdz 4. lumbālā skriemeļa līme-

nim. Volfa ķermenis ir lielāks nekā iepriekšējā stadijā, un abu Volfa

ķermeņu mediālās sienas konverģē kaudālā virzienā (5. fig.).

Nieres parādās aizmetnī dorso-kaudāli no Volfa ķermeņa distālā

gala 4.—6. lumbālo skriemeļu rajonā. Ūreteri ir saskatāmi, bet vietām

neskaidri. Tie atiet no Volfa aiļu distāliem galiem un ieplūst nieru

aizmetnī ap 5. lumbālo skriemeli. Müllera ailes vēl nav aizmetušās.

Dzimuma dziedzeris ir daudz labāk atdalīts no Volfa ķermeņa

nekā iepriekšējā stadijā. Dziedzerim ir gara valnīša veids. Valnītis
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ar platu bazi savienojas ar Volfa ķermeņa mediālo sienu, un ir izšķi-

rama valnīša dorsālā un ventrālā nogāze un mediāli orientētā vir-

sotne. Uz abiem galiem valnītis paliek zemāks un plakanāks. Krei-

sās puses dziedzeris vispār zemāks nekā labās puses; arī tā pamatā

šūniņas vairāk sablīvētas, nekā labās puses dziedzerī. Dziedzera
valnītis sniedzas no 10. muguras skriemeļa līdz 1. lumbālam skrie-

melim.

Volfa ķermenis līdz dzimuma dziedzerim aizņem 25 griezumus.

Volfa ķermenis kopā ar dzimuma dziedzeri — 75 griezumus.

Volfa ķermenis aiz dzimuma dziedzera — 30 griezumus.

Volfa ķermeņa ventro-mediālo sienu pārklājošais epitēlijs īsi

pirms dziedzera aizmetņa iesākšanās ir stipri nokrāsots, biezs un

velkas pa Volfa ķermeņa sienu līdz tai vietai, kur vēlāk izveidojas
Müllera aile. Šeit epitēlijā ir redzami izliekumi un robi, no kuriem,
kā tas redzams vēlākās stadijās, veidojas rete un Müllera aile.

Dzimuma dziedzera virsma šinī stadijā nav viscaur līdzena, bet

vietām rievaina un robaina. Rievām ir longitūdināls virziens. Dažas

rievas iedodas dziļi dziedzerī, citas ir seklākas. Rievas parādās val-

nīša nogāzēs, kā arī pārējā dziedzera daļā (5. fig.).

Sevišķi vidējā dala no dorsālās un ventrālās tiek atdalīta dziļām

rievām. Dažās vietās dorsālā daļa savkārt vēlreiz sadalīta dalās. Tā-

pēc virsējais epitēlijs izskatās robains un pats dzimuma dziedzera

aizmetnis dalains.

Šinī stadijā jau vietām var izšķirt griezumos virsējo epitēliju,

subepitēliālo slāni un centrālo parenchimu.

Dzimuma dziedzera virsējais epitēlijs krāsojas intensīvāk nekā

pārējie dziedzera audi un ir 2—3 šūniņu kodolu biezs. Kodoli orien-

tēti perpendikulāri vai iešķībi dziedzera virsmai un ir iegarenas vai

ieapaļas formas. Pēc savas struktūras tie līdzīgi iepriekšējā stadijā

aprakstītajiem ar chromatīna tīkliņu un 2—3 chromatīna piciņām un

pieder pie prötobrochiem a un b tipa kodoliem. Dažos nedaudzos ko-

dolos ir labi attīstīts nukleols, bet chromatīna tīkliņš vāji izdalās un

sastāv no vāji nokrāsotiem graudiņiem. Šie dzidrie kodoli būtu pie-

skaitāmi deuterobrocha tipa kodoliem. Kā pirmā, tā otrā tipa kodoli

ir 7—B [i lieli, pie kam dzidrie ir lielāki un apaļāki.

Virsējā epitēlijā vietām redzami nelieli kodolu sagrupējumi (2—3

kodoli), kas intensīvi nokrāsoti.

Bez jau aprakstītajiem kodoliem ļoti reti sastopami no 8 līdz 12 [*

lieli ar daudzām chromatīna piciņām. Tie ir iegarenas formas, un
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chromatīna piciņas izkaisītas gan pa visu kodolu, gan vairāk pa peri-

fēriju. Šādas kodolu formas sastopamas nevien virsējā epitēlijā, bet

arī dziļākos slāņos. Dziedzera pārējā parenchimā, kā galvenā ko-

dolu forma, ir dzidrie kodoli ar nukleolu, t. i. deuterobrocha kodoli,

un tamdēļ arī dziedzera centrālā dala ir gaišāka nekā perifēriskā.

Bez deuterobrochiem kodoliem centrālā parenchimā vēl sastopami

tievi vārpstveidīgi kodoli, kuriem ir saišaudu raksturs.

Dzimuma dziedzera aizmetņa vidus daļā, ap 43 ja no dziedzera

virsmas, griezumos vietām redzams parallēli virsmai saišaudu vārpst-

veidīgo kodolu nepilnīgs slānis, kas atdala no centrālās parenchimas

perifērisko slāni. Kaut kāda atšķirība struktūras ziņā starp abu slāņu

šūniņu kodoliem nav konstatējama. Turpmākās stadijās perifēriskais

slānis labāk atdalās no dziedzera centrālās masas un tiks apzīmēts

ar nosaukumu „subepitēliālais slānis".

Dzimuma dziedzera aizmetņa pamatu no Volfa ķermeņa atdala

sablīvēts vārpstveidīgu kodolu slānis, kura virziens ir parallēls dzie-

dzera virsmai. Caur šo slāni dodas no Volfa ķermeņa puses inten-

sīvāk nokrāsotas kodolu grīztes, ar atsevišķiem asinsķermenīšiem. Šo

grīšķu kodoli ir pa lielākai daļai vārpstveidīgi, bet vietām ieapali.

Grīztes izplūst dziedzerī, nesasniedzot virsējo epitēliju.

Embrions 11,5 mm garš. Volfa ķermenis sniedzas krāniāli

līdz 6.muguras skriemeļa līmenim. 10mm embrionam—Volfa ķermenis

sniedzas līdz 2. muguras skriemelim; tā tad sākusies Volfa ķermeņa

krāniālā gala atspiešana un atrofija.

Griezumā dorso-ventrālais caurmērs gandrīz līdzīgs šķērscaur-

mēram, un tāpēc Volfa ķermeņa forma griezumā ieapaļa (10 mm ga-

ram embrionam dorso-ventrālais caurmērs daudz lielāks nekā šķērs-

caurmērs, un Volfa ķermenis iegarens; salīdzināt 7., 8., 9. fig.).

Šī Volfa ķermeņa formas maiņa ir atkarīga no plaušu un aknu

attīstības šinīs stadijās. Tā piem. 10 mm garam embrionam plaušas

sniedzas kaudāli līdz 3.—4. ribas līmenim, bet 11,5 mm garam līdz

9. ribai.

Dēfīnītīvās nieres (metanephros) aizmetnis redzams tikai emb-

riona kreisajā pusē, kur tas sniedzas krāniālā virzienā līdz 2. lumbā-

lam skriemelim. Labajā pusē ūreters nav attīstījies; tā vietu aizņem

intensīvāk nokrāsota parenchimā.

Müllera ailes aizmetnis parādās kā trūbveidīgs epitēlija ielie-

kums. Epitēliālās rievas šinī stadijā redzamas tikai laterāli no Müllera
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ailes, bet mediālā pusē tikai tumši nokrāsots epitēlijs, kas sniedzas

līdz dzimuma dziedzera sākumam. Volfa aile ieplūst ūroģenitālā si-

nusā. Dzimuma dziedzera valnītis sākas ap 10. muguras skriemeli

(tāpat kā 10 mm embrionam) un sniedzas līdz 18. muguras skriemeļa

līmenim.

Volfa ķerm. krāniāli dzim. dziedzera aizmetnim aizņem 34 griezumus.

Volfa ķermenis kopā ar dzimuma dziedzeri — 98 griezumus.

Volfa ķermenis aiz dzimuma dziedzera — 41—42 griezumus.

Dzimuma dziedzera virsma ir tāpat rievaina longitūdinālā vir-

zienā, kā 10 mm garam embrionam. Rievas attīstītas īpaši dziedzera

kaudālā daļā visvairāk valnīša dorsālā nogāzē. Rievām no dzimuma

dziedzera tiek atdalīti it kā akcesoriski dziedzeri, kas kodolu struktūru

ziņā neatšķiras no pamatdziedzera (10. fig.).
Dzimuma dziedzera caurmērs lielāks nekā iepriekšējā stadijā un

labāk atdalīts no Volfa ķermeņa, sevišķi no dorsālās puses.

Dziedzera pamatu ar Volfa ķermeni savieno bieza vārpstveidīga

kodolu kārta, caur kuru no Volfa ķermeņa puses dziedzerī iedodas

liels asinstrauks. Uz robežas starp subepitēliālo slāni un centrālo pa-

renchimu redzami grupās asinsķermenīši; asinstrauki še vēl nav labi

izveidojušies.

Dzimuma dziedzera valnīša krāniālais plakanais gals struktūras

ziņā ļoti atšķiras no dziedzera pārējās daļas. Še kodoli, sakārtoti

rindās, veido grīztes, kuru virziens ir ieslīps, bet vietām ari parallēls

dzimuma dziedzera virsmai.

Grīšķu uzbūve vislabāk redzama šķērsgriezumā. Grīšķu centru

lielāko tiesu aizņem ieapaļi, dzidri kodoli, ar nukleolu vidū, 7 lieli;

bet ir arī šādas pašas struktūras pavisam mazi kodoliņi, kā arī vairāk

iegareni. Perifērija aizņemta koncentriski sakārtotiem vārpstveidī-

giem kodoliem. Grīztes ir šaurākas un platākas (11. fig.) No dzie-

dzera aizmetņa priekšgala grīztes sniedzas kaudālā virzienā diezgan

dziļi dziedzerī. Dziedzeru priekšgalā grīztes atrodas tuvu perifērijai

un vietām ir sakarā ar virsējo epitēliju; kaudālā virzienā tās sasto-

pamas dziedzera pamatdaļā, bet arī centrālā parenchimā (12.—

13. fig.). Šīs grīztes ir uzlūkojamas kā rete's veidojumu pasākums.

Virsējais epitēlijs vispār stingri neatdalās no subepitēliālā slāņa.

Vietām tas ir vienrindīgs, vietām sasniedz 2 kodolu biezumu. Kodoli

ir līdzīgi iepriekšējās stadijās aprakstītajiem virsējā epitēlija pröto-

brocha tipa kodoliem. Kodoli, kas atrodas dziļāk dziedzerī, ir apa-
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ļaki, ar nukleolu, un atbilst deuterobrocha tipa kodoliem. Abu tipu

kodoli ir s—B5—8 v. lieli.

Tieši zem virsējā epitēlija kodoli nav sevišķi sagrupēti, un starp

jau virsējā epitēlijā minētajiem kodoliem parādās stipri iegareni-

vārpstveidīgi it kā ar fibrillām.

Ar šo kodolu sablīvēšanos rodas blīvs intensīvi nokrāsots 54 {a

biezs subepitēliālais slānis, ko no centrālās parenchimas atdala t. s.

pierobežas asinstrauks. Šis lokveidīgi parallēli virsmai orientētais

asinstrauks vislabāk redzams dziedzera vidējā daļā; kaudālā virzienā

pamazām tas izzūd, un parādās jauni kapillāri subepitēliālā slānī, ar

ko izzūd krasā robeža starp minētajiem slāņiem.

Dziedzera centrālā parenchimā sastāv galvenām kārtām no deu-

terobrocha tipa 8 ļx lieliem kodoliem, kuros nukleols ir skaidri re-

dzams un atrodas kodola centrā, vai arī ekscentriski.

Bez jau minētajiem kodoliem šeit vēl sastopami intensīvi nokrā-

soti tievi, gari, žuburaini kodoli, kas iedodas dziedzerī no bāzes

puses.

Embrions 12 mm garš. Šinī stadijā Volfa ķermeņa krā-

niālais gals sasniedz tikai 13. muguras skriemeli, bet kaudālais snie-

dzas līdz pēdējā lumbālā skriemeļa līmenim.

Volfa ķermeņa ventro-mediālā daļā stipri izteiktas atrofijas pa-

zīmes.

Dēfīnītīvo nieru aizmetnis atrodas dorso-mediāli no Volfa ķer-

meņa un sniedzas no 3. lumbālā skriemeļa līdz 17. muguras skriemeļa

līmenim, tā tad ir šinī stadijā samērā garš veidojums.

Ūreteri sākas 2. lumbālā skriemeļa rajonā.

Müllera aile jau ir labi norobežota un sniedzas kaudālā virzienā

līdz Volfa ķermeņa vidus daļai. Ap Müllera ailes ostium abdominale

ir izveidotas peritoneuma robainas krokas (fimbrijas pasākumi), un

laterāli un mediāli no ailes priekšgala atrodas rievains epitēlijs.

Volfa aile ieplūst ūroģenitālā sinusā.

Kā no modeļa attēla (14. fig.) redzams, tad dzimuma dziedzerim

ir augsta valnīša forma, kas ar sašaurinātu bazi pieguļ Volfa ķermeņa

mediālai sienai. Valnītis sniedzas no 14. muguras skriemeļa līdz

4. lumbālā skriemeļa līmenim.

Dzimuma dziedzera topogrāfiskās attiecības ar Volfa ķermeni ir

šādas:
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Volfa ķermenis krāniāli no dzimuma dziedzera aizņem 25 griezumus.

Volfa ķermenis kopā ar dzimuma dziedzeri — 85 griezumus.

Volfa ķermenis aiz dzimuma dziedzera — 21—23 griezumus.

Valnīša gultne ķermeņa dobumā ir tāda, ka ir izšķirama dorsālā

un ventrāla siena un mediāli orientēta virsotne. Valnīša krāniālais

gals pamazām pazeminās, bet kaudālais ir ar stāvu nogāzi.

Dziedzera virsma nav rievaina.

No Müllera ailes ostium abdominale velkas gar Volfa ķermeņa

mediālo sienu uz dzimuma dziedzera pusi bieza mesenchimas kārta

ar asinstraukiem, kas ir pārklāta ar stipri nokrāsotu rievainu epitē-

liju (15. fig.). No rievām apakšējā slānī iedodas ieslīpā virzienā epi-

tēlija grīztes, īpaši dorsāli, pie mesenterija saknes (16. un 17. fig.).

Šeit epitēliālās rievas ir dziļas un izveido grīšķu vijumu, kas vietām

stingri nodalās no blakus audiem ar stipri nokrāsotu sienu. Vietām

vijuma iekšējā siena izzūd, un tad grīšķu kamols cieši pieslejas atro-

fējošamies glomeruliem. Grīšķu vijums, turpinoties kaudālā virzienā,

pāriet dzimuma dziedzerī un sastāda tā krāniālo galu, un grīztes še

sniedzas līdz virsējam epitēlijam.

Kaudālā virzienā grīztes audi ieņem dzimuma dziedzera bazālo

daļu un raida atvases uz centru. Grīšķu platums ir 32 \l, epitēlijs inten-

sīvi nokrāsots, cilindrisks, perpendikulārs grīšķu sienām. Epitēlija

kodoli s—Salieli. Līdz ar grīztēm dzimuma dziedzerī iedodas ari

asinstrauki. Šie grīšķu vijumi ir jau aprakstīto grīšķu (11,5 mm em-

brionam) tālākā attīstīšanās stadija un atbilst rete's veidojumiem.

Dzimuma dziedzera virsējais epitēlijs ir intensīvi nokrāsots, I—31 —3 ko-

dolu biezs; dziedzera bāzes virzienā tas pārvēršas vienrindīgā. Ko-

doli visumā ir prötobrochi a un b tipa, 4—7 \l lieli un atrodas kopējā

protoplasmā. Ir arī deuterobrocha tipa kodoli, 7—B \x lieli un iegareni,

ar rupjiem chromatīna graudiņiem, bet tādu ir maz.

Subepitēliālais slānis ir 108 v, biezs. To aizņem stipri iegareni, ar

garo asi parallēli virsmai sakārtoti kodoli, ar chromatīna tīkliņu un

piciņām. Tie ir līdzīgi saišaudu kodoliem. Starp tiem sastopamas, gan

pa vienai, gan grupās, jau virsējā epitēlijā aprakstītās kodolu formas.

Subepitēliālais slānis satur ļoti daudz kapillāru, kā arī svabadus

asinsķermenīšus. Asins laukumi vietām sniedzas līdz pašam virsē-

jam epitēlijam. Subepitēliālais slānis ir tumšāk nokrāsots nekā cent-

rālā parenchimā, tomēr nav stingri no pēdējās norobežots, jo daudzās

vietās centrālās substances kodoli iespiežas subepitēliālos audos.
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Hilusa virzienā subepitēliālais slānis sašaurinās un pāriet dziedzera

bāzes audos, kas arī sastāv no iegareniem kodoliem. Mitöses nedz

virsējā epitēlijā, nedz subepitēliālos audos nav novērojamas. Dzie-

dzera centrālā parenchimā sastāv no deuterobrocha tipa kodoliem.

Kodoliem ir viens, retāk divi nukleoli, no kuriem uz visām pusēm iz-

staro maigs graudams chromatīna tīkliņš. Ir arī dzidri šī tipa kodoli

bez nukleola ar vāji izveidotu graudainu chromatīna tīkliņu. Šie ko-

doli ir tikpat lieli kā virsējā epitēlija kodoli, bet to starpā ir arī lielāki,

līdz 10 \i lieli. Visi šie centrālās parenchimas kodoli atrodas kopējā

vāji nokrāsotā homogenā masā.

Tad centrālā parenchimā ir vēl redzami intensīvi nokrāsoti tievi,
vai žuburaini kodoli, kas sniedzas līdz subepitēliālam slānim. Šādu

kodolu ir maz. Tos pavada asinsķermenīši, gan pa vienam, gan rin-

dās. Asinstrauku sienas vēl nav saskatāmas.

12,7 mm garš embrions. Embrions, lai gan lielāks nekā

iepriekšējais (12 mm), tomēr ir jaunāks. Volfa ķermenis sniedzas krā-

niāli līdz 9.—10. krūšu skriemeļa līmenim. Starp krūšu un vēdera do-

bumiem jau iesākusies dorsālās starpsienas veidošanās (18. fig.).
Dzimuma dziedzeris ir plakanāks un ar platāku bazi, nekā 12 mm

lielam embrionam. Volfa ķermeņa priekšgala laterālās sienas vent-

rālā daļā epitēlijs ir rievains. Viena rieva ir dziļāka un veido Müllera

aili. Rievainais epitēlijs sniedzas no laterālās sienas līdz Volfa ķer-

meņa ventrālai sienai un pāriet biezā, stipri nokrāsotā epitēlija slānī,

kas, kā tas redzams sekojošos griezumos, turpinās uz Volfa ķermeņa

mediālo sienu un sasniedz dzimuma dziedzera sākumu. Šeit tas pa-

liek vienrindīgs un rievains un veido epitēliālās grīztes. Grīztēm

šinī stadijā nav sakara ar Volfa ķermeņa trūbiņām un glomeruliem,

tās tikai vietām pieslienas glomerulu sienai.

Dēfīnītīvo nieru priekšgals jau sasniedz 18. muguras skriemeli, un

ūreteri ieplūst Volfa ailē, bet pēdējā ūroģenitālā sinusā.

Müllera ailes priekšējā dala ir izveidojusies un sniedzas kaudāli

līdz Volfa ķermeņa otrai trešdaļai.

Volfa ķermeņa mcd. sienā, tanī vietā, kur pie tā piestiprinās

dzimuma dziedzeris, glomeruli ir pārveidoti un pildīti asinīm. Glo-

merulu kapsulas epitēlijs ir stipri augsts, intensīvi nokrāsots un vie-

tām raida trūbveidīgus izliekumus dzimuma dziedzera bazē (19. fig.).

Tāpat šinī rajonā no epitēlija, kas pārklāj Volfa ķermeņa krāniālo

galu, izveidojas jau minētās epitēliālās grīztes (rete) ar cilindriskiem
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10 pv lieliem kodoliem. Griezumā šīs grīztes parādās kā koncentriski

gredzeni, kas ir 25 ļi plati un nav stingri norobežoti no pārējiem

audiem. Grīšķu vijumi kaudālos griezienos paliek neskaidrāki un at-

tālinās no virsējā epitēlija. Dzimuma dziedzera virsmā rievas redza-

mas tikai dažos atsevišķos griezumos kā robi, resp. iedobumi, kas nā-

košajos griezumos atkal izzūd. Dzimuma dziedzera bazē attīstīts

saišaudu kodolu slānis, kam vietām laužas cauri asinstrauku veido-

jumi, resp. kapillāri. Tāpat no bāzes iedodas dziedzerī tumši nokrā-

soti vārpstveidīgi saišaudu kodoli, kas dodas uz dzimuma dziedzera

centru, bet vietām līdz perifērijai.

Volfa ķermenis krāniāli no dzimuma dziedzera aizņem 25 griezumus.

Volfa ķermenis kopā ar dzimuma dziedzeri — 103 griezumus.

Volfa ķermenis aiz dzimuma dziedzera — 30 griezumus.

Virsējais epitēlijs dzimuma dziedzera priekšgalā ir vienrindīgs un

stāv sakarā ar rete's epitēliālo grīšķu vijumiem. Kaudālā virzienā tas

vairāk norobežojas no zem tā atrodošamies audiem, sasniedz līdz 3

kodolu biezumu un ir ap 22 \i plats. Tas sastāv no jau agrākās sta-

dijās aprakstītajiem prötobrochiem a un b tipa kodoliem, kas ir 7—B

lieli un intensīvāk nokrāsoti, nekā dziedzera parenchimā. Bez šiem

kodoliem ir vēl sastopami iegareni 10 [x lieli dzidrie kodoli ar diviem

nukleoliem, un tāda paša lieluma kariolitiskas kodolu formas (kodoli ir

pildīti intensīvi nokrāsotām dažāda lieluma chromatīna lodītēm, kas

aizņem visu kodolu).

Zem virsējā epitēlija atrodas divējādi kodolu tipi: ieapaļi dzidri,

ar nukleolu un maigu chromatīna graudainu tīkliņu, Bja lieli (deute-
robrocha tipa), un mazāki vārpstveidīgi kodoli. Pēdējie virzienā uz

dzimuma dziedzera kaudālo galu arvienu vairāk sablīvējas tieši zem

virsējā epitēlija un līdz ar pirmā tipa kodoliem veido subepitēliālo

slāni. No dzimuma dziedzera bāzes subepitēliālā slānī iedodas daudz

asinsķermenīšu rindu (kapillāru), kas pavadīti stipri nokrāsotiem tie-

viem gariem kodoliem. Kapillāri loti attīstīti dziedzera perifēriskajā

daļā; centrālā parenchimā to ir mazāk, bet ir ļoti daudz intensīvi no-

krāsoto garo tievo kodolu.

Starp subepitēliālo slāni un centrālo parenchimu ir attīstījies pie-

robežas asinstrauks, pavadīts vārpstveidīgiem saišaudu kodoliem; ar

to stāv sakarā daudzie subepitēliālā slāņa kapillāri.

Subepitēliālais slānis, ieskaitot virsējo epitēliju, ir 94 \i biezs.

Vārpstveidīgie kodoli subepitēliālā slānī visvairāk sablīvēti dzie-

90



dzēra bāzes tuvumā, no kurienes tie ieplūst šinī slānī. Dziedzera
centrālā dala ir gaišāka nekā virsējais epitēlijs un subepitēliālais slā-

nis un sastāv, galvenām kārtām, no deuterobrocha tipa kodoliem un

jau agrāk pieminētajiem tieviem vārpstveidīgiem kodoliem.

Centrālā parenchimā atrodas arī epitēliālās rete's grīztes.

Embrions 14,5 mm garš. Volfa ķermeņa priekšējais gals

un priekšdaļas mediālā siena vēl vairāk atrofējusies nekā 12 mm ga-

ram embrionam. Volfa ķermeņa krāniālais gals sniedzas tikai līdz

14. muguras skriemeļa līmenim. Müllera aile kaudālā virzienā noiet

gandrīz līdz Volfa ķermeņa pēdējai ceturtdaļai un šeit ir vēl bez

lūmena.

Dēfīnītīvās nieres ir slaikas un vēl orientētas parallēli embriona

sagitālai asij. Tās sniedzas no 3. lumbālā skriemeļa līdz 17. muguras

skriemelim.

Volfa aile ieplūst ūroģenitālā kanālī un iepriekš savienojas ar

ūreteriem. Dzimuma dziedzeris šinī stadijā (vēdera dobuma) rievām

vairāk atdalīts no Volfa ķermeņa nekā iepriekšējās stadijās. Sevišķi

dziļa ir dorsālā rieva. Ar šo dzimuma dziedzera vidējā un it īpaši kau-

dālā daļā piestiprinās pie Volfa ķermeņa mediālās sienas vairāk

ventrāli, t. i. tuvāk Volfa ķermeņa ventrālai plāksnei. Dzimuma dzie-

dzera platā bāze, virzienā uz dziedzera kaudālo galu, sašaurinās.

Dzimuma dziedzera kaudālā daļa saistīta ar Volfa ķermeni ar biezu

saišaudu slāni — kātu (20. un 21. fig.)1)

Dzimuma dziedzeris kaudālā virzienā sniedzas līdz Volfa ķer-

meņa pēdējai piektdaļai, bet visumā tas ir īsāks, nekā 12 mm garam

embrionam.

Volfa ķermenis līdz dzimuma dziedzerim aizņem 32 griezumus.

Volfa ķermenis kopā ar dzimuma dziedzeri — 70 griezumus.

Volfa ķermenis aiz dzimuma dziedzera — 27 griezumus.

Kreisais dziedzeris ir drusku garāks, bet šaurāks nekā labais.

No Volfa ķermeņa dzimuma dziedzerī iedodas lieli asinstrauki, ar pa

daļai labi attīstītām sienām.

Rete's grīšķu vijumi nav tik labi attīstīti kā iepriekšējās stadijās,

un sekla rieva atdala tos no dzimuma dziedzera priekšgala. Kaudālā

virzienā tie ieņem dzimuma dziedzera bazālo daļu. Tāpat kā iepriek-

*) 14,5 mm embrionam dzimuma dziedzeris ir slīpa virzienapārgriezts, 12 mm

vairāk šķērsām.
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sējā stadijā, Volfa ķermeņa mediālā sienā ir novērojami epitēliāli iz-

liekumi, kas attiet no atrofējušo glomerulu kapsulas, virzienā uz dzi-

muma dziedzera pamatu.

Virsējais epitēlijs ir intensīvi nokrāsots un visumā I—3 kodolu

biezumā. Kodoli (protobr. a un b tipa) ir sakārtoti horizontāli vai

iešķībi dziedzera virsmai; daži kodoli, kas atrodas tuvāk subepitēliā-
lam slānim, ir lielāki (12 \i lieli), iegareni, ar daudzām pa visu kodolu

izkaisītām chromatīna piciņām. Šādu lielu kodolu ir maz. Subepitē-
liālais slānis nav tik labi norobežots no medullārā, kā tas bija iepriek-

šējā stadijā, un atšķiras no centrālās parenchimas galv. kārtām ar to,

ka kodoli tanī vairāk sablīvēti un atrodas tumšākā pamatmasā. Sub-

epitēliālā slānī attīstījušies ļoti daudz asinstrauku, kas sniedzas līdz

pašam virsējam epitēlijam. Sevišķi lieli asinstrauki atrodas hilusa

rajonā. Viens no galveniem asinstraukiem ir starp subepitēliālo slāni

un centrālo parenchimu (pierobežas asinstrauks) atstatumā no dzie-

dzera virsmas ap 64 v.

Subepitēliālā slānī izšķirami šādi kodolu tipi:

Bazē ļoti daudz vārpstveidīgo kodolu ar garenoasi parallēli virs-

mai un stipri sablīvēti. Tie pavada arī asinstraukus. Virzienā uz dzi-

muma dziedzera perifēriju starp vārpstveidīgiem kodoliem sastopami

jau aprakstītie virsējā epitēlija kodoli, kā arī apaļāki ar maigu ne-

skaidru chromatīna tīkliņu un chromatīna drupačiņām. Tieši zem

virsējā epitēlija redzami jau aprakstītie lielie, stipri iegarenie, ar chro-

matīna piciņām, kā arī mazāki tāda paša izskata. Abu beidzamo tipu
kodolu ir ļoti maz, 2—3 vienā griezumā. Acīs duras tas, ka agrākās

stadijās aprakstīto dzidro (deuterobrocha tipa) kodolu trūkst.

Dziedzera centrālā parenchimā līdzīgi nokrāsota subepitēliālam

slānim. Tā sastāv, galvenām kārtām, no subepitēliālā slānī aprakstī-

tiem drupačainiem kodoliem. Dažos kodolos ar un bez nukleoliem

chromatīna tīkliņš ir intensīvāk nokrāsots un drupačiņas skaidrāk

redzamas. Dzidro kodolu ir mazāk. Galvenām kārtām tie sastopami

dziedzera bazē, starp saišaudu grīztēm. Tāpat nav novērojami tievie

garie intensīvi nokrāsotie kodoli, kas iepriekšējās stadijās sadalīja

centrālo parenchimu saliņās. Bez tam šeit sastopamas kodolu karioli-

tiskas formas. No dziedzera bāzes iedodas centrālā parenchimā saiš-

audu grīztes, kas sadala parenchimu bazālo daļu dažāda lieluma pe-

rēkļos. Dziedzera kaudālā daļā parenchimā ir diezgan bagāta asins-

traukiem — kapillāriem.

92



Ņemot vērā subepitēliālā un medullārā slāņa uzbūvi, asinstrauku

sadalījumu un kodolu struktūras, jāsecina, ka šinī embrionā notiek

dzimuma dziedzera vīriešu kārtas diferencēšanās.

Zirga embrions 15 mm garš. Embrions ir nedaudz ve-

cāks par iepriekšējo (14,5 mm), un viņa vispārīgais attīstības stāvoklis

maz atšķiras no pēdējā.

Volfa ķermenis krāniāli sniedzas līdz 15. muguras skriemeļa līme-

nim, viņa krāniāli-mediālā dala ir stipri atrofēta, un atrofēto glome-

rulīšu un kanālīšu vietās redzami griezumos lieli asinslaukumi. Müllera

aile vēl nenoiet līdz Volfa ķermeņa kaudālam galam. Dēfīnītīvās nie-

res vēl visumā ir parallēlas embriona sagitālai asij, tikai priekšējā

dala ir vairāk ieslīpi orientēta. Ūreteri atveras Volfa ailē tanī vietā,

kur pēdējās ieplūst ūroģenitālajā kanālī. Abi dzimuma dziedzeri ir

gandrīz vienāda lieluma.

Volfa ķermenis līdz dzimuma dziedzerim aizņem 20 griezumus.

Volfa ķermenis kopā ar dzimuma dziedzeri — 82 griezumus.

Volfa ķermenis aiz dzimuma dziedzera — 28—32 griezumus.

Dzimuma dziedzeris piegul Volfa ķermenim ar platu bazi. Tāpat

kā iepriekšējā stadijā, virzienā uz kaudālo pusi, bāze sašaurinās, un

dzimuma dziedzeris ar dorsālo rievu vairāk norobežojas no Volfa

ķermeņa.

Rete's grīztes arī šim embrionam nav visai stipri attīstītas, ne-

veido arī stingri noteiktus grīšķu vijumus. Vāji norobežotās rete's

grīztes kaudālā virzienā pāriet dzimuma dziedzera bazē. Rete's

grīztes pavada saišaudu kodolu grīztes, kā arī asinstrauki. Dažos

griezumos redzams, ka Volfa ķermeņa mediālā sienā no Malpigija

ķermenīšiem, kas pieguļ dzimuma dziedzera bāzei, atiet dzimuma

dziedzera virzienā kanāļveidīgi izliekumi, kuru sienas sastāv no stipri

nokrāsotām cilindriskām epitēlija šūniņām; tie nobeidzas akli. Šādi

kanāļveidīgie glomerulīšu kapsulas izliekumi redzami tikai 2—3 seko-

jošos griezumos un tad atkal izzūd.

Virsējais epitēlijs ir diezgan labi norobežots, ir vispār 1 kodola

biezuma, tikai šur tur 2—3 kodolu biezs (12 v.). Kodoli pēc struktūras

un lieluma pieder pie prötobrocha tipa kodoliem.

Subepitēliālais slānis ir apm. 83 \x biezs un nav stingri norobežots

no centrālās parenchimas. Tas sastāv, galvenām kārtām, no iegare-

niem saišaudu tipa kodoliem, kas sakārtoti ar garo asi parallēli virs-

mai. Šie kodoli dziedzera krāniālā un kaudālā daļā ir sevišķi stipri
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sablīvēti. Starp šiem kodoliem atrodas virsējam epitēlijam līdzīgi ko-

doli, no kuriem daudzi ir ar loti attīstītām chromatīna drupačinām.

Bez tam daudzās vietās, arī tuvu virsējam epitēlijam, redzami šauri,

gari, stipri nokrāsoti kodoli, kas piedalās asins kapillāru sienu veido-

šanā. Subepitēliālā slānī griezumos redzam daudz kapillāru un asins-

laukumu, lai gan ne tik daudz kā iepriekšējā stadijā. Kapillāri arī pie

šī embriona sniedzas vietām līdz pašam virsējam epitēlijam.

Uz robežas starp priekšējo dziedzera ceturtdaļu un pārējo dzie-

dzeri atrodas lielais lokveidīgais asinstrauks visapkārt un parallēli

dziedzera perifērijai, ap 51 [x atstatumā no dziedzera virsmas. Tas ne-

atrodas tieši uz robežas starp subepitēliālo slāni un centrālo paren-

chimu, bet vairāk subepitēliālā slānī. Tas nāk no Volfa ķermeņa puses

un caur hilusu ieiet dziedzerī. Dziedzera krāniālā daļā centrālā pa-

renchimā aizņemta, kā jau agrāk minēts, rete's grīztēm, kurām vēl ir

vietām sakars ar virsējo epitēliju; laterāli tām pieslejas atrofētie Volfa

ķermeņa glomerulīši un kanālīši. Dziedzera priekšdaļā vietām no re-

te's puses iedodas parenchimā epitēliālu kodolu grīztes ar asins-

traukiem.

Dziedzera parenchimā sastāv, galvenām kārtām, no dzidriem

deuterobrocha tipa kodoliem, kuros vietām sāk attīstīties viscaur ko-

dolam chromatīna drupačiņas. Dažreiz drupačiņas atrodas vairāk pa

kodola perifēriju. Kodoli ar drupačiņām ir tikpat lieli kā dzidrie (8 ļx).

Kaut kādu kodolu sakārtojumu parenchimā nevar konstatēt.

Nav arī, tāpat kā 14,5 mm garam embrionam, intensīvi nokrā-

soto garo tievo kodolu, kas 12 mm embrionam parenchimu sadalīja

saliņās. Pēc visa teiktā, kā liekas, arī šinī stadijā notiek dzimuma

dziedzera vīriešu kārtas diferencēšanās.

II. Embrioni dzimuma dziedzeru diferencēšanās stadijās.

Embrions 16 mm garš. Embrions, salīdzinot ar iepriekšējo

stadiju, ir stipri tālāk attīstījies. Primitīvā diafragma jau pilnīgi atšķir

krūšu dobumu no vēdera dobuma. Volfa ķermenis krāniāli sniedzas

tikai līdz 16./17. ribu līmenim. Tā priekšgals un pirmās trešdaļas

iekšpuse ļoti atrofējusies, pie kam labajā pusē vairāk nekā kreisajā.

Müllera aile dorso-krāniālā daļā atdalīta no Volfa ķermeņa ar

biezu audu slāni, kurā redzami vēl atrofējušies Volfa ķermeņa kanā-

līši un glomeruli. Müllera aile šinī stadijā jau ieplūst ūroģenitālā ka-
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nālī līdz ar Volfa aili, pie kam kreisās puses Müllera aile netālu no

ieplūšanas vietas savienojas ar attiecīgo Volfa aili vienā trūbā. (La-

bajā pusē M. aile ātrāk izbeidzas un ar Volfa aili nesavienojas.)
Nieres jau ieņem gandrīz savu dēfīnītīvo gultni starp 17. mugu-

ras skriemeli un otro lumbālo skriemeli. Labā niere atrodas vairāk uz

priekšu nekā kreisā. Arī formas ziņā tās līdzinās pieaugušām nierēm

(ar izliektu laterālo un ieliektu mediālo sienu). Tās atrodas dorso-

mediāli no Volfa ķermeņa priekšdaļas un ir orientētas stipri ieslīpi,

gandrīz šķērsām ķermeņa sagitālai asij (22. fig.). Tādā kārtā Volfa

ķermeņa priekšdaļas stipri atbīdītas laterāli un zaudējušas šinī daļā

pilnīgi savu sakaru ar mesenterija sakni.

Attiecībā uz dzimuma dziedzeri nieres šinī stadijā jau atrodas,

lielāko tiesu, krāniāli un tikai ar pēdējo trešdaļu dorsāli dzimuma

dziedzerim.

Ūreteri šinī stadijā ieplūst tieši ūroģenitālā kanālī, laterāli un

drusku krāniāli Volfa un Müllera aiļu ietekas vietai. Rete's laukums

sākas netālu no Müllera ailes ostium abdominale un pieguļ Volfa ķer-

meņa mediālai atrofētai sienai. Daudzās vietās rete's grīztēm no

laterālās puses cieši pieslejas Volfa ķermeņa kanālīši, tā ka grūti no-

teikt robežas (23. un 24. fig.). Dzimuma dziedzera ģenitālā daļa at-

dalīta no rete's laukuma ar peritoneālu rievu. No šīs rievas atiet epi-

tēliālās grīztes. Kaudālā virzienā rete's saplūst kopā ar dzimumu

dziedzeri, ieņem tā bazālo daļu un sniedzas tālu kaudāli (līdz dzie-

dzera otrai trešdaļai), sūtīdama grīšķu un trūbu atvases arī medullārās

substances centrālā daļā (25. fig.).

Dzimuma dziedzeri savā starpā ir ļoti nevienādi: kreisās puses

dziedzeris ir daudz garāks un šaurāks (virzienā no mediālās uz la-

terālo pusi) nekā labās puses un sniedzas līdz Volfa ķermeņa pēdējai

ceturtdaļai. (Šī parādība stāv sakarā ar to apstākli, ka šī embriona

labais Volfa ķermenis ir vispār stiprāk atrofējies, nekā kreisais.)

Labās puses dziedzeris sākas vēlāk un beidzas agrāk, samērā uz

Volfa ķermeni (26. fig.).

Virsējais epitēlijs ir līdz 3 kodolu biezs (griezumā 13 ja), intensīvi

nokrāsots; kodoli ir grupās sablīvēti un dažās vietās tapiņveidīgi

iedodas subepitēliālā slānī. Virsējo epitēliju, īpaši dziedzera priekš-

daļā, diezgan stingri norobežo no subepitēliālā slāņa plāna gaiša pa-

matmasas kārta, zem kuras atrodas gan iegareni saišaudiem līdzīgi

kodoli, gan kodoli, kas pilnīgi līdzīgi virsējā epitēlija kodoliem. Šis

gaišais slānis izzūd virzienā uz dzimuma dziedzera kaudālo galu, un

95



virsējais epitēlijs tad vairs nav stingri norobežojams no subepitēliālā

slāņa. Virsējā epitēlija kodoli ir prötobrochi a un b tipa un lieluma un,

pa lielākai daļai, horizontāli vai ieslīpi virsmai. Bez šiem kodoliem

ir vēl lielāki 10 v, lieli, stipri graudami, un graudiņi ir dažāda lieluma

un formas. Šāda tipa kodolu virsējā epitēlijā ir diezgan daudz. Sub-

epitēliālais slānis, kas šinī embrionā ir caurmērā ap 107 v, plats, nav

vairs tik vienlīdzīgs, kā tas bija iepriekšējās stadijās. Daudzās vietās

virsējam epitēlijam līdzīgi kodoli veido īsas grīztes, kam ir sakars ar

virsējo epitēliju. Grīztes ir orientētas parallēli un iešķībi dziedzera

virsmai. Manos (frontālos) griezumos grīztes ir lielāko tiesu šķēr-

sām pārgrieztas, un tamdēļ preparātos redzami, tuvu zem virsējā

epitēlija, koncentriski sakārtoti kodolu sagrupējumi, kuru vidus ir pie-

blīvēts ar virsējam epitēlijam līdzīgiem kodoliem un apvārksne ap-

ņemta gareniem saišaudu tipa kodoliem (27. fig.).

Daži grīšķu pārgriezieni atrodas attālāk no virsējā epitēlija, bet

reti sniedzas medullārā slānī (tie tad ir garāku grīšķu gali). Starpas

starp grīztēm ieņem garenie kodoli un asins kapillāri (28. fig.). Vie-

tām saišaudu kodoli grupējas ap kapillāriem, un tad prēparātos re-

dzami tuvu viens pie otra divējādi koncentriski veidojumi (27. fig.):

blakām kortikālo grīšķu pārgriezieniem vaļēji sagrupēti iegareni ko-

doli un saišaudu kodolu slānis. Šādu veidojumu centros var vietām

saskatīt asinsķermenīšus (29. fig.).
Trešā veida grīztes (30. fig.), kas lai gan retāk, atrodamas sub-

epitēliālā slāņa rajonā, ir medullārās grīztes, kas dažās vietās iedodas

subepitēliālos audos.

Ne visur subepitēliālā slānī šinī stadijā kortikālās grīztes jau iz-

veidotas. Dažās vietās no virsējā epitēlija, virzienā uz centru, atiet

lieli plati, bet arī mazāki atraģi; citās vietās šādas kodolu grupas ka-

pillāriem un saišaudiem sadalītas dažāda veida perēkļos un atdalītas

pilnīgi no virsējā epitēlija. Aprakstītais subepitēliālais slānis, seit va-

rētu to apzīmēt jau par kortikālo slāni, ir diezgan labi norobežots no

medullārās substances. Liels asinstrauks, kas sākas dziedzera priekš-

galā, hilusa rajonā, un iet pa dziedzera perifēriju kaudālā virzienā,

rada robežu starp kortikālo un medullāro substanci. Šo trauku pa-

vada saišaudu slānis, kurā kodoli sagrupēti ar garo asi parallēli virs-

mai (31. v. 32. fig.). Griezumā robeža nav taisna, bet viļņota līnija,

jo medullārā substance vietām pievirzās diezgan tuvu dziedzera

virsmai. Tādās vietās kortikālais slānis ir daudz plānāks nekā augša

atzīmēts. Kortikālā (resp. subepitēliālā) slāņa kodoli līdzinās, kā jau
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aizrādīts, virsējā epitēlija kodoliem. Arī lielie kodoli ar dažāda lieluma

chromatīna graudiņiem šeit sastopami, īpaši tuvāk virsējam epitēli-

jam, un arī garenie saišaudu tipa kodoli.

Dziedzera centrālā daļa atšķiras no perifēriskās ar savu gaišāko

nokrāsu. Tā sadalīta gareniem, intensīvi nokrāsotiem saišaudu tipa

kodoliem 43—51 {x platās grīztēs. Grīztes vietām pieņem masīvu ka-

nālu izskatu, kā to var redzēt šķērsām vai ieslīpi izdarītos griezienos.

Šādi bezlūmena kanāli resp. perēkļi dodas stipri uz dziedzera perifē-

rijas pusi un iedodas arī subepitēliālā slānī, gandrīz līdz virsējam epi-

tēlijam, kā arī satiekas ar kortikālām grīztēm (30. fig.) Tādās vietās

ir dažreiz grūti noteikt robežu starp kortikālo un medullāro substanci.

Augstāk aprakstītie masīvie kanālīši „cordons mēdullaires" un vis-

pāri parenchimas perēkļi un grīztes, kas atdala vienu no otras saiš-

audu septas, satur gaišus lielus, ieapaļus kodolus, bez atsevišķas no-

robežotas Protoplasmas, ar stipri lieliem I—21—2 nukleoliem, vai arī bez

tiem, ar labi redzamu chromatīna tīkliņu. Kodoli ar 2 nukleoliem ir

10p.lieli; apaļākie kodoli ar vienu nukleolu, kā arī kodoli bez redzama

nukleola, ar chromatīna tīkliņu, ir mazāki, 8 jx lieli. Visas šīs kodolu

formas pieskaitāmas deuterobrochu kodolu tipam.

Bez šiem kodoliem medullārās grīztēs ir vēl mazāki, 7 [x lieli,

virsējam epitēlijam vairāk vai mazāk līdzīgi prötobrocha tipa kodoli.

Saišaudu septas, kas sadala centrālo parenchimu perēkļos un grīztēs,

ir vietām šauras, un griezumā redzama tikai viena gareno kodolu

rinda starp atsevišķiem parenchimas perēkļiem. Vietām tās ir platā-

kas, sastāv no divu kodolu rindām un satur vairāk vai mazāk attīstī-

tus asinstraukus vai tikai atsevišķus asinsķermenīšus; sevišķi hilusā

asinstrauki labi attīstīti. Dažās vietās starp perēkļiem redzami tikai

stipri nokrāsoti tievi gari kodoli. Saišaudu kodolu grīztes lielāko tiesu

ieplūst dziedzera centrālā daļā no bāzes puses līdz ar rete's kanā-

liem, kas virzās pa dziedzera centru uz virsotnes pusi.

17 mm garš embrions. Embrions gan lielāks, bet spriežot

starp citu pēc nieru attīstības, drusku jaunāks nekā iepriekšējais.

Šim embrionam, pretēji tam, kā to redzējām pie iepriekšējā em-

briona, kreisais Volfa ķermenis ir daudz stiprāk atrofējies nekā la-

bais. Volfa ķermenis šinī stadijā krāniāli sasniedz 15. muguras skrie-

meli (tā tad vienu segmentu vairāk uz priekšu nekā pie 16 mm em-

briona). Labās puses Volfa ķermenis pie tam dziļi iespiežas aknu

masā (arī kreisajam Volfa ķermenim ir sakars ar aknām).

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I 7
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Labās puses Müllera ailes priekšgals dziļi iedodas aknas masā.

Müllera un Volfa aiļu un ūreteru gaitas ir līdzīgas šo veidojumu

iepriekšējo stadiju gaitai.

Nieres šim embrionam tikai ar pirmo trešdaļu ir krāniāli dzi-

muma dziedzerim, bet ar divām trešdaļām dorso-mediāli tam. Tas

stāv sakarā ar to, ka līdz ar Volfa ķermeni arī dzimuma dziedzeris

sniedzas vairāk uz priekšu, nekā 16 mm garam embrionam. Rete

sākas, tāpat kā 16 mm stadijā, drīz aiz Müllera ailes un ar rievu at-

dalīta no dzimuma dziedzera ģenitālās daļas. Abas daļas drīz saplūst

kopā, un rete iedodas dzimuma dziedzera priekšgalā dziļi parenchimā,

bet vēlāk kaudālā virzienā vairs nav saskatāma. Rete's vijumus pa-

vada saišaudi un kapillāri. Trūbiņas ar lūmenu, kā 16 mm embrionam,

nav novērojamas.

Šim embrionam, otrādi, kā 16 mm garajam, labais dzimuma dzie-

dzeris ir garāks un arī platāks par kreiso, lai gan starpība starp abiem

dziedzeriem ir mazāka, nekā iepriekšējā stadijā (33. fig.). No iepriek-

šējā embriona šis dzimuma dziedzeris atšķiras arī ar to, ka dziedzera

priekšgals (īpaši labās puses dziedzerim) ir stipri plakans, plāns un

dziedzeri vislabāk attīstījušies virzienā uz kaudālo galu (16 mm ga-

ram embrionam vidējā dziedzera daļa ir visvairāk attīstīta).

Virsējais epitēlijs ir vienrindīgs un diezgan slikti atdalās no

apakšējā slāņa. Kodoli ir iegareni, mazāk ieapaļi. To struktūra ir pa-

rastā prötobrocha tipa. Šur tur saskatāmas kodolu formas ar stipri

nokrāsotiem chromatīna graudiņiem.

Subepitēliālais slānis no virsējā epitēlija atšķirams ar to, ka pē-

dējais intensīvāk nokrāsots nekā pirmais. Subepitēliālais slānis sav-

kārt ir intensīvāk nokrāsots nekā centrālā parenchimā. No pēdējās

tas atšķiras arī ar savu šūniņu formu un struktūru. Viss subepitēliālais

slānis, ieskaitot virsējo epitēliju, ir 72—117 ļx biezs un diezgan labi

norobežots no centrālās parenchimas (34. fig). Tas satur ļoti daudz

saišaudu tipa kodolu, kas ar garo asi ir parallēli dziedzera virsmai.

Hilusa tuvumā griezumā redzami tikai šāda tipa kodoli; bet tuvāk

dziedzera virsotnei šie kodoli jaucas ar iegareniem un ieapaļiem 7 |a

lieliem prötobr. a un b tipa kodoliem. Visumā tomēr prēvalē saišaudu

kodoli. Prötobrocha tipa kodolu grupējumi jeb grīztes subepitēliālā

slānī nav konstatējamas.

No subepitēliālā slāņa atiet saišaudu grīztes virzienā uz dziedzera

centru.
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Tāpat kā 16 mm embrionam, arī šinī stadijā, parallēli dziedzera
virsmai iet liels asinstrauks. Šinī embrionā tas neatzīmē robežu starp

subepitēliālo un medullāro slāņiem, bet iet tuvāk dziedzera virsmai,

pa pašu subepitēliālo slāni. Bagātīgi asinstraukā atzarojumi, saišaudu

pavadīti, attiet virzienā uz dzimuma dziedzera centru un arī uz peri-

fēriju. Tāpēc subepitēliālā slānī, griezumos tuvu virsējam epitēlijam,
redzami daudzi tādu asinstrauku šķērsgriezumi ar biezām saišaudu

sienām, pie kam daži satur asinsķermenīšus.

Dziedzera centrālā dala atšķiras no perifēriskās ar savu gaišāku

nokrāsošanos. Tā intensīvāk nokrāsotiem gareniem saišaudu kodo-

liem sadalīta laukumos. Šie parenchimas laukumi nav tik labi viens

no otra norobežoti, kā tas redzams pie iepriekšējā embriona (16 mm).
Saišaudu septas ir šauras, un samērā to ir daudz mazāk, nekā 16mm

embrionam. (Salīdz. 28. un 34. fig.) Arī asinstrauki, kas pavada sep-

tas, ir mazāk izveidoti. Centrālā parenchimā ir galvenām kārtām

izšķirami divējāda tipa kodoli: drupačainie un dzidrie — deutero-

brochi (35. v. 36. fig.). Pirmā tipa kodoli griezumos parādās rindās

sakārtoti. Redzami gan vienā rindā sagrupēti kodoli, bet vairāk divās

rindās, viena blakām otrai. Dažās vietās atrodas kodolu pereklīši un

arī atsevišķi izolēti kodoli. Šādu drupačainu kodolu ir vairāk paren-

chimas vidējās dalās. Virzienā uz perifēriju to skaits samazinās; to-

mēr tie sniedzas vietām gandrīz arī līdz virsējam epitēlijam. Šie ko-

doli satur daudzas stipri nokrāsotas dažāda lieluma chromatīna dru-

pačiņas; chromatīna tīkliņš ir labi izveidojies, nukleols nav skaidri

redzams, vai tā pavisam trūkst.

Otra tipa kodoli griezienos ir arī vietām rindās sakārtoti, bet vai-

rāk gan grupās un perēkļos. Daudz redzamas mazākas grupas ar 4—5

kodoliem kopējā pamatmasā. Ir arī izolēti kodoli, pie kam pie dažiem

nedaudziem tādiem kodoliem ir izšķirama norobežota Protoplasmas

sega. Daudzuma ziņā drupačaino kodolu tips ir pārsvarā. Šie kodoli

ir t. s. dzidrie kodoli (deuterobrochi) ar lielu nukleolu vidū; tīkliņš

un vispār kodols vāji nokrāsots; dažreiz kodolā ir divi nukleoli, pats

kodols lielāks un iegarenas formas. Tik labi izveidoti drupačaini ko-

doli ir konstatējami, sākot ar šo stadiju, pirmo reizi, kamēr otrā tipa

kodoli, izņemot 14,5 un 15 mm stadijas, ir centrālās parenchimas ma-

sas galvenā sastāvdaļa. Bez aprakstītajiem kodolu tipiem centrālā

parenchimā vēl sastopami:

l) kodoli ar skaidri redzamiem dažāda lieluma chromatīna graudiņiem

kariolitiskas formas, sk. 37. fig.;

7*
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2) kodoli, kuros nukleols vairs tik skaidri nav saredzams un chro-

matīna tīkliņš vairāk attīstījies kodola vienā galā.

Šie pēdējie kodoli ir 10ļx lieli. Bez tam šur tur novērojamas mitö-

tiskas formas.

Starp šiem parenchimas šūniņu kodoliem atrodas saišaudu

vārpstveidīgie kodoli, kas veido saišaudu septas. Saišaudi iedodas

dziedzera centrālā parenchimā no hilusa puses līdz ar asinstraukiem

un rete's atvasēm, kā arī no dziedzera perifērijas puses. Ja mēs sa-

līdzinām 16 un 17 mm embrionus, tad redzam šo embrionu dzimuma

dziedzera uzbūvē, starp citām, divas svarīgas dažādības. 16 mm emb-

rionam redzamas dziedzera perifērijā epitēliālās grīztes, kādu 17 mm

embriona dziedzerī nav. Šīs grīztes stāv sakarā ar vēlāko stadiju

Pflüger'a trūbām, un no šīs stadijas sākot, mēs apzīmēsim subepitēliālo

slāni, kur šādas grīztes būs sastopamas, par kortikālo slāni.

17 mm embrionam dziedzera centrālā parenchimā parādās īpaša

tipa kodoli, kas pēc savas struktūras līdzīgi vēlāko stadiju sēklu ka-

nālīša sienas epitēlijam.

Tā tad šinīs stadijās embrionos notiek jeb kļūst redzama dzi-

muma dziedzera diferencēšanās sieviešu un vīriešu kārtas dziedze-

ros. Jāaizrāda uz to, ka arī agrākās stadijās (14,5 v. 15 mm) centrālā

parenchimā bija nomanāmas pazīmes, kas aizrādīja uz tādu diferen-

cēšanos, bet diagnöse vēl bija nedroša.

Turpinot izmeklēšanu par dzimuma dziedzeru embrionālo attīstī-

šanos, ar nākošo stadiju sākot, aprakstīsim to vispirms pie vīriešu un

pēc tam pie sieviešu kārtas embrioniem.

III. Vīriešu kārtas embrioni.

Embrions bez galvas un kakla daļas 14 mm garš.

Sērijas griezieni iet dzimuma dziedzera garās ass virzienā.

Embriona vispārējais attīstības stāvoklis līdzīgs 16 un 17 mm ga-

riem embrioniem.

Volfa ķermeņa priekšgals vēl sniedzas krāniāli no dzimuma dzie-

dzera priekšdaļas.

Müllera ailes, tāpat kā 16 un 17 mm embrioniem, vēl nav savie-

nojušās un beidzas akli Volfa ailes sienā, netālu no tās ietekas ūroģe-

nitālā sinusā (38. fig.).

Ūreteri ieplūst atsevišķi ūroģenitālā sinusā, labu dalu uz priekšu

no Volfa ailēm.
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Rete's vītojumam šinī stadijā vēl ir sakars ar peritoneālo epitē-

liju; laterāli tam pievienojas Volfa ķermeņa trūbiņas un atrofētie glo-

merulīši. Pa dziedzera priekšgalu vītojums, pavadīts saišaudiem, do-

das dziļi dziedzera centrā, garās ass virzienā. Virsējais epitēlijs ir

I—21—2 kodolu biezuma, kodoli protobr. a tipa, 7 \l lieli. Starp tiem vie-

tām redzams nedaudz kariolitisko formu.

Virsējo epitēliju no subepitēliālā slāņa šķir gaiša pamataudu

svītra. Subepitēliālais slānis ir caurmērā 125 biezs, intensīvāk no-

krāsots nekā centrālā parenchimā un satur lielo perifērisko asins-

trauku, ar atzarojumiem, kuru šķērsgriezumi slānī daudzkārt redzami

prēparātos.

Subepitēliālais slānis sastāv, galvenām kārtām, no iegareniem

šauriem kodoliem, starp kuriem ir arī virsējam epitēlijam līdzīgi un arī

kariolitiskas formas.

Kodolu grīztes jeb atsevišķi perēkli subepitēliālā slānī nav iz-

veidoti; vietām gan redzams sakars ar sīkām virsējā epitēlija kodolu

grupiņām.

Perifēriskais asinstrauks neatrodas pierobežas joslā, bet gan tu-

vāk dziedzera virsmai. Subepitēliālā slāņa šūniņu sablīvējums atro-

das vēl aiz minētā asinstraukā, un tad tikai sākas centrālās parenchi-

mas saliņas.

Centrālā parenchimā aizņem lielāko dziedzera dalu. Sevišķi at-

zīmējami šinī stadijā ir spilgti nokrāsoti gareni, vietām it kā zaroti

kodoli, kas lielā skaitā atrodas centrālā parenchimā un, savienoti

diezgan platās grīztēs, veido tīklu un tādējādi sadala parenchimu sali-

ņās. Saliņas ir ap 58 platas, stingri norobežotas, gaiši nokrāsotas un

satur gaišus ieapaļus, iegarenus 10 lielus kodolus. Saišaudi, kas ap-

ņem šos kodolu perēkļus, sūta tanīs septas un sadala tos mazākās

saliņās.

Parenchimas kodoli satur nukleolu un pēc savas uzbūves līdzīgi

dzidriem (deuterobrochiem) kodoliem. Ir arī kodoli, kuros nukleoli

nav redzami, bet chromatīns ir drupačains (graudiņi ļoti rupji). Šādi

kodoli ir vairumā, bet dzidro vispār ir mazāk, nekā iepriekšējās stadi-

jās. Kodoli ar chromatīna drupačiņām ir s—lo5—10 lieli.

Embrions 22 mm garš. Vispārējais attīstības stāvoklis lī-

dzīgs 21 mm garam sieviešu kārtas embrionam (ribas vēl nav pār-

kaulojušās).

Volfa ķermeņi tiktāl atrofējušies, ka labās puses dzimuma dzie-
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dzēris sniedzas tikpat tālu uz priekšu, kā Volfa ķermeņa priekšgals.

Kreisās puses dziedzeris vēl nesasniedz Volfa ķermeņa priekšgalu.

Nieru kaudālās dalās atrodas dzimuma dziedzera priekšgala lī-

menī. Müllera ailes, tāpat kā 21 mm embrionam, pa daļai jau saplū-

dušas kopā, bet viņu distālie gali atkal attālinās viens no otra un

nobeidzas pie Volfa aiļu sienām, neieplūstot ūroģenitālā kanālī. Salī-

dzinot šī embriona dzimuma dziedzerus ar tāda paša lieluma sieviešu

kārtas dzimuma dziedzeriem (embr. 21 mm), izrādās, ka sieviešu

kārtai dzimuma dziedzera vidējā dala ir visvairāk attīstīta, t. i. vis-

biezākā. Šim embrionam turpretim dziedzera kaudālā daļa un tā dis-

tālais gals jau ir atdalījies no Volfa ķermeņa un pa daļai pie tā piestip-

rināts ar biezu vēdera plēves kroku (39. fig.).

Šim embrionam kreisais dziedzeris ir lielāks par labo (39. fig.).

Rete atrodas dzimuma dziedzera priekšgala laterālā pusē un savā

gaitā līdz ar saišaudiem un asinstraukiem dziļi iedodas dziedzera

parenchimā. Daudzās vietās tai pievienojas atrofētie (21 ļx) Volfa

ķermeņu kanālīši.

Virsējais epitēlijs ir vienkodolains, intensīvi nokrāsots un labi

atdalās no subepitēliālā slāņa. Vispār kodoli ir stipri iegareni, ar in-

tensīvi nokrāsotiem chromatīna graudiņiem. Dažos kodolos ir tikai

viens liels nukleols, bet sastopamas arī kariolitiskas formas. Kodoli

ar garo asi ir lielāko tiesu parallēli virsmai.

Subepitēliālais slānis sastāv no iegareniem saišaudu tipa kodo-

liem un arī apaļākiem, kas līdzinās gan virsējā epitēlija, gan parenchi-

mas centrālās daļas dzidriem kodoliem.

Saišaudu tipa kodoli visskaidrāk parādās tieši zem virsējā epi-

tēlija, kur tie ir gaiši, sablīvēti; bet dziļāk parenchimā, tie ir vaļīgāk

sakārtoti.

Subepitēliālais slānis ir ap 83 \x plats, vietām arī platāks.

Asinstrauki subepitēliālā slānī atrodas netālu no virsmas (sie-

viešu kārtai tie ir tuvāk centrālai parenchimai).

Galveno dziedzera daļu aizņem centrālā parenchimā, kurā in-

tensīvi nokrāsotās kodolu grīztes, t. i. sēklu kanālīšu pasākumi, ir tā-

lāk attīstījušies (40. un 41. fig.).

Tumšās grīztes atdalītas viena no otras gaišām grīztēm un lauku-

miem, tā ka griezienā redzama raiba aina. Grīšķu platums ir diez-

gan nevienāds. Griezienos grīztēs redz 2—3 kodolu rindas, bet dau-

dzās vietās arī lielākus kodolu sakopojumus. Vispār grīztes daudz-

kārt zarojas un savienojas savā starpā. Šķērsgriezienos ap grīztēm
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vietām redzama saišaudu membrāna un vaļīgāka kodolu sagrupēša-
nās grīztes centrā.

Vispār grīztes labi norobežotas no subepitēliālā slāņa, un tikai

dažās retās vietās grīšķu kodoliem līdzīgi tumši kodoli un kodolu

grupas sasniedz dziedzera virsmu, kaut gan tos nevar atvasināt no

virsējā epitēlija.

Grīšķu kodoli ir ieapaļi, samērā mazi (5 v.) ar chromatīna drupa-

čiņām, reti ar vienu, biežāk ar diviem nukleoliem. Starp šiem kodo-

liem atrodas ap 10 \i lieli kodoli ar stipri nokrāsotiem chromatīna

graudiņiem — t. i. kariolitiskas formas.

Gar grīztēm saskatāmi saišaudu kodoli, kas veido it kā sienu

grīztēm.

Gaišie laukumi starp sēklu kanālīšiem resp. grīztēm aizņemti 7[a

lieliem gaišiem kodoliem ar nukleolu un viscaur vienādu chromatīna

tīkliņu. Šādi kodoli arī sakārtoti rindās un grupās un sastāda centrālā

parenchimā otru specifisko sastāvdaļu. No tiem izceļas intersticiālās

šūniņas. Daudzās vietās centrālā parenchimā ir daudz saišaudu tipa

kodolu un vietām starp grīztēm lielā skaitā asinstrauki; tie ietek

dziedzera centrā vienā lielā asinstraukā, kas griezienos redzams kā

gaišs plankums — vēlākās stadijās šinī vietā izveidojas liels asins

sinuss.

Embrions 24 mm garš. Vispārējo attīstības stāvokli rak-

sturo tas apstāklis, ka ribās jau sākusies osifikācija.

Volfa ķermeņi stipri atrofējušies. Dzimuma dziedzeri ar savu

priekšdaļu atrodas krāniāli Volfa ķermenim un sasniedz nieru līmeni.

Müllera ailes līdzīgas 22 mm embriona ailēm.

Dzimuma dziedzeri īsāki nekā iepriekšējā stadijā, lielāko tiesu

jau atdalījušies no Volfa ķermeņiem un piestiprinās pie Volfa ķermeņa

atrofētā priekšgala, kā arī pie tā medio-ventrālās malas.

Dzimuma dziedzeri vispār iegarenas formas, pie kam labais

dziedzeris ir lielāks (garāks) par kreiso.

Virsējais epitēlijs ir viena kodola biezuma, intensīvi nokrāsojies

un atšķiras no subepitēliālā slāņa. Kodoli ir zemi un parallēli virsmai.

Subepitēliālais slānis ir gaišāks nekā virsējais epitēlijs un sastāv

no iegareniem saišaudu tipa kodoliem; starp tiem ir arī vairāk apaļi,

s{x lieli. Subepitēliālais slānis ir vispār plāns, tikai 112 biezs un sa-

tur samērā daudz asinstrauku ar biezām sienām, kas manos prēparā-

tos ir redzami šķērsgriezumā.
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Pa visu centrālo parenchimu velkas intensīvi nokrāsotas 9— 13(i

platas kodolu grīztes (42. fig.), kuru kodoli ir 5 lieli, daudzās vietās

rindveidīgi sakārtoti, ar saišaudu sienām un vaļīgāk sakārtotu cen-

trālo daļu, — tā ka tās ir kanālīšiem līdzīgas (sēklu kanālīšu pasā-

kumi). Šīs grīztes zarojas un vietām atkal savienojas savā starpā.

Šinī stadijā kanālīši ir vispār izveidoti labāk nekā 22 mm lielam

embrionam un sniedzas tuvāk perifērijai, vietām it tuvu virsmai. Tā-

das grīztes šķērsgriezumā manos prēparātos sastopamas pat subepi-

tēliālā slāņa rajonā.

Starp intensīvi nokrāsotiem kanālīšiem atrodas gaišākas kodolu

grupas, kā arī grīztes, kurās ap kodoliem jau ir vairāk vai mazāk no-

robežota protoplasmā. Protoplasma ir gaiši iedzeltāni nokrāsota, bet

pats kodols sarkans. Šīs šūniņas ir uzskatāmas par intersticiālo šū-

niņu pasākumiem. Saliņas ir dažāda lieluma un formas, ap 73 n pla-

tas. Vaļīgāk sakārtoti kodoli atšķir tās no intensīvi nokrāsotām grīz-

tēm, t. i. sēklu kanālīšu pasākumiem.

No hilusa dziedzera centra virzienā iedodas intensīvi nokrāsotas

grīztes, pavadītas saišaudiem un asinstraukiem.

Dziedzera centrā atrodas liels asinstrauks, kurā saplūst radiāri

pārējie parenchimas asinstrauki.

Embrions 51 mm garš. Embriona vispārējais attīstības

stāvoklis ir šāds.

Kāju skeleta proksimālā daļa ir stipri pārkaulojusies un arī skrie-

meļu ķermeņos jau iesākusies endochondrālā osifikācija.

Volfa ķermeņi ir stipri atrofējušies; to laterālā un mediālā sienā

ir izveidojušās lielas asins alas.

Müllera aiļu proksimālā daļa atrofējusies līdz ar Volfa ķerme-

ņiem, tomēr griezienos vēl izšķirama. Ailes vidējā daļa sastāv no

griztveidīgi sakārtotām epitēlija šūniņām. Abas ailes savienojas

ģenitālā krokā vienā šaurā bez lūmena trūbiņā, kas kaudāli tālākā

virzienā drīz paplašinās un sadalās divās platākās trūbās ar lūmenu,

un pēdējā, sekojot Volfa ailēm, beidzas akli starp tām (W. a.), pie to

ietekas ūroģenitālā kanālī.

Dzimuma dziedzeri ir samērā lieli ovālas formas orgāni. Ar

savu priekšdaļu tie piestiprinās pie Volfa ķermeņa atrofētā priekšgala

un arī vēl pie Volfa ķermeņa ventro-mediālās malas. Dziedzeru

kaudo-ventrālās daļas ir svabadas un sniedzas līdz embriona mediālai

plāksnei, kur abi dziedzeri satiekas. Labās puses dziedzeris krāniāli
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aizsniedz labās nieres hilusu un tur ar nierēm saistīts saišaudiem.

Kreisās puses dziedzeris krāniālā virzienā noiet tikai līdz kreisās nie-

res kaudālam galam.

Labās puses dziedzeris ir īsāks par kreisās puses dziedzeri.

Virsējais epitēlijs tikai vietām ir kā tāds izšķirams. Plāna plēvīte

norobežo to no subepitēliālā slāņa. Tā kodoli ir ovāli, 7 v, lieli ar

chromatīna tīkliņu un graudiņiem. Tādu pašu struktūru rāda subepi-

tēliālie kodoli. Arīkrāsas ziņā nav starpības.

Subepitēliālais slānis dziedzera virsgalā ir ap 173 jx biezs, bet

vispār daudz šaurāks (ap 90 ji). Viņa ovālie kodoli nav sablīvēti, bet

diezgan vaļīgi ieguldīti tīklveidīgā pamatmasā, ar garo asi parallēli

virsmai. Šur tur slānī redzami ne visai lieli asinstrauki. Dziedzera

perifērija ir gaišāk nokrāsota nekā centrālā dala.

Dziedzera centrālās daļas parenchimā izšķirami: sēklu kanālīšu

pasākumi un intersticiālās šūniņas. Sēklu kanālīši vietām jau labi

izveidoti, un var izšķirt vairāk sablīvētus tumšos kanālīšu sienu ko-

dolus un vaļīgākos centrālos. Kanālīšiem vietām ir jau lūmens, un

tie satur sarecējušu šķidrumu un šūniņu kodolus. Daudzās vietās

kanālīši perifēriskā virzienā noiet tuvu dziedzera virsmai, un kā

griezienos redzams, tur tie sakārtoti parallēli virsmai. Kanālīšu pla-

tums ir mainīgs 25—50 pt.

Kodoli, kas izklāj kanālīšu sienas;, stipri nokrāsoti, ieapali, 5—7 n

lieli; chromatīns tanīs ir drupačiņās sakārtots, un ar to tie atšķiras

no dziedzera pārējiem apaļiem kodoliem. Kanālīšus apņem saišaudu

membrāna, kas gan vēl nav visur izveidojusies, tomēr daudzos šķērs-

griezienos labi novērojama.

Kanālīšu sienām pieslejas arī saišaudu kodoli, kuru gan ir vēl

samērā maz.

Starp kodoliem, kas ieņem kanālīša centrālo daļu, atrodas arī ko-

doli, kas pēc izskata ir līdzīgi kanālīšu sienu (drupačainiem) kodo-

liem, bet ir lielāki (7—8 un chromatīns tanīs stipri graudams. Ne

visur sēklu kanālīši ir jau izveidojušies; daudzās vietās centrālā pa-

renchimā starp kanālīšiem vēl redzami lielāki vai mazāki kodolu sa-

grupējumi, kas satur gan drupačainas struktūras kodolus, gan gaišā-

kus ar chromatīna tīkliņu un nukleolu, kas stipri līdzīgi intersticiālo

šūniņu kodoliem.

Intersticiālās šūniņas centrālā parenchimā sakārtotas gan dažāda

lieluma grupās, gan grīztēs; bet ir arī daudzās vietās parenchimā re-

dzamas atsevišķas izolētas šūniņas. Šīs šūniņas ir 20—25 lielas, ar
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graudainu prötoplasmu, kas nokrāsota ķieģeļsarkanā krāsā. Kodoli ir

iegareni, ieapali, 8 lieli, aknu šūnu kodoliem līdzīgi un atrodas šūni-

ņās ekscentriski. Šūniņu formas ir dažādas, vairāk gan poligonālas,

dažās grīztēs garenas. Daudzu šūniņu kontūras nav līdzenas, bet ro-

bainas, un protoplasmā uzrāda it kā dēģenerācijas pazīmes. Šūniņās,

kas atrodas grīztēs, protoplasmā nav tik stingri no apkārtnes noro-

bežota, kā atsevišķās vai grupās sakārtotās šūniņās. Dažās vietās

tīklveidīgā pamatsubstancē ap kodolu grupām redzama brūna, grā-

nulēta masa. Turpat blakām atrodas mazas intersticiālās šūniņas.

Mediastinum testis atrodas dziedzera centrālā daļā un stāv sa-

karā ar Volfa ķermeņa atrofēto priekšgalu, ar rete's grīztēm un jau

agrākās stadijās minētām epitēliālām trūbiņām. Grīztes un trūbiņas

pavada saišaudi un daudzi asinstrauki, kas saplūst lielā asinslaukumā,

rete testis rajonā.

Embrions 55 mm garš. Embrions, spriežot pēc dzimuma

dziedzera attīstīšanās stāvokļa, drusku jaunāks par 51 mm garo em-

brionu.

Vispārējais embriona attīstības stāvoklis sevišķi neatšķiras no

iepriekšējās stadijas.

Volfa ķermeņi mazāk atrofējušies un rudimentārās Müllera ailes

gaita ir līdzīga 51 mm gara embriona ailes gaitai.

Dzimuma dziedzeri šinī stadijā atrodas vēl ciešākos sakaros ar

Volfa ķermeni nekā iepriekšējā stadijā. Tie piestiprinās pie Volfa

ķermeņa atrofētā priekšgala un bez tam vēl cieši pieslejas Volfa

ķermeņa iekšējai sienai un saistīti ar to vaļīgiem saišaudiem.

Dziedzera priekšgali, tāpat kā 51 mm embrionam, sniedzas līdz

nierēm un pie tām piestiprināti saišaudiem. Dziedzeri ir iegarenas

formas, labais dziedzeris ir garāks par kreiso.

Virsējais epitēlijs un subepitēliālais slānis sevišķi neatšķiras no

iepriekšējās stadijas.

Sēklas kanālīši vislabāk attīstījušies dziedzera perifērijas tuvumā.

Virzienā uz centru tie gan jau izšķirami, bet vairāk tikai konstatējami

kanālīšu pasākumi.

Griezienos platāku kodolu grīšķu centrālā daļā redzamas 2—3

rindas tumši nokrāsotu kodolu, to starpā daudzi ar drupačaino struk-

tūru; perifēriskie kodoli vaļīgi sakārtoti.

Daudzās vietās parenchimā atrodas arī vēl lielākas vai mazākas

intensīvi nokrāsotas kodolu grupas, kurās atrodas arī drupačainie
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kodoli. Tādas kodolu grupas vienu no otras atšķir intersticiālo šūniņu

grīztes.

Intersticiālo šūniņu arī šinī stadijā ir daudz, tomēr visumā mazāk

nekā iepriekšējā stadijā. Šūniņu grīztes ir šaurākas un šūniņu lau-

kumi mazāki. Intersticiālās šūniņas ir labāk konservējušās nekā

51 mm embrionam, un prēparātos var izšķirt dažādas šūniņu attīstī-

šanās pakāpes. Lielākās šūniņu grupās centrālo vietu ieņem lielas

(ap 20 ;a) un labi norobežotas šūniņas. Pa perifēriju atrodas mazākas

šūniņas ar vietām gaišāku prötoplasmu, un redzami arī kodoli ar it

gaišu šauru Protoplasmas apvārksni.

Vietām dziedzera parenchimā redzamas lielas, labi norobežotas

izolētas intersticiālās šūniņas; vietām kodolu grupas atrodas vēl kop-

protoplasmā.

Jāaizrāda vēl uz to, ka intersticiālās šūniņas vietām noiet tuvu

dziedzera virsmai, un dziedzera laterālā sienā, tur, kur tas savienojas

ar Volfa ķermeni, intersticiālo šūniņu slānis aizņem visu dziedzera

bazi.

Mediastinum testis šim embrionam nav tik labi attīstīts kā 51 mm

garajam un arī centrālais asins sinuss mazāks.

Labi attīstīti perifēriskie asinstrauki kā šinī, tā arī iepriekšējā

stadijā, atrodas subepitēliālā slānī.

Embrions 110 mm garš (grūsniecības 3. mēneša beigās).
11 cm gara embriona kreisais vīriešu kārtas dzimuma dziedzeris iz-

ņemts no embriona un sagriezts frontālo griezumu sērijā.

Dziedzeris ovālas formas. Laterālā siena, kur pie tā piestiprinās

epidydimis, drusku ieliekta, mediālā stipri konveksa, ar seklu ielie-

kumu vidū.

Dziedzeris ir 8 mm garš, šķērscaurmērs 4,5 mm (medio-later.) un

biezums (dorso-ventr.) 4 mm.

Šinī rajonā arī rete testis iedodas dziedzerī, un saišaudu ar lie-

liem asinstraukiem veido dziedzera vidū mediastinum testis. Redzama

arī vēl Volfa aili saturošā kroka.

Virsējais epitēlijs (43. fig.) ne visai skaidri atšķiras no subepitē-

liālā slāņa. Tas ir vienrindīgs, ar 7 \l lieliem ovāliem kodoliem, kuros

chromatīna tīkliņš ir viscaur labi redzams un pavedienu krustojumu

vietā atrodas chromatīna graudiņi.

Subepitēliālais slānis dziedzera konveksajā sienā ir loti plāns

(ap 91 ļx), bet biezāks dziedzera galos. Tas sastāv no gareniem (pat
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vārpstveidīgiem) kodoliem, kas tuvāk virsējam epitēlijam sablīvēti,

bet vairāk uz dziedzera centru vaļīgāk sakārtoti. Tādās vietās arī

atrodas ieapali kodoli. Subepitēliālais slānis satur labi daudz asins-

trauku.

Dziedzera parenchimā sastāv no tub. seminiferi, no intersticiā-

lām šūnām un saišaudu grīztēm.

Tubuli seminiferi dziedzerī ir gandrīz jau viscaur vienlīdzīgi at-

tīstījušies (44. fig.). To platums ir ap 35 \i. Kodolu struktūra ir drupa-

čaina, ar drupačām chromatīna tīkliņa krustojumu vietās. Kodoli ir

7[x lieli. To forma ieapaļi ovāla (45. fig.).

Kanālīšu sienā, kā arī to centrālā daļā, ir daži kodoli, kuros chro-

matīns ir graudams (ar dažāda lieluma graudiņiem). Šie kodoli ir

apaļāki, 8 lieli.

Katru sēklas kanālīti apņem saišaudu membrāna propria. Starp

epitēliālo trūbu un membrāna propria daudzās vietās izveidojušās

spraugas. Arī ārpus membrānas redzamas spraugas un šķirbas, vie-

tām sadalītas saišaudu šķiedrām nodaļās. Arī šinī stadijā kanālīšus

no intersticiālo šūniņu grīztēm atšķir vaļīgi sakārtotu kodolu slāņi.

Kanālīši it kā ieguldīti tīklveidīgā pamatmasā, ar daudziem vaļīgiem

kodoliem. Kanālīšu siena sastāv no vienrindīga epitēlija, un trūbiņas

centrā atrodas gaiša pamatmasā ar retiem kodoliem. Dažās vietās,

īpaši dziedzera centrālā daļā un tuvāk bāzei, sēklu kanālīšu veidoša-

nās atrodas vēl pilnā gaitā. Tādās vietās tad sastopami kodolu gru-

pās vēl neatdalīti jeb nepilnīgi atdalīti dažādas formas kanālīšu pasā-

kumi (46. fig.). Vispār kanālīši daudzkārt zarojas un anastomosē savā

starpā. Vistuvāk virsmai tie nonāk dziedzera konveksā sienā. Pa-

matu, t. i. laterālo sienu, vietām aizņem nepārtraukts intersticiālo šū-

niņu slānis.

Intersticiālās šūniņas stipri attīstījušās un masas ziņā daudzkārt

pārsvarā par sēklas kanālīšu audiem (44. un 47. fig.). Tās savienotas

plašākos nepārtrauktos laukumos un platās, bet arī šaurākās grīztēs,

kas daudzkārt zarojas un savienojas savā starpā. Šūniņas caurmērā

ir 25 [x lielas ar 8 ja lielu, ar chromatīnu nabagu kodolu, poligonālas,

trīsstūrainas; protoplasmā sarkani-brūni nokrāsota.

Šūniņas vispār labi atdala vienu no otras gaiša vaļīga pamat-

masā, ar daudz gareniem saišaudu kodoliem.

Pamatmasā ap šūniņām izveidojušās spraugas un šķirbas, un dau-

dzās vietās starp šūniņām redzami kapillāri.
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Tomēr ir ari vēl sastopamas intersticiālo šūniņu kodolu grupas

vienā nesadalītā prötoplasmas masā, kā arī grīšķu un laukumu peri-

fērijā negatavas mazas šūniņas ar nepilnīgi norobežotu prötoplasmu.

Dziedzera laterālā sienā, kā jau minēts, intersticiālās šūniņas vietām

sniedzas nepārtrauktā slānī līdz dziedzera virsmai un no turienes atiet

grīztēs, starveidīgi, uz dziedzera iekšieni. Mediālā sienā intersticiālo

šūniņu grīztes ir šaurākas, vietām sadalītas mazās šūniņu saliņās un

sniedzas gandrīz līdz dziedzera virsmai. Arī starp sēklas kanālīšiem

sastopamas mazas intersticiālo šūniņu saliņas.

Dziedzera centrālā daļā, garās ass virzienā, atrodas liels asins-

sinuss, sadalīts dažādi atsevišķās nodalās (44. fig.).

Sinusa apvārksni aizņem saišaudu grīztes ar mazākiem asins-

traukiem, daudziem sēklu kanālīšiem un intersticiālām šūniņām.

Dziedzera priekšgalā Volfa ķermeņa atrofētiem kanālīšiem ir sa-

kars ar rete's veidojumu (49. fig.). Ari rete's veidojumā vietām re-

dzami stipri nokrāsoti kanālīši, kam ir sakars ar tubuli efferentes. Pē-

dējie 38 jjt plati (epitēlijs, ieslēdzot saišaudu makstis). Epitēlija kodoli

ir iegareni, ap 8 lieli ar chromatīna tīkliņu vispār kodolam un sīkā-

kām chromatīna piciņām. Starp saišaudu makstīm un trūbiņas epitē-

liju pastāv diezgan plaša sprauga.

IV. Sieviešu kārtas embrioni.

Embrions 19 mm garš. Volfa ķermenis ir stipri atrofē-

jies. Tā krāniālais gals un priekšdaļas mediālā siena ir pārvērtušies

stipri nokrāsotā audu masā, kurā redzami daudzi kanālīšu un glome-

rulīšu veidojumi ar asinsķermenīšiem. Šie kanālīši ir 21—29 ļx plati ar

7ļx biezu epitēliju. Tādi Volfa ķermeņa kanālīši, kuros nav iestājusies

dēģenerācija, ir daudz lielāki: 50 v. plati ar 7\i biezu epitēliju. Volfa

ķermeņa priekšgals sniedzas līdz 16. muguras skriemeļa līmenim, bet

Müllera aile par vienu segmentu uz priekšu.

Müllera ailes savā tālākā gaitā krustojas ar Volfa aili; pārejot

ūroģenitālā krokā, abas Müllera ailes pieslejas tuvu viena otrai, bet

nesaplūst vienā trūbā. To distālie gali attālinās viens no otra un

patstāvīgi ieplūst ūroģenitālā kanāli, tuvu Volfa aiļu ietekai.

Ūreteri ieplūst atsevišķi ūroģenitālā kanālī drusku vairāk uz

priekšu (krāniāli) nekā 16 mm embrionam.
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Nieres tāpat kā 16 mm embrionam atrodas krāniāli no dzimuma

dziedzera ģenitālās daļas, un tikai to kaudālie gali pārklāj no dorsālās

puses dzimuma dziedzera priekšgalu. Kreisā niere atrodas vairāk

kaudāli nekā labā.

Rete's grīšķu veidojumi šinī embrionā ļoti attīstīti. Tie sākas tū-

līt aiz Müllera ailes priekšgala, stāv cieši sakarā ar Volfa ķermeņa

atrofējušos daļu un kaudālā virzienā saplūst kopā ar dzimuma dzie-

dzera parenchimu. Daudzās vietās augšā pieminētie Volfa ķermeņa

krāniālā gala kanālīši cieši pieslejas rete's grīztēm un pavada tās.

Dzimuma dziedzera ģenitālā daļa sākas ap 20. griezienu kaudāli

no Müllera ailes ostium abdominale un sniedzas līdz Volfa ķermeņa

pēdējai trešdaļai. Kreisais dziedzeris ir garāks par labo. Salīdzinot

ar 16 mm embrionu, izrādās, ka dziedzeri ir absolūti īsāki nekā 16 mm

embrionam, bet platāki.

Dziedzeri piestiprinās pie Volfa ķermeņa mediālās sienas vent-

rālās daļas ar diezgan platu bazi, kas virzienā uz kaudālo galu sa-

šaurinās. Caur bazi dziedzera parenchimā no Volfa ķermeņa puses

iedodas asinstrauki, pavadīti saišaudiem.

Dziedzera perifēriskā daļa un virsējais epitēlijs ir tumšāk no-

krāsoti nekā centrālā parenchimā.

Virsējo epitēliju vietām labi atdala no subepitēliālā slāņa gaiša

pamatmasas svītra ar šur tur redzamiem gareniem kodoliem. Noro-

bežojums no apakšējiem audiem vislabāk redzams bāzes tuvumā; uz

virsotnes pusi tas paliek neskaidrāks. Virsējais epitēlijs nav viscaur

vienāda biezuma; vietām tas ir 2—3 rindīgs, pie kam novērojams

kodolu sagrupējums čupiņās, kā arī nepārtrauktas tumšāk nokrāso-

tas kodolu grīztes, kas ieslīpā virzienā pāriet subepitēliālos audos.

Virsējā epitēlija kodoli ir ieapaļi ar garenoasi parallēli virsmai. Kodoli

ir prötobrochi au. b tipa, 7—B
r

1 lieli. Kortikālais slānis ir līdz 182 ļx

biezs un sastāv no kortikālām grīztēm, saišaudiem un asinstraukiem.

Tāpat kā pie 16 mm embriona ir redzams lielais perifēriskais asins-

trauks, kas atdala kortikālo slāni no centrālās parenchimas.

Citās vietās starp abām substancēm atrodas čaugans gareno ko-

dolu (saišaudu) slānis. Kur tāda trūkst, tur robeža starp kortikālo un

medullāro substanci grūti noteicama.

Tāpat kā pie 16 mm embriona, kortikālās grīztes daudzās vietās

saišaudiem un asinstraukiem sadalītas dažāda veida un lieluma pe-

rēkļos, kas vietām iedodas centrālā parenchimā. Tāpēc robeža ar

centrālo parenchimu kļūst nelīdzena un viļņota. Vislabāk kortikālās
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grīztes izveidotas dzimuma dziedzera krāniālā un vidējā daļā. Dzie-

dzera kaudālā daļā kortikālais slānis grūtāk atšķirams no centrālās

parenchimas.

Kortikālā slānī atrodas protobr. a un b tipa un garenie saišaudu

kodoli. Uz robežas starp kortikālo slāni un centrālo parenchimu re-

dzamas kariolitiskas formas kodoli, 8 |i lieli, kas sastopami arī dziļāk

parenchimā. Tāpat uz robežas, sevišķi pa centrālās parenchimas

perifēriju, atrodas B—lo ļjt lieli dzidrie (deuterobrochie) kodoli. Dzi-

muma dziedzera centrālā parenchimā, tāpat kā 16 mm embrionam,

sadalīta caurmērā 36—47 ļ-i platās grīztēs un saliņās. Vislabāk tas re-

dzams dziedzera bāzes tuvumā, jo tur daudzās vietās no Volfa ķer-

meņa puses iedodas dziedzerī asinstrauki un stipri nokrāsotas saiš-

audu grīztes, kas veido septas starp parenchimas saliņām. Centrā-

lās masas perifērisko daļu sadala saliņās saišaudu septas, kas nāk

no kortikālā slāņa puses. Tāpat kā 16 mm embrionam centrālā pa-

renchimā redzami kanālīši ar epitēliālām sienām un lūmenu, 21—29 {t

plati.

Bez jau kortikālā slānī aprakstītajiem kariolitisko kodolu for-

mām un deuterobrocha tipa atvasinājumiem (ar 2 nukleoliem un bez

tiem ar chromatīna tīkliņu) centrālās parenchimas perifēriskā daļā at-

rodas vēl tipiskie dzidrie (deuterobrochie) kodoli.

Embrions 21 mm garš. Volfa ķermenis vēl vairāk atro-

fējies, nekā iepriekšējā stadijā, īpaši viņa mediālā siena, pie kuras pie-

stiprinās dzimuma dziedzeris. Volfa ķermeņa krāniālais gals sniedzas

līdz līmenim starp 16.—17. muguras skriemeli, bet Müllera aile vienu

segmentu tālāk uz priekšu. Müllera ailes ūroģenitālā krokā savieno-

jušās vienā trūbiņā, bet starpsiena vēl vietām redzama. Šķērsgrie-

zumos tās parādās kā divi caurumiņi — viens dorsāli, otrs ventrāli.

Savienoto trūbiņu gals distālā virzienā atkal sadalās divās trūbiņās,

kas atsevišķi ieplūst ūroģenitālā kanālī ventrāli no Volfa ailes

ietekas.

Nieru un ūreteru topogrāfiskās attiecības pret dzimuma orgāniem

nav grozījušās.

Rete's grīšķu nodala ir mazāk attīstīta, salīdzinot ar 19 mm embr.

Ari šinī stadijā rete's grīztēm daudzās vietās pievienojas atrofētie

Volfa ķermeņa kanālīši.

Tāpat kā 19 mm embrionam, kreisais dziedzeris ir garāks par

labo (48. fig.), un starpība ir vēl lielāka nekā pirmējam. Salīdzinot
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dzimuma dziedzerus ar 19 mm embriona dziedzeriem, izradās, ka

šinī stadijā ovāriji ir absolūti īsāki kļuvuši.

Dziedzera šķērsgriezums ir iegarens, ar svabadu virsotni, kas ir

orientēta ieslīpi, dorso-mediāli. Ventro-mediālā virsma ir stipri kon-

veksa. Šinī stadijā dzimuma dziedzeris ar savu krāniālo galu jau at-

rodas vairāk uz priekšu, nekā Volfa ķermenis, un stāv vienā līmenī

ar Müllera ailes sākumu. Rete's grīšķu nodaļa neaizņem vairs dzie-

dzera priekšgalu, bet tā laterālo sienu. Dzimuma dziedzera vidējā

daļa piestiprinās pie Volfa ķermeņa vēl ar samērā platu pamatu. Uz

abiem galiem dziedzera bāze sašaurinās un mesovārijs kļūst garāks.

Dzimuma dziedzera histoloģiskā uzbūve ir līdzīga iepriekšējai

stadijai.

Virsējais epitēlijs ir visumā 1 kodola biezumā, bet vietām ir re-

dzami kodolu sagrupējumi, kam ir sakars ar kortikālo slāni. Kodoli

ir ieapaļi un iegareni, 7 ja lieli (protobr. a v. b tipa). Virsējais epitēlijs

vispār nav stingri norobežots no kortikālā slāņa. Kortikālais slānis ir

tumšāk nokrāsots nekā centrālā parenchimā, bet daudzās vietās grūti

norobežojams no medullārās substances.

Perifēriskais (pierobežas) asinstrauks atrodas attālāk no dzie-

dzera virsmas nekā iepriekšējā stadijā (pie 21 mm — 208 pie 19 mm

— 90 — 180 [x), un pats slānis ir biezāks nekā 19 mm embrionam.

Tanī atrodas samērā daudzsaišaudu tipa kodolu un starp tiem kodolu

grupas un grīztes, kurām vietām ir sakars ar virsējo epitēliju. Grīšķu

kodoli ir līdzīgi virsējā epitēlija kodoliem. Kortikālās grīztes vislabāk

redzamas griezumos caur dziedzera virsotni un ventro-mediālo sienu.

Starp kortikālām grīztēm ir daudz saišaudu grīšķu, kas aptver asins-

traukus. Tādu grīšķu šķērsgriezumos ir redzamas koncentriski ap

asinstraukiem sakārtotas kodolu grupas 73 v. diametrā, pie kam

iekšējās kodolu rindas stiprāk nokrāsotas nekā ārējās.

Tāpat kā iepriekšējās stadijās, centrālā parenchimā asinstraukus

saturošām saišaudu septām sadalīta kodolu saliņās un grīztēs.

Dažās vietās, īpaši parenchimas centrālajā daļā, ir izšķirami di-

vējāda lieluma kodoli: parastie dzidrie — deuterobrocha tipa un līdzī-

gas struktūras, bet gaišāki un lielāki — 10—12jx. Šādu lielo kodolu

nav daudz, un tie vairāk sastopami saliņu un grīšķu centros. Trūbiņas

ar lūmenu un epitēlija sienām šinī stadijā centrālā parenchimā nav

redzamas, bet gan asinstrauki ar biezām saišaudu sienām dziedzera

pamatdaļā un arī dziļāk parenchimā.
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Embrions 26 mm. Embrions, salīdzinot to ar 21 mm garo

embrionu, ir vispārējā attīstības gaitā jau labu daļu uz priekšu gājis.

Tā, piemēram, lāpstiņas distālā daļā (collum scapulae) jau ir iesāku-

sies pārkaulošanās. Volfa ķermeņa mediālā sienā vispār redzamas

atrofijas pazīmes. Volfa ķermeņa priekšgals sniedzas līdz 17. mugu-

ras skriemeļa līmenim. Müllera ailes sākums atrodas vienu segmentu

uz priekšu. Par Müllera ailēm vēl minams, ka tās ūroģenitālā krokā

ar savām iekšējām sienām jau saplūdušas kopā, bet šķērsgriezumā
vēl redzami divi atsevišķi caurumi. Pašā distālā galā Müllera ailes

attālinās viena no otras, noiet atsevišķi līdz ūroģenitālā kanāla sie-

nai, bet neatveras tanī (beidzas akli).

Nieres vēl ar savu kaudālo galu dorsāli pārklāj dzimuma dzie-

dzera priekšgalu.

Ūreteru ietekas ūroģenitālā kanālī jau atrodas stipri uz priekšu

no Volfa ailes ietekām.

Rete's grīšķu veidojumi labi attīstīti un atrodas laterāli no dzi-

muma dziedzera priekšgala.

Tāpat kā iepriekšējās stadijās, atrofētā Volfa ķermeņa priekš-

galā redzami kanālīši ar epitēliālām sienām, no kuriem daži pievieno-

jas rete's grīztēm. Vienā vietā redzams kanālīša sakars ar epitēlija

rievu, fimbriju apkārtnē. Vispār fimbriju apkārtnē šinī stadijā epitēlijs

ļoti rievains.

Dzimuma dziedzeri nav vienāda lieluma un formas. Kreisais

dziedzeris ir garāks par labo. Dziedzera priekšgals atrodas vienā lī-

menī ar Müllera aiļu sākumu un, tāpat kā 21 mm embrionam, tas

sniedzas vairāk uz priekšu, nekā Volfa ķermeņa priekšgals. Dzie-

dzera krāniālā puse piestiprinās pie Volfa ķermeņa atrofētās daļas,

bet kaudālā puse pie Volfa ķermeņa mediālās sienas ventrālās daļas

(50. un 51. fig.). Vispār dzimuma dziedzera gultnē ir notikusi pār-

maiņa ar rotāciju ap dziedzera garo asi. Dziedzera svabadā mala

(virsotne) šinī stadijā lūkojas dorsālā virzienā; līdzšinējā ventrālā

siena orientēta ventro-mediāli, bet dorsālā — dorso-laterāli (50. fig.).
Tādas rotācijas sākums nomanāms arī jau iepriekšējā stadijā. Dzie-

dzera distālie gali atrodas tuvu viens pie otra (51. fig.).

Virsējais epitēlijs nav stingri norobežots no subepitēliālā slāņa. Ir

gan zem virsējā epitēlija saišaudu tipa kodoli, bet tie neveido nepār-

trauktu slāni. Pārtraukums redzams visur tur, kur virsējam epitēlijam

ir kopsakars ar kortikālām grīztēm. Vispār epitēlijs ir viena kodola

LŪR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija 1 8
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biezumā, bet šur tur redzamas grupas pa 2—3 kodoliem kopā. Vie-

tām, kā jau minēju, epitēlijam ir sakars ar kortikālām grīztēm.

Virsējā epitēlija kodoli ir iegareni, ar 2—3 chromatīna graudiņiem

(prötobrochi). Kodoli ir dažāda lieluma: 7—B p. Lielākie kodoli ir

vairāk graudami. Bez minētajiem kodoliem ir vēl nedaudz dzidro

(deuterobrocha tipa). (Vīriešu kārtai dziedzerī nav tādu dažādību vir-

sējā epitēlija kodolu uzbūvē, kā mēs to redzam pie šī embriona.)

Kortikālais slānis sastāv no kortikālo kodolu grīztēm un perēkļiem,

kas atdalīti viens no otra saišaudu kodolu grīztēm un asinstraukiem.

Šīs saišaudu grīztes dodas dziļāk parenchimā un arī to sadala grīztēs

un perēkļos. Ir grūti noteikt kortikālā slāna vispārējo biezumu, jo da-

žās vietās kortikālās grīztes un kodolu grupas iedodas dziji paren-

chimā, citās vietās medullārās grīztes sniedzas gandrīz līdz virsējam

epitēlijam. Tomēr visumā kortikālais slānis ir biezāks nekā iepriek-

šējā stadijā. Daudzās vietās tas ir 364—418 p- plats un vietām atdalīts

no centrālās parenchimas saišaudu gareniem kodoliem un pierobežas

asinstraukiem. Kur tāda saišaudu slāņa nav, tur grūti noteikt robežu

starp kortikālo un medullāro substanci. Kortikālās grīztes visumā ir

garākas, nekā iepriekšējā stadijā un stāv lielāko tiesu ieslīpi jeb pa-

rallēli virsmai. Dažās vietās ir redzams, ka grīztes zarojas un stājas

sakaros ar blakus grīztēm. Ir ari daudz atsevišķu kodolu grupu un sa-

liņu. Grīšķu platums griezumos ir līdzīgs centrālās parenchimas sali-

ņām, apm. 43 [i. Manos prēparātos grīztes redzamas lielāko tiesu

šķērsgriezumā, bet ir arī ieslīpi pārgrieztas. Starp kortikālām grīz-

tēm arī šinī stadijā redzamas jau iepriekšējās stadijās aprakstītās

saišaudu grīztes ar asinstraukiem. Kortikālo grīšķu kodoli virsējā

epitēlija tuvumā ir ieapaļi, 7 [x lieli, ar vienu nukleolu, pie kam kodolu

grānulējums nav visai stipri izteikts un kodols vidū gaišāks. Šeit

arī sastopamas, lai gan ļoti reti, mitötiskas formas. Kortikālo grīšķu

centrālā galā kodoli ir lielāki, B—l0 ļxlieli; dažos ir nukleols redzams,

bet dažiem chromatīns vairāk tīklveidīgs. Bez tam sastopamas ka-

riolitiskas formas.

Medullārā slānī daudzas saišaudu grīztes sadala parenchimu sa-

liņās un grīztēs. Parenchimas centrā, kā arī bāzes tuvumā, medullā-

rās grīztes labi norobežotas saišaudu septām un ir apmēram 43 pla-

tas. Vairāk uz perifērijas pusi, grīztes lielāko tiesu sadalītas mazākās

saliņās. Medullārās grīztēs un saliņās sastopami dažāda lieluma ko-

doli (8—10 [x), kas pēc struktūras līdzīgi deuterobrocha tipa kodoliem

un to atvasinājumiem, uz ko jau aizrādīts iepriekšējās stadijās. Daži
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kodoli, ar divām chromatīna pikām, sasniedz 12 \l lieluma. Dziedzera

parenchimas centrālā daļā ir diezgan daudz kariolitisku formu.

No bāzes puses dziedzera centrā iedodas grīztes bez lūmena,

kas šķērsgriezumā ir ap 22 ji platas. Šo grīšķu kodoli ir iegareni, in-

tensīvi nokrāsoti, B\x gari. Dažas līdzīgas grīztes aptver asinsķer-

menīšus.

Embrions 27 mm garš. Šinī sērijā griezumi iet šķērsām

attiecībā pret dziedzera garo asi. Embriona vispārējais attīstības stā-

voklis ir līdzīgs 26 mm garam embrionam. Volfa ķermeni ir tik tālu

atrofējušies, ka to priekšgali atrodas kaudāli no dzimuma dziedzera

krāniālā gala.

Volfa aile atveras ūroģenitālā sinusā (52. fig.).
Müllera aiļu distālie gali nav kopā saplūduši un beidzas akli pie

sinus urogenitalis sienas.

Dzimuma dziedzeris piestiprināts pie Volfa ķermeņa atrofētā

priekšgala un pa daļai arī vēl pie tā mediālās sienas, bet pa lielākai

daļai vēdera dobuma plēves kroka savieno dzimuma dziedzeri ar

Volfa ķermeņa ventro-mediālo malu.

Krāniālā virzienā dziedzeris sniedzas līdz nieru priekšējai treš-

daļai un pieslejas to ventro-mediālai sienai. Kreisais dziedzeris ir ga-

rāks par labo.

Virsējais epitēlijs ir vienrindīgs un struktūrā līdzīgs iepriekš ap-

rakstītai stadijai.

Zem virsējā epitēlija atrodas nedaudz garu tievu saišaudu ko-

dolu, bet vietām virsējais epitēlijs ir tiešos sakaros ar kortikālā slāņa

grīztēm. Kortikālais slānis ir visbiezāks dziedzera dorso-mediālā

sienā (53. fig.), un veido tāpat kā iepriekšējā stadijā kodolu grīztes

un atsevišķus kodolu perēkļus. Kodolu lielums un struktūra ir līdzīga

26 mm embriona stadijai. Virzienā uz dziedzera laterālo pusi korti-

kālais slānis sašaurinās un dziedzera ventro-laterālo sienu aizņem

saišaudu kodoli. Medullārais slānis ir gaišāk nokrāsots nekā kortikā-

lais slānis un tāpat kā iepriekšējā stadijā saišaudiem un asinstraukiem

sadalīts kodolu saliņās un grīztēs, kurām ir sakars ar kortikālā slāņa

kodolu grīztēm. Saišaudu septas medullārā slānī īpaši stipri attīstī-

tas dziedzera laterālā pusē.

Medullārās substances kodoli struktūras un lieluma ziņā īpaši

neatšķiras no iepriekšējās stadijās aprakstītiem medullārā slāņa ko-

doliem.
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Embrions 28 mm garš. Embrions vispār ir tiktāl attīstīts,

ka iesākusies lāpstiņās un ribās endochondrālā osifikācija.

Volfa ķermeņa priekšējā puse ir daudz plānāka nekā iepriekšējās

stadijās (ar mediālās sienas atrofiju). Volfa ķermeņa priekšgals snie-

dzas līdz 18. mugura skriemeļa līmenim, bet Müllera aile krāniālā vir-

zienā līdz 17. ribai. Müllera ailes kaudālā virzienā savienojas vienā

kanāli, tur, kur abas ūroģenitālās krokas savienojas vienā krokā.

Distālā galā tās atkal atdalās viena no otras un noiet līdz ūroģenitālā

kanāla sienai, neieplūstot tanī; tās paliek atdalītas no dobuma ar biezu

epitēlija kārtu. (Distālais gals ar divām atsevišķām Müllera ailēm

redzams 14 griezumos). Nieres stāv gandrīz pilnīgi krāniāli dzimuma

dziedzeriem un tikai ar pašu kaudālo galu pārklāj dorsāli dzimuma

dziedzera sākumu. Rete's grīšķu vītojums atrodas laterāli dzimuma

dziedzera priekšgalam, un grīšķu veidojumu sākumā epitēlijs stipri

rievains. Volfa ķermeņa atrofētā daļā, tāpat kā agrākajās stadijās, re-

dzami daudzi kanālīši, kas pieslejas grīztēm. Ir arī redzamas trūbiņas,

kas tiešām no atrofētās glomerula sienas dodas uz grīšķu sakopo-

juma pusi.

Dzimuma dziedzeri ir nevienāda lieluma. Kreisais stipri garāks

par labo. Griezumā kreisais dziedzeris ir trīsstūrains, labais stipri

iegarens- Ventro-mediālā siena abiem dziedzeriem stipri konveksa,

un svabadā virsotne lūkojas dorsāli. Dziedzera dorso-kaudālās da-

ļas stāv mediāni loti tuvu viena otrai.

Virsējais epitēlijs nav stingri norobežojams no subepitēliālā slāņa

un visumā ir viena kodola biezuma. Tikai šur tur redzami kodolu sa-

grupējumi sakarā ar īsākām jeb garākām kortikālām grīztēm. Ko-

doli struktūras un formas ziņā pilnīgi līdzīgi 26 mm embriona kodo-

liem. Kortikālais slānis vāji atdalās, kā no virsējā epitēlija, tā no me-

dullārās substances. Tas caurmērā 418—545u.biezs; tā tad biezāks

nekā 26 mm embrionam. Arī pierobežas asinstrauks atrodas attālāk

no dziedzera virsmas nekā 26 mm embrionam. Vispār kortikālā

slāņa uzbūve tāda pati, kā pie 26 mm. Kortikālās grīztes ir garākas

un daudzkārt zarojas. Ir redzamas samērā daudzas atsevišķas ko-

dolu grupas, kas iedodas centrālā parenchimā, un medullārās grīztes

iedodas kortikālā slānī. Vislabāk kortikālās grīztes ir izveidotas dzie-

dzera kaudo-mediālā konveksā sienā. Te arī kortikālais slānis ir

daudz biezāks nekā dziedzera dorso-laterālā sienā. Grīšķu platums

griezumos ir 29 Dažās grīztēs centrālā daļa ir gaišāka, bez kodo-

liem, un še parādās šķirbas, it kā sāktos veidoties lūmens.
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Kortikālās grīztēs kodolu forma un struktūra ir līdzīga iepriek-

šējai stadijai. Bez tam redzami ļoti lieli kodoli (10—12 ļx), kuriem

chromatīns ļoti pikains (piciņās). Kariolitisko formu ir maz. Medul-

lārā substance nokrāsota iedzeltāni rožainā krāsā, ledzeltānā krāsa

attiecināma uz šūniņu prötoplasmu, bet kodoli nokrāsoti rožaini.

Medullārās substances grīztes un saliņas ir labi norobežotas saiš-

audu tipa kodoliem un vietām ir 43 \l platas. Šāda apmēra grīztes sa-

stopamas gan dziedzera pamatā, gan perifēriskā daļā. Lielāko tiesu,

īpaši dziedzera centrālā daļā, grīztes ir saišaudu septām sadalītas

daudzās mazās saliņās.

Medullārās grīztes no kortikālām atšķiras šādām pazīmēm:

1) Pamata substance ir gaišāka nekā kortikālā slānī, iedzeltāni

rožainas nokrāsas; kodoli vaļīgāk sagrupēti grīztēs. Vietām spraugas

sadala pamatmasu daļiņās, kurās atrodas nedaudz kodolu. Ir arī re-

dzami izolēti kodoli ar norobežotu prötoplasmu. Kodoli lielāko tiesu ir

dzidri, deuterobrocha tipa, un tā atvasinājumi; tie ir B—l3p<. Lielākie

ir iegareni, ar diviem lieliem nukleoliem; šo kodolu ir samērā maz.

2) Kortikālo grīšķu pamatmasā ir tumšāka, un kodoli tanīs vairāk

sablīvēti. Arī kortikālo grīšķu kodoli ir deuterobrocha tipa, dzidrie

kodoli, ar stipri nokrāsotiem chromatīna graudiņiem.

Tomēr ne visur šīs pazīmes ir labi izteiktas. Dažās vietās, īpaši

tur, kur abu grīšķu sienas sanāk kopā, nav iespējams noteikti atšķirt

vienu formu no otras. Tas pats bija novērojams arī pie 26 mm em-

briona. Saišaudi, kas atdala atsevišķas parenchimas saliņas, ir jau

stipri diferencējušies. Vietām tie jau pieņēmuši vārpstveidīga kodola

formu un redzamas arī fibrillas; vietām tie vēl iegareni, graudami.

Asinstrauki galvenām kārtām atrodas uz robežas starp kortikālo un

medullāro slāni, bet sevišķi daudz tie iedodas dziedzeri no hilusa,

kopā ar saišaudu grīztēm.

Embrions 29 mm garš. Embrions nedaudz vecāks par

28 mm embrionu. Osifikācijas pazīmes redzamas jau arī pie pelvis

skeleta — pie pars iliaca.

Volfa ķermenis krāniāli sniedzas līdz 18. muguras skriemelim, un

tā priekšējā puse un mediālā siena ir stipri atrofējusies (tāpat kā

iepriekšējā stadijā).
Müllera ailes tikai pa daļai savienojušās vienā trūbā. Ūroģenitā-

lās krokas kaudālā daļā abas ailes vēl atdalītas viena no otras un at-

sevišķi noiet līdz tai vietai, kur Volfa aile ieplūst ūroģenitālā kanalī.
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Savienotā daļa ir īsāka nekā 28 mm embrionam (atsevišķās daļas aiz-

ņem 28 griezumus, 28 mm embrionam 14 griezumus). Nieres tāpat kā

iepriekšējā stadijā atrodas dorso-krāniāii no dzimuma dziedzera.

Rete's veidojums ir līdzīgs iepriekšējo stadiju attiecīgiem veido-

jumiem. No rete's grīšķu pinuma puses iedodas dziedzera parenchimā

dažas trūbiņas ar epitēliju izklātām sienām un ir ar lūmenu. Kreisais

dzimuma dziedzeris arī šim embrionam ir garāks par labo. Šinī

stadijā dzimuma dziedzeris ir vispār tikpat garš kā 26 mm embrio-

nam, bet daudz īsāks nekā 28 mm embrionam. Pa daļai šī starpība

izskaidrojama gan ar to, ka griezumi 29 mm embrionam ir vairāk

ieslīpi attiecībā pret dziedzera garo asi, nekā 28 mm garam. Dzie-

dzeri ar garo asi ir orientēti ieslīpi attiecībā pret embriona garo asi;

proksimālie gali vērsti laterāli, distālie — mediāli. Svabadā virsma

un dziedzera sienas rāda tādu pašu orientāciju kā 26 mm un 28 mm

embrioniem.

Savām priekšdaļām dziedzeri piestiprināti pie Volfa ķermeņa at-

rofētā gala un kaudālā virzienā ar saišaudiem arī pie Volfa ķermeņa

iekšējās sienas ventrālās daļas. Dziedzera laterālā siena lielāko tiesu

vairs nestāv tiešos sakaros ar Volfa ķermeni. Virsējais epitēlijs lie-

lāko tiesu vienrindīgs, tikai šur tur redzami kodolu sagrupējumi. Ko-

doli ir iegareni-ovāli (7 v.) un ar garo asi nostādīti parallēli virsmai.

Retās vietās tie ir apaļāki un lielāki. Starp virsējo epitēliju un kor-

tikālo slāni saskatāma saišaudu plāksnīte, pie kam saišaudu kodolu

vietām ir labi daudz. Tomēr vēl daudzās vietās virsējā epitēlija ko-

dolu grupas stāv tiešā sakarā ar kortikālām grīztēm.

Kortikālās grīztes šinī stadijā labi atšķiras no apkārtējiem au-

diem, daudz labāk nekā 26 un 28 mm embrioniem. Tas izskaidrojams

tā, ka tie saišaudu tipa kodoli, kas atrodas starp kortikālām grīztēm,

29 mm embrionam ir vaļīgi sakārtoti gaišajā pamatmasā, turpretim

kortikālo grīšķu kodoli ir ciešāk sablīvēti tumšajā (iebrūnajā) pa-

matmasā (54. un 55. fig.).

Grīztes iet lielāko tiesu parallēli virsmai, bet vietām ieslīpi, re-

dzami arī grīšķu šķērsgriezumi. Tās daudzkārt zarojas un atkal sa-

vienojas savā starpā, kā arī sūta atzarojumus uz centrālo parenchimu.

Daudzās vietās grīztes griezumos ir tikai 2—3 kodolu rindu platas,

bet ir arī platākas; un tiek arī veidotas lielākas kodolu grupas, se-

višķi grīšķu saplūdumu vietās. Kortikālās grīztes ir no 27—51 pla-

tas. Lūmens grīztēs vēl nav izveidojies, bet gan platākajās kodolu

rindās centrālie kodoli ir vaļīgāk sagrupēti. Kodoli grīšķu augšgalā
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(zem virsējā epitēlija) ir iegarenas formas, tāpat intensīvi nokrāsoti

kā virsējā epitēlijā, ar chromatīna tīkliņu un graudiņiem; lielāko tiesu

ar vienu nukleolu, retāk ar diviem, B|a lieli. Tālāk uz centrālo pusi
nāk kodoli, kas ir gaišāki, apaļāki, ar diviem nukleoliem, arī Bja lieli.

Starp šiem kodoliem parādās šur tur 10—12 ja lieli, ar daudziem un

stipri nokrāsotiem chromatīna graudiņiem. Starp grīztēm vispār at-

rodas daudz saišaudu tipa kodolu un fibrillu.

Kortikālās grīztes atrodas tikai dziedzera virsotnē un mediālā

sienā. Laterālā sienā virsējais epitēlijs pārklāj biezu saišaudu slāni.

Kortikālā slāņa biezums ir 214—364 \i. Visbiezāks tas ir dziedzera

priekšējā daļā. Virzienā uz dziedzera kaudālo galu tas paliek arvienu

plānāks, grīztes izzūd, un to vietu aizņem saišaudu kodoli. Dziedzera

priekšdaļā, tur, kur kortikālais slānis vislabāk attīstīts, tanī var iz-

šķirt divas kārtas: 1) perifērisko (virsējo), kurā grīztes zarojas un

stāv tuvāk viena otrai, un 2) centrālo (dziļāko), kurā ieiet kortikālo

grīšķu centrālie atzarojumi un atsevišķas kodolu saliņas. Centrālā

kārta ir sevišķi bagāta vaļīgi sakārtotiem saišaudu tipa kodoliem.

Dziedzera priekšgalā iedodas lielais pierobežas asinstrauks. Tas

ir caurmērā 36 p. plats un atrodas 364^n0 dziedzera virsmas. To pa-

vada ļoti plats saišaudu slānis; arī asinstraukā sazarojumi ir pavadīti

saišaudu grīztēm, kuru šķērsgriezumi, tāpat kā iepriekšējās stadijās,

vietām redzami kortikālā slānī.

Medullārā substance ir gaiša un rožaini dzeltānas krāsas. Tā sa-

dalīta asinstraukus saturošiem saišaudiem grīztēs un 45—54—73 [a

lielos perēkļos resp. saliņās. Grīšķu un saliņu kodoli ir deuterobrocha

tipa kodoliem līdzīgi, dzidri, ar nukleolu, 8 {a lieli, ar vāji izteiktu graud-

veidīgu chromatīna tīkliņu. Šādu kodolu dažās grupās ir līdz 6 vienā

perēklī, un tie atrodas iedzeltāni-iesarkanā kopējā protoplasmā.

Stipri palielinot, var konstatēt, ka kopējā pamatmasā daudzās vietās

spraugām sadalīta daļiņās, kas veido ķermeni (citoplasmu) ap atse-

višķiem kodoliem.

Šur tur starp medullārām grīztēm un saliņām parādās līdz 13 [a

lieli, nenoteiktas formas kodoli, iegareni ar 2 lieliem apaļiem nukleo-

liem. Saišaudi medullārā substancē intensīvāk nokrāsoti, nekā medul-

lārās grīztes un saliņas. Starp saliņām ir samērā daudzi saišaudu ko-

doli, gan iegarenie tipiskie, gan arī tievi gari. Tie daudzkārt pavada

asinstraukus. Asinstrauki ar tādām biezām sienām, kā kortikālā slānī,

medullārā substancē nav novērojami.
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Vispār medullārais slānis šinī embrionā labi norobežots no kor-

tikālā slāņa saišaudu garenajiem kodoliem. Bet dažās vietās, kur kor-

tikālās grīztes ar medullārām satiekas, jeb, kā liekas, pāriet vienas

otrās, tur noteikt stingru robežu nevar; jo tāpat kā kodolu uzbūve

(struktūra) grīztēs, virzienā no viena slāņa uz otru, pamazām pār-

mainās, tā arī pamatmasas nokrāsojums pamazām pāriet citā niansē.

Tāpat arī par dažām saliņām kortikālā slāņa centrālā daļā nav iespē-

jams pateikt, vai tās pieskaitāmas kortikālā vai medullārā slāņa grīz-

tēm. Šādas grūtības ir tikai dažās vietās, kortikālā slāņa veidojumos

pierobežas joslā; ārpus tās abu grīšķu veidi viens no otra viegli iz-

šķirami.

Embrions 39 mm garš. Embriona vispārējais attīstības

stāvoklis ir šāds. Skriemeļu ķermeņos, kā arī lokos, iesākusies osi-

fikācija. Volfa ķermeņa priekšējā dala un mediālā siena stipri atro-

fējusies.

Vispār pie šī embriona ir notikušas ievērojamas pārmaiņas attie-

cībā uz dzimuma dziedzera formu un tā gultni; īpaši tas redzams pie

kreisā dziedzera. Kreisās puses dzimuma dziedzeris piestiprinās pie

Volfa ķermeņa ventro-krāniālās atrofētās daļas, bet no Volfa ķermeņa

mediālās sienas mesovārijs ir jau atdalījies, un dzimuma dziedzeris

karājas svabadi vēdera dobumā. Labajā pusē dzimuma dziedzeris

vietām vēl piestiprināts pie Volfa ķermeņa ventro-mediālās malas.

Dziedzeru garā ass neiet vairs sagitālā virzienā, bet ieslīpi, no aug-

šas un priekšas uz leju un kaudāli. Kreisais dziedzeris ir noslīdējis

stipri uz leju ventro-krāniālā virzienā un pieguļ vēdera dobuma sie-

nai, tā tad atrodas ventro-krāniāli Volfa ķermenim, pie tam apgriezies

ar mediālo sienu ventro-laterāli
1).

Labās puses dziedzeris, kā jau minēju, ir vēl piestiprināts pie

Volfa ķermeņa medio-ventrālās sienas un novietošanas ziņā mazāk

atšķiras no iepriekšējām stadijām. levērojama izšķirība pastāv tanī

ziņā, ka šim embrionam dziedzera svabadā virsma sniedzas stipri uz

augšu un uz priekšu (dorsāli un krāniāli), un dziedzera augšdaļa tādā

kārtā ieņem vietu mediāli labajām nierēm (56. fig.). Tad vēl dziedzera

formu ietekmē muldveidīgs ieliekums dziedzera mediālajā (konvek-

*) Tāda kreisā dziedzera dislokācija gan būs notikusi pie embriona fiksācijas,

varbūt arī pie ieslēgšanas. Es saņēmu, jau fiksētu embrionu ar uzgrieztu vēdera

dobumu un, kā prēparātos redzams, tad kreisajā pusē dzimuma dziedzera saites ir

pa daļai pārrautas.
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sajā) sienā (57. un 58. fig.). Šis ieliekums norobežo no dziedzera gal-

venās masas vienu dorso-kaudālo daļu, kas, kā liekas, vēlāk atrofē-

jas. Ar to samazinās dziedzera distālās (ventro-kaudālās) daļas caur-

mērs un dziedzeris šinī daļā griezumos dabū apaļu izskatu, kamēr

proksimālā daļā iegarenu (56., 57., 58. un 59. fig.).

Kreisā dziedzera šķērsgriezumi ir ieapaļi-iegareni.

Ja aplēš dziedzera garumu pēc griezumu skaita, tad izrādās, ka

arī pie šī embriona kreisais dziedzeris ir garāks par labo, pie tam

stipri garāks1).

Ūreteri ieplūst ūroģenitālā kanālī stipri uz priekšu (krāniāli) no

Volfa ķermeņa ailēm. Müllera ailes ūroģenitālā plāksnē (Urogenital-

strang) savienojas vienā kanālī. Distālā galā savienotais kanālis loti

paplašinās un tad sadalās divos kanālīšos, kas pieslejas ūroģenitālā

kanāla sienai un tad nobeidzas, neatveroties ūroģenitālā kanālī. Volfa

ailes atsevišķi ieplūst ūroģenitālā kanālī, dorso-krāniāli no Müllera

ailes distāliem galiem.

Rete's veidojums nav stipri attīstīts un sevišķi neatšķiras no

iepriekšējo stadiju veidojumiem.

Virsējais epitēlijs nav stingri norobežots no apakšējiem audiem,

bet daudzās vietās tam ir sakars ar kortikālā slāņa grīztēm, un tādās

vietās tas ir 2—3 kodolu biezs un vēl biezāks. Vietām tas tiek atda-

līts no apakšējiem audiem ar saišaudu kodoliem, kas tur dodas dažā-

dos virzienos.

Virsējā epitēlija kodoli pēc sava izskata un formas ir dažādi. Ir

tādi, kas līdzīgi jau agrāk aprakstītiem virsējā epitēlija kodoliem, prö-

tobrochi a un b tipa; tie ir 7—l0 ļx lieli.

Retāk redzami kodoliņi ar intensīvi nokrāsotiem chromatīna

graudiņiem un maigu tīkliņu, bet vēl retāk kodoli ar diviem nukleo-

liem. Pēdējie ir iegareni, ieapaļi, līdz 10 \i lieli un ar savu gareno asi

parallēli virsmai.

Bez tam ir mitötiskas formas.

Kā no teiktā redzams, tad virsējais epitēlijs pie šī embriona ne-

atrodas miera stāvoklī.

Kortikālais slānis ir ap 418 ļx plats un ļoti labi atšķiras no medul-

lārā, kā ar savu krāsu, tā arī ar šūniņu veidojumiem.

1) Pa dajai šī starpība tik liela gan tamdēļ, ka griezumi kreiso dziedzeri ķē-

ruši šķērsām, labo — ieslīpi.
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Kortikālā slāņa nokrāsa ir iesarkana, bet medullārā — iedzel-

tāna. Kortikālās grīztes vislabāk izveidotas un attīstītas dziedzera

virsotnē un mediālā sienā, bet laterālā pusē tās atvietotas saišaudu

kodoliem.

Tāpat kā iepriekšējā stadijā, lielo perifērisko asinstrauku un tā

nozarojumus pavada loti daudz vaļīgi sakārtotu saišaudu tipa kodolu,

kas izplešas pierobežas joslā.

Arī šinī stadijā kortikālā slānī izšķiramas divas kārtas: perifē-

riskā — tumšākā, 128 \i, un centrālā — gaišākā, 272—312 [«•.

levērojamas pārmaiņas ir konstatējamas kortikālo grīšķu uz-

būvē: ir novērojama kortikālo šūniņu tālākā diferencēšanās. Griezu-

mos ir redzamas kortikālās grīztes, kas pilnīgi līdzinās iepriekšējās

stadijās aprakstītajām grīztēm, ar sablīvētiem, virsējam epitēlijam

līdzīgiem kodoliem; bet daudzās vietās ir izveidojušās grīztes ar stipri

nokrāsotiem kodoliem grīšķu perifērijā, kamēr centrā kodoli vaļīgi

sakārtoti gaišā pamatmasā. Gaišajā pamatmasā ir redzamas septas,

vietām spraugas, kas sadala šo pamatmasu daļiņās, un tādā kārtā

veidojas ap centrāliem kodoliem attiecīga protoplasmā ap kodolu kā

balts maigs laukumiņš.

Tādu gaišo šūniņu izveidošanās redzama tomēr tikai dažās vie-

tās, pie kam vairāk kreisās, nekā labās puses dziedzerī.

Lielāko tiesu tādās grīztēs kodoli vaļīgi sakārtoti gaišajā pamat-

masā. Daudzās vietās arī trūkst stipri nokrāsoto perifērisko kodolu,

un gaišie laukumi tad ir norobežoti no apkārtējiem audiem ar vārpst-

veidīgiem saišaudu kodoliem.

Gaišie laukumi vislabāk izveidoti kortikālā slāņa centrālā noda-

lījumā, bet tuvāk perifērijai to ir mazāk.

Vispār šinī stadijā kortikālā substancē starp kortikālām grīztēm

ir daudz saišaudu tipa kodolu, gan parastie iegarenie, gan gari

vārpstveidīgi. Pēdējie atrodas pašu grīšķu apvārksnē. Visi šie ko-

doli ir stipri nokrāsoti, un kortikālās grīztes tamdēļ griezumos neat-

šķiras tik skaidri no apkārtējiem audiem, kā 29 mm embrionam. Grie-

zumu ainas pie šī embriona vairāk līdzinās 26 un 28 mm embrioniem.

Asinstrauki ar biezām saišaudu sienām redzami arī šinī stadijā

kortikālā substancē. Visvairāk to ir pierobežas joslā, bet ir ari tu-

vāk perifērijai.

Medullārā substance sadalīta saišaudu grīztēm atsevišķos 16—

33 |xlielos perēkļos un saliņās. Perēkļi sastāv no 16 trīsstū-
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rainām un poligönäläm šūniņām. Kodoli šūniņās atrodas ekscentriski,

ir 5 [i lieli, ar vāji izteiktu chromatīna tīkliņu un nukleolu, pat 2 nukleo-

liem. Dažos kodolos nukleols nav saskatāms un dažos chromatīns ir

graudams.

Šūniņu protoplasmā ir iedzeltāni nokrāsota, graudainā, un pašas

šūniņas stingri viena no otras norobežotas.

Tā tad šinī stadijā medullārās substances šūniņas stipri līdzinās

citu autoru intersticiālām šūniņām.

Tās ir cēlušās no agrāko stadiju medullāro grīšķu un saliņu kodo-

liem, ap kuriem ir izveidojusies no apkārtnes norobežota protoplasmā.

Jau agrākās stadijās varēja novērot tādu šūniņu veidošanās pasā-

kumus.

Starp šādu šūniņu grupām (pie 39 mm embr.) dažās vietās sa-

stopamas arī šūniņas, kas ir līdzīgas kortikālā slāņa lielajām šūniņām

ar gaišo prötoplasmu.

Zirga embrions 55 mm garš. Vispārīgo attīstības stā-

vokli raksturo pārkaulošanās skriemeļu lokos un arī ķermeņu centros.

Embrions labi vecāks par 39 mm garo. Volfa ķermenis stipri at-

rofējies. Vislabāk uzglabājusies, kā liekas, vidējā, dorsālā dala. Volfa

ķermenis orientēts gandrīz šķērsām pret embriona garo asi.

Müllera aile ir atdalījusies no Volfa ķermeņa sienas un atrodas

īpašā vēdera plēves un saišaudu krokā, laterāli Volfa ķermenim un

dzimuma dziedzerim. Šī kroka satur arī Volfa aili, kas tā tad arī ir

atdalījusies no Volfa ķermeņa. Volfa aile šinī stadijā sākas Volfa ķer-

meņa atrofētā priekšējā daļā divām sīkām trūbiņām, kam ir vēl sakars

ar Volfa ķermeņa kanāliem. Abas ailes vienā krokā noiet gar Volfa

ķermeņa laterālo sienu līdz tās kaudālai daļai, kur Volfa ailē atveras
daži mesonephrosa kanālīši. Še arī notiek abu trūbu krustošanās, un

Müllera aile no laterālās puses pāriet ventrāli Volfa ailei uz tās me-

diālo pusi. Distālā virzienā abas Müllera ailes savienojas vienā trūbā,

kas savā tālākā gaitā stipri paplašinās un tad atkal dalās divās trū-

bās, kas ieplūst atsevišķi no Volfa ailēm ūroģenitālā kanālī.

Rete's veidojums ir labi attīstīts. Rete's grīztes sākas dorso-krā-

niāli dzimuma dziedzera priekšgalam, un sablīvēts saišaudu kodolu

slānis tās labi norobežo no apkārtējiem audiem. Dažās vietās tām vēl

ir sakars ar vēdera plēves epitēliju. Dzimuma dziedzera augšgalā tās

ieņem vietu starp dziedzera kortikālo un medullāro slāni (60. un

63. fig.).
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Savā tālākā gaitā rete's grīšķu pinums savienojas ar dziedzera

medullāro slāni (abiem ir kopēja saišaudu sega), un pēdīgi abas daļas

vairs nav izšķiramas viena no otras. Pāreja notiek pamazām: starp

rete's grīztēm parādās medullārā slāņa tipa šūniņas un medullārā

slānī — kodolu grupas, līdzīgas rete's veidojuma, virsējā epitēlija un

kortikālā slāņa kodoliem. Vidū starp rete's grīztēm un medullāro slāni

ir izšķiramas īpaša veida grīztes, lielāko tiesu šauras, sastāvošas ti-

kai no divām šūnu rindām; bet ir arī platākas. Šo grīšķu kodoli ir

mazi (5 ļx), iegareni, stipri nokrāsoti, ar labu izteiktu chromatīna tīkliņu

un chromatīna graudiņiem. Dziedzera augšgalā šīm grīztēm nav

lūmena, bet tālākos griezumos kaudo-ventrālā virzienā tanīs parādās

dobums un grīztes pārvēršas kanālīšos, ar stipri nokrāsotām epitēliā-

lām sienām. Tādi kanālīši pavada medullāro slāni līdz dzimuma dzie-

dzera otrai trešdaļai un iedodas dziļi medullārā slānī. Virzienā uz kor-

tikālo slāni tie sniedzas gandrīz līdz virsējam epitēlijam, īpaši dzie-

dzera augšējā daļā. Kanālīšiem ne visur ir labi izveidots lūmens, un

savā gaitā tie vietām pieņem atkal grīšķu veidu. Kanālīšus pavada

vaļīgi sakārtoti saišaudi, kuros atrodas arī asinstrauki. Līdzīgi kanā-

līši redzami starp saišaudiem Volfa ķermeņa atrofētā augšgalā. Daži

no tiem sniedzas līdz rete's grīšķu pinumam. Pinumā, starp rete's

grīztēm, arī atrodami līdzīgi kanālīši. Šie kanālīši ir laikam gan Volfa

ķermeņa kanālīšu derivāti; tomēr jāaizrāda uz to, ka manos prepa-

rātos, lai gan tikai vienā vietā, ir redzams šāda kanālīša sakars ar pe-

ritoneālā epitēlija rievu.

Dzimuma dziedzeris ir iegareni ovālas formas un savā priekš-

daļā piestiprināts pie Volfa ķermeņa atrofētās priekšdaļas un tad vēl,

vietām, vaļīgiem saišaudiem, pie plica urogenitalis. Dziedzera ven-

trālā daļa karājas svabadi vēdera dobumā, krānio-ventrāli Volfa ķer-

menim. Labajā pusē nieres atrodas labu daļu uz priekšu no dzimuma

dziedzera, bet kreisajā pusē dzimuma dziedzeris sniedzas uz priekšu

līdz kreisās nieres līmenim. Kreisais dziedzeris ir drusku garāks par

labo. Dziedzeru garā ass iet ieslīpi no ārienes uz iekšu un no augšas

un priekšas uz leju un kaudāli.

Dzimuma dziedzera sākums, t. i. dorso-krāniālais gals, atrodas

Müllera ailes priekšgala tuvumā — vēdera dobuma plēves kroka sa-

vieno abus. Ostium abdominale apkārtne ir ļoti rievaina un pārklāta

ar augstu epitēliju, kas sniedzas līdz dzimuma dziedzera sākumam un,

pāriedams dziedzera virsējā epitēlijā, pārklāj arī mediālā pusē rete's

laukumu.
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Rete's veidojums un vispār dzimuma dziedzera augšgals atrodas

laterāli un priekšā Volfa ķermeņa atrofētai daļai, vēdera dobuma

sienas tuvumā.

Frontāli griezumi caur šo rajonu rāda šādu ainu (60. fig.). Volfa

ķermenis ir orientēts šķērsām, un tā atrofētā laterālā daļā izšķiramas

medullārām slānim līdzīgas grīztes; tad nāk rete's veidojums un vis-

vairāk uz priekšu un laterāli — dzimuma dziedzera kortikālā slāņa

iesākums, ar rievaino epitēliju, un pie pašas vēdera dobuma sienas —

kroka ar Müllera aili.

Tālākos griezumos ventro-kaudālā virzienā rete's veidojums sa-

plūst kopā ar medullārās substances grīztēm, un kortikālais slānis

lokveidīgi pārklāj šo centrālo konvolūtu (63. fig.).

Vēl vairāk ventro-kaudālā virzienā griezumi jau iet slīpi caur

dzimuma dziedzeri, un kortikālais slānis veido dziedzera iekšējo sienu,

medullārais slānis ārējo. Griezumos caur dziedzera ventrālo svabado

daļu kortikālais slānis aizņem visapkārt dziedzera perifēriju, un me-

dullārais slānis atrodas dziedzera vidū.

Virsējais epitēlijs ir 20 fx biezs un intensīvi nokrāsots. No tā tieši

atiet kortikālās grīztes. Daudzās vietās saišaudu tipa kodolu slānis

virsējo epitēliju atdala no kortikālām grīztēm. Kodoli virsējā epitēlijā

ir 7 ļjt lieli, iegareni-ovālas formas, protobr. tipa un stāv ieslīpā vir-

zienā pret dziedzera virsmu.

Kortikālais slānis ir labi attīstīts dziedzera mediālā (konveksā)

sienā un pie pārejas uz laterālo sienu; tas aizņem apmēram
2/s no

dziedzera apvārksnes. Laterālā (bazālā) pusē kortikālās grīztes nav

izveidotas, un medullārais slānis še sniedzas līdz dziedzera virsmai.

Tā tas ir dziedzera dorsālā un vidējā daļā. Ventrālā daļā, kā jau

minēts, kortikālās grīztes aizņem arī dziedzera laterālo sienu, bet ir

še mazāk attīstītas nekā dziedzera mediālā pusē.

Kortikālā slāņa biezums ir apmēram Vs no dziedzera caurmēra,

līdz 833 ix, bet nav visur vienāds, un robeža ar medullāro substanci ir

viļņota.

Tāpat kā 29 mm un 39 mm gariem embrioniem, kortikālā slānī ir

izšķiramas divas kārtas: perifēriskā un centrālā.

Perifēriskajā kārtā kortikālās grīztes stāv tuvu viena otrai,

daudzkārt zarojas, un zari savienojas savā starpā. Daudzās vietās

grīztes saplūst lielākās kodolu grupās. Grīztēm daudzās vietās ir

sakars ar virsējo epitēliju. Saišaudu tipa kodoli cieši sablīvēti savā
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starpā un veido starp kortikālām grīztēm kompaktas platākas un šau-

rākas septas. Ar kortikālo grīšķu kontrakciju daudzās vietās ir radu-

šās spraugas starp saišaudu septām un kortikālām grīztēm.

Kortikālā slāna centrālā daļā kortikālās grīztes ir lielāko tiesu

sadalītas mazās saliņās, starp kurām atrodas vaļīgi sakārtoti saiš-

audu tipa kodoli. Arī šinī daļā atrodas cieši sablīvētas saišaudu sep-

tas, kas norobežo vienu no otras lielākas saliņu grupas. Citās vietās

starpsienas ir plānas, vai arī to pavisam trūkst, un abas kortikālā

slāņa daļas nemanot pāriet viena otrā. Tāpat arī starp kortikālo un

medullāro slāni tikai vietām atrodas kompaktas saišaudu septas.

Daudzās vietās tādu trūkst, un tad pierobežas joslā dažās vietās nav

iespējams noteikt robežu starp kortikālā un medullārā slāņa kodolu

saliņām.

Kortikālo grīšķu (Pflüger'a trūbu) virsgalā, bez jau aprakstīta-

jiem virsējā epitēlija kodoliem, parādās arī citāda veida kodoli (64.—

66. fig.). Tā še sastopami apaļāki, 10 ji lieli kodoli, kam chromatīna

tīkliņš ir daudz maigāks un redzams viscaur kodolā. Dažos šāda

izskata kodolos ir arī saskatāms nukleols.

Tad vēl kortikālās grīztēs ir lielāki kodoli, 10—12 \i lieli, kuros

stipri attīstīti chromatīna graudiņi resp. piciņas. Šādu kodolu skaits

pavairojas uz medullārā slāņa pusi.

Trūbās sastopami arī mazāki 7 [x lieli apaļi kodoli ar chromatīna

graudiņiem. Tādos kodolos graudi ir viscaur vienlīdzīgi sakārtoti ko-

dolā, kamēr lielākajos šie graudi var atrasties vairāk pa perifēriju.
Bez tam kortikālās grīztēs redzamas mitötiskas formas. Pflüger'a

trūbu centrālajās daļās, t. i. pierobežas joslā, lielo graudaino kodolu ir

vairāk, un vietām grīztes resp. trūbas sastāv gandrīz viscaur tikai

no šādiem kodoliem.

Šur tur trūbu saturā novērojami saišaudu kodolu tipi, t. i. tievi

iegareni, ar vāju chromatīna tīklu un divām chromatīna piciņām. Da-

žos prēparātos ir redzami, nelielā skaitā, kodoli, kas sasniedz 17 \i

lielumu, ir apaļas nevienādas formas, ar chromatīna tīkliņu, kas at-

tīstīts pa kodola perifēriju, un chromatīna pavedienu svabadie gali ir

vērsti uz kodola centra pusi. Šie kodoli satur nukleolu, un tiem ir vai-

rāk vai mazāk norobežota protoplasmā; ieskaitot prötoplasmu, tādas

formas šūniņas ir 25 [x lielas. Vēl vairāk uz centra pusi parādās ko-

dolu formas gaišu plankumu veidā. Šie plankumi atrodas kopējā pro-

toplasmā. Gaišā plankuma lielums ir 17 v., un tā vienā galā atrodas

intensīvi nokrāsots graudams chromatīns.
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Bez tam ir kodoli, 17 ja lieli, kuros viscaur bez noteiktas kartības

ir biezi chromatīna stabiņi.

Kodoli, kuru apvalks (Hülle) nav saskatāms, bet izplūst, atrodas

gaišā laukumā. Šāds laukums apņemts vairākiem kodoliem, kuriem

protoplasmā ir kopēja. Šo perifērisko kodolu viena dala satur nukleolu

un chromatīna tīkliņu un ir ieapaļas formas, 8 n lieli; citi ir 10 [a lieli un

graudami.

Medullārā substancē tikai vietām vēl ir redzamas grīztēs sakārto-

tas šūniņu rindas. Pa lielākai daļai vaļīgi sakārtoti saišaudi sadala

medullāro substanci lielākās šūniņu grupās, kurām tomēr ir sakars

savā starpā, t. i. starpsienas ir nepilnīgas.

Šaurākas saišaudu septas sadala šos lielos laukumus mazās sali-

ņās un pēdīgi atsevišķās šūniņās. Vismazākās saliņas atrodas paren-

chimas perifērijā — pierobežas joslas tuvumā.

Šūniņu protoplasmā ir iedzeltāni sarkanas krāsas un vispār ho-

mogena, bet ir tanī arī vietām saskatāmi graudiņi. Šūniņu kontūra ir

apmēram poligonāla, ap 25 \i caurmērā. Kodoli lielāko tiesu neatrodas

šūniņu vidū, bet vienas malas tuvumā. Kodoli ir ieapaļi-iegareni, 8 ja.

lieli, ar labi attīstītu nukleolu un vāji izteiktu chromatīna tīkliņu (tā tad

dzidro kodolu tips). Šūniņās sastopami arī lielāki kodoli, 10 ļi lieli, ar

2 nukleoliem un labāk attīstītu chromatīna tīkliņu (67. fig.).

Starp šūniņām ir arī redzami sīkāki svabadāki kodoli un kodolu

grupas un iegareni BļA lieli kodoli ar chromatīna graudiņiem. Saiš-

audu kodoli, tur, kur tie sablīvēti grīztēs, ir gareni, ar tieviem galiem;

bet ir arī starp saliņām daudzi vaļīgi sakārtotu ieapaļu saišaudu

tipa kodolu.

Saišaudu "grīztes daudzās vietās satur asinstraukus ar biezām

sienām.

Embrions 150 mm garš. 150 mm gara embriona kreisais

ovārijs atsevišķi sagriezts frontālo griezumu sērijā.

Dziedzeris ir iegarenas formas', ar muldveidīgu ieliekumu mediā-

lajā konveksajā sienā. Dziedzera garums 13 mm, šķērscaurmērs

9 mm un dorso-ventrālais caurmērs 4 mm.

Mesovārijs piestiprinās pie dziedzera laterālās sienas dorsālās

daļas, kas piestiprināšanās vietā ir konkava. Laterālās sienas ven-

trālā puse ir svabada un plakana vai drusku konveksa.

Vēdera dobuma plēves kroka, kurā atrodas Müllera aile, pie-

stiprinās pie dzimuma dziedzera priekšgala (laterāli) un tur saplūst
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kopā ar mesovāriju. Krokas priekšdaļa sniedzas vairāk uz priekšu,

nekā dziedzera priekšgals. Kaudālā virzienā kroka ir atdalīta no dzie-

dzera virsmas un ieņem vietu gar dziedzera laterālo sienu. Krokā

vietām vēl redzamas Volfa ailes atliekas un priekšgalā daudz kanā-

līšu, kam ir sakars ar rete's grīztēm. Šīs grīztes atrodas parastā

vietā, laterāli dziedzera priekšgalam. Krokas vidējā daļa, tur, kur tā

atdalīta no dzimuma dziedzera, satur daudz kanālīšu un Malpigija

ķermenīšu atrofijas stadijā. Mesovārijā, atrofējušos Malpigija ķerme-

nīšu un kanālīšu vietā, izveidojušies daudzasinstrauku. Tie dziedzera

augšdaļā saplūst lielā asins sinusā, kas dziļi iespiežas dziedzera la-

terālā sienā. No šī asins sinusa ieiet lieli asinstrauki starveidīgi dzie-

dzerī un zināmā attālumā no dziedzera virsmas savienojas arkās (lo-

kos). No arkām atiet radiāri zari virzienā uz dziedzera perifēriju un

ieplūst pierobežas joslas asinstraukos, no kuriem sīkāki zariņi sada-

lās dziedzera kortikālā slānī. Lielais asins sinuss atrodas vairāk dzie-

dzera augšdaļā. No tā atiet arī lieli asinstrauki, kas virzās uz leju un

ventrāli, dziedzera ārējā sienā un savā gaitā sūta zarus dziedzera

parenchimā. Tā tas ir dziedzera ventrālā daļā
1).

Lielākie asinstrauki neatrodas dziedzera centrālajā, daļā, bet vai-

rāk uz perifēriju un tuvāk dziedzera galiem.

Asinstrauki, pavadīti plašām saišaudu grīztēm, sadala dziedzera

medullāro masu lielos laukumos. Laukumi (tāpat kā asinstrauki) ir

mazāki dziedzera centrālā daļā, lielāki uz perifērijas pusi un dzie-

dzera galos.

Medullārā masa aizņem dziedzera vislielāko daļu. Prēparātos tā

aizņem šķērsgriezuma 7s, kortikālais slānis tikai x/8 ; katrā ziņā kor-

tikālais slānis šinī stadijā, salīdzinot to ar medullāro slāni, ir ievēro-

jami plānāks nekā iepriekšējā stadijā.

Kortikālais slānis sniedzas ap visu dziedzera apvārksni līdz tai

laterālās sienas daļai, pie kuras piestiprinās mesovārijs, un tā tad ap-

ņem dziedzera mediālo sienu, abus galus un laterālās sienas apakš-

daļu, kur Pflüger'a trūbas mesovārijā piestiprināšanas vietas tuvumā

gan ir mazāk izveidotas. Labāk tās attīstītas abos dziedzera galos.

Mediālās sienas muldveidīgais ieliekums atrodas vairāk šīs sienas

ventrālajā daļā. Tā virziens ir no augšas uz leju un kaudāli.

1) Arī no mazākiem asins sinusiem ieiet atzarojumi dziedzerī, un dažas vietas

mesovārijā asinstrauki tieši turpinās medullārā substancē.
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Virsējais epitēlijs ir vispār atdalījies no dziedzera virsmas, kas

pārklāta ar plānu saišaudu slāni.

Kortikālā slānī arī šinī stadijā ir izšķiramas divas kārtas: peri-

fēriskā un centrālā. Pflüger'a trūbas sākas tieši no dziedzera virs-

mas, iedodas perpendikulāri vai arī ieslīpi no virsmas dziedzerī, zaro-

jas un savienojas savā starpā, dažās vietās veidodamas plašus kodolu

perēkļus. Pflüger'a trūbas ir ap 83—124[x platas. Vispār trūbu caur-

mērs ir nevienlīdzīgs, un platākām vietām seko šaurākas, pie kam

perifēriskie gali šaurāki. Lielākajās trūbās un perēkļos centrālie ko-

doli ir vaļīgāk sakārtoti nekā perifēriskie.

Pflüger'a trūbas atdalītas viena no otras saišaudu grīztēm, da-

žās vietās, ļoti platām, un starp abām grīšķu formām dziedzera peri-

fērijā, laikam ar epitēliālo grīšķu kontrakciju, ir radušās spraugas.

Kortikālā slāņa centrālo daļu, pierobežas joslā, aizņem Pflüger'a trūbu

sīkāki atzarojumi un epitēliālo kodolu saliņas. Vietām saliņas saišaudu

septām sadalītas sīkākās kodolu grupās un atsevišķos kodolos. Tā-

dās vietās ap kodoliem izveidojusies norobežota protoplasmā, un šā-

das kortikālā slāņa šūniņas tad līdzinās tuvējām medullārā slāņa šū-

niņām (starpības kodolu struktūrā nav).

Kortikālā slāņa centrālā daļa ir vispār ļoti bagāta saišaudu grīz-

tēm un it īpaši vaļīgi sakārtotiem dažāda lieluma kodoliem. Vietām

tādā kodolu pamatmasā tikai šur tur redzamas Pflüger'a trūbu saliņas.

Ari saišaudu grīztēs garenie kodoli lielāko tiesu vaļīgi sakārtoti gai-

šajā pamatmasā, kurā vietām izšķirama fibrillāra struktūra. Pflüger'a
trūbuproksimālā daļā kodoli ir ieapaļi, 8 v. lieli, ar chromatīna piciņām
viscaur kodolā. Bez tam, īpaši Pflüger'a trūbu virsgalā, ir mazāki,

7—B [x lieli kodoli ar nukleolu un vāji attīstītu chromatīna tīkliņu. Ir

vēl bez tam Pflüger'a trūbu virsgalā mazāki prötobrocha tipa iega-

reni kodoli ar 2—3 chromatīna piciņām. Virzienā uz dziedzera centru

trūbās parādās lieli apaļi graudami kodoli ar nukleolu. Tie ir gaišāki

nekā līdz šim minētie un caurmērā 12—13 fx lieli.

Vēl vairāk uz centra pusi dažas Pflüger'a trūbu daļas satur ko-

dolus, kuros viss chromatīns sablīvēts kodola vienā galā, bet pārējās

kodola robežas vāji saskatāmas. Šīs chromatīna masas sastāv no

īsiem stabiņiem resp. graudiņiem, kas sakārtoti viens aiz otra krus-

tām šķērsām. Šādi kodoli ir ap 12 jx lieli, un to struktūrā ir novēro-

jamas dažas variācijas. Tā dažiem kodoliem no sablīvējuma dodas

pārējā kodola daļā atsevišķi atzarojumi. Dažos kodolos pa kodola

perifēriju iet visapkārt stingri norobežots chromatīna tīkls gar kodola
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malu un vienā kodola galā atrodas chromatīna sablīvējums. Ir arī tāda

paša lieluma kodoli, kuros chromatīna stabiņi resni (viens gals res-

nāks par otru) un ir labi redzami pa visu kodolu, vislabāk kodola

centrā. Varbūt šie kodoli cēlušies no lielajiem gaišajiem graudaina-

jiem kodoliem. Šur tur Pflüger'a trūbās ir 18jx lielas graudamas Pro-

toplasmas masas, kurās atrodas intensīvi nokrāsotas dažāda lieluma

chromatīna lodītes (kariolitiskas formas). Vispār Pflüger'a trūbu ko-

doli vēl atrodas sinciciālā stadijā. Šur tur gan jau sāk ap kodoliem no-

robežoties protoplasmā.

Bez jau aprakstītām kodolu formām- Pflüger'a trūbiņās redzami

arī mazāki kodoli, sevišķi pa trūbu perifēriju, bet vietām arī starp

lielajiem kodoliem. Šie kodoli ir apaļas formas, 5p- lieli un virsējā epi-

tēlija kodoliem līdzīgi.

Kā no sacītā redzams, tad šinī 150 mm stadijā novērojamas tādas

pašas kodolu formas, kādas bija redzamas dzimuma dziedzerī pie

55 mm embriona.

Medullārā substance sastāv no intersticiālām šūniņām. Šūniņas

ir ap 19 \i lielas, poligonālas formas, ar stipri nokrāsotu prötoplasmu.

Apaļie, 8 v. lielie kodoli ar chromatīnu nabagi, ar vienu, retāk diviem

nukleoliem un maigu chromatīna tīkliņu. Kodoli atrodas vairāk vai

mazāk ekscentriski šūniņā. Šūniņas stāv tuvu viena otrai. Starp tām

atrodas garenie saišaudu kodoli vai arī tikai gaišā saišaudu pamat-

masā, kurā vietām redzamas spraugas. Dažas šūniņas it kā vēl nega-

tavas, tikai viena prötoplasmas dala labi redzama; citu šūniņu ap-

vārksne nav līdzena, bet robaina. Dažās vietās arī vēl redzamas šū-

niņu grupas ar pilnīgi norobežotu prötoplasmu, kā ari svabadi kodoli

saišaudu pamatmasā. Jāaizrāda vēl uz to, ka vispār pierobežas joslas

tuvumā parenchimas šūniņu kontūras nav tik labi izveidotas, kā vai-

rāk uz centra pusi, un ka starp medullārā slāņa šūniņām arī dziedzera

centrālā daļā vietām redzami pereklīši ar kortikālā slāņa kodoliem.

Medullāro masu, kā jau minēts, lielie, plašu saišaudu grīšķu pavadīti

asinstrauki sadala lielākos vai mazākos laukumos. Lielākie laukumi

atrodas pierobežas joslas tuvumā. Medullārā slāņa kodolu sakārto-

šana grīztēs šinī stadijā vairs nav novērojama.
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Noslēdzot embrionālo ovāriju sērijas aprakstu, gribu vēl salīdzi-

nāšanai aizrādīt uz kāda vecāka embriona ovārija uzbūvi. Embriona

lielums nav zināms; ovāriju dabūju jau sagrieztu sagitālos griezumos

(ne sērijā).

Dziedzeris ir ovālas formas, 14 mm garš, 11 mm plats.

Kortikālais slānis aizņem 7s no dziedzera apvārksnes. Tā bie-

zums ir apm. 2 mm, un virzienā uz mesovārijā piestiprināšanās vietu

tas sašaurinās (paliek plānāks). Dziedzeri pārklāj (izņemot hilusu)

plāns vienrindīgs plakans epitēlijs.

Kortikālā slāņa pamatu rada maigs saišaudu tīkliņš, kurā atro-

das ļoti daudz tievu garu saišaudu šūniņu.

Kortikālā slāņa perifēriskā daļā izšķiramas garo šūniņu grīztes

divējos virzienos:

1) zināmā attālumā viena no otras atiet grīztes, kas virzienā uz

dziedzera centru dod atzarojumus un kortikālā slāņa centrālā daļā

lokveidīgi savienojas un krustojas savā starpā,

2) starp perpendikulārām grīztēm redzamas horizontālas grīztes,

t. i. parallēli virsmai; tās sākas tieši zem virsējā epitēlija un virzienā

uz centru dabū lokveidīgu izskatu, ar konveksitāti uz centra pusi; uz

centra pusi šīs grīztes pāriet tīklveidīgā saišaudu masā.

Dziedzera perifēriskā daļā saišaudu elementi ir stiprāk sablīvēti

nekā virzienā uz centru — centrālā dajā.

Kortikālā slāņa centrālā daļā saišaudu pamatmasā ieguldīti prī-

mordiālie follikuli gandrīz nepārtrauktā rindā, lielākās un mazākās

grupās. Virzienā uz dziedzera perifēriju, sekojot perpendikulārām

grīztēm, redzamas retas sīkākas follikulu grupas un atsevišķi follikuli.

Ļoti maz ir primordiālo follikulu it tuvu dziedzera virsmai, spraugās

starp perpendikulāro, bet arī starp horizontālo grīšķu šūniņām. Tuvāk

dziedzera bāzei, kur kortikālais slānis sašaurinājies, lielākas follikulu

grupas atrodas arī tuvu virsmai.

Kortikālā slāņa perifēriskā daļā daudzās vietās vēl sastopamas

Pflüger'a trūbas, kas nav pārvērtušās follikulos. Tanīs atrodas per-

pendikulārās grīztes, starp garajām šūniņām, parasti grupās 3—4

parallēli viena otrai; tās ir šauras un pildītas maziem kortikālā slāņa

tipa kodoliem, ap kuriem tikai vietām saskatāms maigs Protoplas-

mas apsegs. Trūbas sākas kopā ar perpendikulārām grīztēm tieši zem

virsējā epitēlija. Tādās vietās dziedzera virsma rāda sīkus ielieku-

mus, kurus pilda kodolu sagrupējums, un tādu kodolu grupas tad arī

9*
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ir trūbas sākums. Dažas trūbiņas diezgan dziļi iedodas dziedzerī, bet

tikai reti sasniedz follikulu sakopojumus.

Medullārās substances šūniņas (intersticiālās), liekas, atrodas

atrofijas stadijā. Šūniņas neuzrāda vairs tipiskās poliedriskās formas,

ir dažāda lieluma, iegarenas un apaļas formas, kodols grūti vai ne-

maz nav saskatāms. Graudainā protoplasmā vietām gabalaina. Šūni-

ņas ieguldītas tīklveidīgā saišaudu pamatmasā un ir vaļīgi sakārtotas,

lielākā attālumā viena no otras; starp tām atrodas ļoti daudz mazu,

iegarenu vai arī apaļu kodolu.

Medullārā masa ļoti bagāta lieliem asinstraukiem, un jau šinī sta-

dijā ir izveidojušies ovārijam īpatnējie stipri locītie asinstrauki. Tur-

pat blakus tiem atrodas arī nelocīti asinstrauki ar ļoti biezām sienām.

Daži lielāki follikuli ari sastopami medullārā slāņa perifēriskā

daļā, starp medullārā slāņa šūniņām. Primārie follikuli sastāv no

oocītiem ar ļoti maigu öoplasmu, ar vienu iegarenu šūniņu kārtu vis-

apkārt oocītam un stipri nokrāsotu saišaudu segu. Ooplasrna ir, ka

jau minēju, ļoti maiga un tikai dažos manos prēparātos pilnīgi uzgla-

bājusies.

Tas pats sakāms ari attiecībā uz prīmitīvās membrāna granu-

losa šūniņām. Lielāko tiesu redzami tikai iegarenie kodoli oocīta ap-

vārksnē, un tikai retās vietās ari gaišā protoplasmā ap kodoliem.

F. KOPSAVILKUMS UN SLĒDZIENI.

I. Dzimuma dziedzeris indiferentā stadijā.

Dzimuma dziedzera pasākums saskatāms jau pie 7,5 mm gara

zirga embriona, Volfa ķermeņa ventro-mediālā sienā, kā peritoneālā

epitēlija un zem tā atrodošos audu uzbieznis, zema valnīša veidā. Pie

10 mm gara embriona valnītis ir jau daudz labāk izveidots, ir izšķirama

dorsālā un ventrālā nogāze un uz mediālo pusi orientēta virsotne. Ar

plato bazi tas savienojas ar Volfa ķermeņa mediālo sienu un sniedzas

longitūdinālā virzienā no 10. muguras skriemeļa līdz 1. lumbālā skrie-

meļa līmenim. Uz abiem galiem valnītis paliek zemāks un plakanāks.

Valnīša virsma šinī un arī vēl nākamajā stadijā (11,5 mm) nav viscaur

līdzena, bet vietām rievaina un robaina, īpaši valnīša nogāzēs. Rievām

ir longitūdināls virziens. Dažās vietās tās dziļi iedodas dziedzera aiz-

metnī un it kā atdala no tā blakus dziedzerīšus, kas kodolu struktūras
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ziņā neatšķiras no pamatdziedzera (6. un 10. fig.). Vēlākās stadijās tā-

das rievas vairs nav redzamas, vai redzamas tikai dažos atsevišķos

griezumos kā robi resp. iedobumi, kas nākamajos griezumos atkal

izzūd (12,7 mm).
Valnītim attīstoties, tas noapaļojas šķērsgriezumā (caurgriezumā),

tā pamats sašaurinās, un ar to tas arvienu vairāk atdalās no Volfa

ķermeņa, ar kuru vēlākās stadijās to saista mesovārijs (20., 21., 53.,
57. fig.). Uz 12 mm lielā embriona modeļa attēla (14. fig.) redzami

dzimuma dziedzeri garu valnīšu veidā un to topogrāfiskas attiecības

ar Volfa ķermeni un skriemeļu virkni. Valnīšu pamats vērsts uz la-

terālo, virsotne uz mediālo pusi; to priekšgali atrodas kaudāli no

Volfa ķermeņa priekšgala, un kaudālā virzienā valnīši nesasniedz

Volfa ķermeņa distālo galu. (Volfa ķermeņa distālais gals nav līdzi

modelēts.) Tas pats novērojams arī pie 10, 11,5 un 12,7 mm gariem

embrioniem
1

).

Salīdzinot 12 mm embrionu ar 10 un 11,5 mm gap'em, izrādās,

ka notikusi pārmaiņa dzimuma dziedzera gultnē, attiecībā pret skrie-

meļu virkni.

Pie 10 un 11,5 mm embrioniem valnīši sniedzas no 10. muguras

skriemeļa līdz 1. lumbālam skriemelim, pie 12 mm embriona no 14.

muguras skriemeļa līdz 4. lumbālā skriemeļa līmenim.

Tā tad notikusi dzimuma dziedzeru pārvietošanās kaudālā vir-

zienā. Šī parādība stāv sakarā ar plaušu un aknu attīstīšanos, kas

ietekmē arī Volfa ķermeņa priekšgala atrofēšanos un pārvietošanos

laterālā un kaudālā virzienā. Tā Volfa ķermeņa priekšgals

10 mm garam embrionam atrodas 2. muguras skriemeļa līmenī,
11 >5 » n r> »

6.
„ „ „

19 13

12,7 mm embrionam dzimuma dziedzeri ir vēl garāki nekā

12 mm, bet sākot ar 14,5 un 15 mm embrioniem, tie paliek īsāki un

biezāki un arvienu vairāk norobežojas no Volfa ķermeņiem. Dzimuma

dziedzera aizmetņa struktūra agrajās stadijās ir diezgan vienlīdzīga.

*) Tā tad aizrādījumi literātūrā, ka dzimuma dziedzera aizmetnis agrajās sta-

dijās sniedzas no Volfa ķermeņa proksimālā līdz tā distālajam galam, pie zirga

embriona neapstiprinās. Vēlākās stadijās, Volfa ķermenim arvienu vairāk atrofē-

joties, dzimuma dziedzera priekšdaļa gan nonāk vienā līmenī ar Volfa ķermeņa

priekšgalu un arī tam priekšā.
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Šūniņu kodoli, ieguldīti kopējā pamatmasā, ir 7—B ja lieli, ar vāji no-

krāsotu chromatīna tīkliņu. Sastopami ari apaļāki gaišāki kodoli ar

tumši nokrāsotu nukleolu vidū. Pie 7,5 mm un pa daļai arī pie 10 mm

dzimuma dziedzera aizmetņu primitīvā parenchimā ir gan tumšāk no-

krāsota nekā kodolu slānis, kas tieši pārklāj Volfa ķermeņa glome-

rulīšus un kanālīšus, bet citādi tie no šī slāņa nav norobežojami. Arī

virsējais epitēlijs uzbiezņa vietā no dziedzera parenchimas nav no-

robežots. Tālākā attīstīšanās gaitā dziedzera pamatdalā parādās ga-

reni vārpstveidīgi kodoli, kas, skaitā pieaugot, veido īpašu vārpst-

veidīgu kodolu slāni starp dziedzera parenchimu un Volfa ķermeņa

kanālīšiem (11,5, 12 mm). Arī dziedzera perifērijā, starp ieapalajiem

kodoliem, attīstās gareni, pēc izskata saišaudu kodolu formām līdzīgi

kodoli, un to skaits pieaug dziedzerim attīstoties. Sākot ar 11,5 un

12 mm, dziedzera primitīvo parenchimu var sadalīt: 1) centrālā

parenchimas masā un 2) perifēriskā, subepitēliālā slānī. Pēdējais ir

stiprāk nokrāsots, kodoli tanī ciešāk sablīvēti nekā centrālā paren-

chimā. Arī kodolu struktūras ziņā abi slāņi atšķiras viens no otra.

Subepitēliālā slānī ir redzami vairāk prötobrocha tipa kodoli un ga-

renās saišaudu kodolu formas, mazāk deuterobrocha tipa. Centrālā

parenchimā sastāv galvenām kārtām no vaļīgi sakārtotiem deutero-

brocha tipa kodoliem; prötobrocha tipa ir mazāk. Sākot ar 10 mm

embrionu kā virsējā epitēlijā, tā ari pārējos dzimuma dziedzera slā-

ņos sastopami arī daudz lielāki (8—12 p.) kodoli, kuriem chromatīns

loti graudams un ar laiku pieņem dažāda lieluma lodīšu izskatu, t. i,

kariolitiskas formas (2. tab., 7. zīmēj. a—d).

Virsējais epitēlijs sastāv galvenām kārtām no prötobrochiem ko-

doliem un tikai nedaudz deuterobrochiem. Daudzās vietās virsējam

epitēlijam ir tieši sakari ar subepitēliālo slāni, kurā iedodas tumšāk

nokrāsotas virsējam epitēlijam līdzīgas kodolu grupas.

7,5 mm embriona dziedzera aizmetņos nav redzami nedz asins-

trauki, nedz asinsķermenīši. Pie 10 mm embriona no Volfa ķermeņa

puses caur hilusu iedodas dziedzerī intensīvāk nokrāsotas vārpstvei-

dīgo kodolu grīztes, kurās sastopami pa retam asinsķermenīšam.

Pie 11,5 mm embriona dziedzera bāzes biezai saišaudu kārtai

jau laužas cauri liels asinstrauks. Uz robežas starp centrālo paren-

chimu un subepitēliālo slāni parādās asinsķermenīši laukumu veidā,

bez norobežotām sienām. 12 mm embriona subepitēliālā slānī parā-

dās ļoti daudz svabado asinsķermenīšu un jauno asinstrauku, kas snie-

dzas līdz pašam virsējam epitēlijam. Centrālā parenchimā jau novē-
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rojamas endotēliālās žuburainās šūnas, kas parenchimu sadala sali-

ņās. Pie 12,7 mm embriona dziedzerī, uz robežas starp subepitēliālo

slāni un centrālo parenchimu, izveidojies pierobežas asinstrauks un

vispār sāk veidoties sienas ap asinsķermenīšu rindām, kas turpinās

pie 14,5 un 15 mm embrioniem.

Dzimuma dziedzera krāniālos plakanos galus aizņem rete's vei-

dojumi. To pasākumi novērojami pie 10 mm, bet labāk redzami*pie

11,5 un 12 mm embrioniem. Volfa ķermeņa epitēliālā segā parādās

rievas un robi (16., 17. fig.). Epitēlija kodoli pa rievām iedodas me-

senchimas slānī, kas tieši pārklāj Volfa ķermeņa glomerulīšus un tur

veido epitēlija kodolu grīztes un grīšķu vijumus, ieslīpi, vietām arī

parallēli virsmai. Griezumos, caur dzimuma dziedzera priekšgalu, ši-

nīs stadijās redzami rete's grīšķu pārgriezumi dažādā lielumā

(11. fig.). Grīšķu centru aizņem 7u- lieli epitēlija kodoli, bet arī pavi-

sam mazi stipri nokrāsoti kodoliņi. Šo grīšķu perifērija apņemta kon-

centriski sakārtotiem vārpstveidīgiem kodoliem un asinsķermenī-

šiem. No dziedzera priekšgala rete's grīztes sniedzas kaudālā vir-

zienā diezgan dziļi dziedzerī, kur tās sastopamas dziedzera bāzes

daļā, kā arī centrālā parenchimā (12.—13. fig.).

Tā tad ir izšķirama gonālā un progonālā rete's daļa. Progonālā

daļā rete's grīztes atrodas tuvu perifērijai, vietām sakarā ar virsējo

epitēliju. Grīšķu vijumu pie 12 mm embriona vietām pārklāj stipri no-

krāsota saišaudu sega un atdala to no apkārtējiem audiem. Vietām

segas iekšējās sienas trūkst, un tad rete's vijums cieši pieslejas Volfa

ķermeņa glomerulīšiem. Volfa ķermeņa priekšgalā šinī stadijā jau

novērojama atrofija, un daži Volfa ķermeņa atrofējušās daļas kanālīši

pievienojas rete's grīšķu veidojumam un pavada to (23. un 24. fig.).

Kā redzams, tad rete's veidojumā piedalās virsējā epitēlija kodolu

grīztes, saišaudu kodoli un asinstrauki, kuriem pievienojas Volfa ķer-

meņa atrofētās daļas kanālīši-

Volfa ailes 7,5 mm embrionā sākas ar 39. griezumu, skaitot no

Volfa ķermeņa krāniālā gala. Vairāk uz priekšu Volfa ķermeņa kanā-

līši ieplūst mazākos subepitēliālos kanālīšos, kas savā starpā anas-

tomosē (3. fig.).
Müllera ailes aizmetnis parādās pie 11,5 mm embriona: Volfa

ķermeņa priekšgalā iekšējās sienas epitēlijs ir ļoti rievains (uz priekšu

un drusku ventrāli no rete's veidojuma pasākuma). Viena rieva ir lie-

lāka par citām un atbilst ostium abdominale tubae pasākumam. Mül-

lera ailes turpinājums trūbiņas veidā tikai redzams pie 12 mm cm-
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briona. Te Müllera ailes proksimālā dala jau ir labi norobežota un

sniedzas kaudālā virzienā līdz Volfa ķermeņa vidus daļai. Modelī

tā redzama Volfa ķermeņa sienā šauras līstītes veidā (14. fig.). Dzi-

muma dziedzeriem attīstoties, tā pamazām pagarinās, bet pie 14,5 un

15 mm embrioniem vēl nav sasniegusi Volfa ķermeņa distālo galu,

Dēfīnītīvo nieru aizmetnis jau redzams pie 10 mm embriona, dorso-

kaudāli no Volfa ķermeņa distālā gala, 4.—6. lumbālo skriemeļu lī-

menī. Arī ūreteri jau ir saskatāmi, bet vietām neskaidri. Tie atiet

no Volfa ailes distālā gala un ieplūst nieru aizmetnī ap 5. lumbālo

skriemeli. Nieres augdamas pārvietojas krāniālā virzienā (dorso-

mediāli Volfa ķermeņiem), un 12 mm embrionam tās sniedzas no

3. lumbālā līdz 17. muguras skriemelim (tāpat vēl 14,5 mm embrio-

nam). Ari 14,5 un 15 mm embrioniem nieres vēl ir slaiki veidojumi un

orientēti parallēli embriona sagitālai asij (pie 15 mm embriona prok-

simālā dala ir gan jau ieslīpi orientēta). Volfa aile kopā ar uteru

ieplūst pie 15 mm embriona ūroģenitālā kanālī. 11,5 un 12 mm em-

brioniem tā ieplūst ūroģenitālā sinusā.

II. Dzimuma dziedzeru diferencēšanās stadijas.

Sākot ar 16 un 17 mm embrioniem, pēc histoloģiskās uzbūves,

var izšķirt sieviešu un vīriešu kārtas dziedzerus (16 mm embr. ir

sieviešu, 17 mm — vīriešu kārtas). Pie sieviešu kārtas dziedzeriem

virsējais epitēlijs ir vairāk kodolu biezs (2—5). Kodoli ir prötobrocha

un deuterobrocha tipa, vietām sablīvēti grupās, un tapinveidīgi iedo-

das apakšējā slānī. Subepitēliālā slānī atrodas gan iegarenie saišau-

diem līdzīgie kodoli, gan kodoli, kas pilnīgi līdzīgi virsējā epitēlija ko-

doliem. Pēdējie vietām veido īsas grīztes, vai arī kodolu sakopoju-

mus, kuru starpas aizņem garenie kodoli un asinstrauki.

Medullārā substance ir saišaudiem sadalīta kodolu grīztēs un sa-

liņās, kas satur, galvenām kārtām, dzidros (gaišos) lielākos deutero-

brocha tipa kodolus, bet arī mazākos prötobrocha tipa. Perifēriskais

asinstrauks atrodas uz robežas starp subepitēliālo slāni un centrālo

parenchimu. Sieviešu kārtas embrioniem mēs subepitēliālo slāni

kopā ar virsējo epitēliju apzīmējam ar nosaukumu „kortikälais slā-

nis". Vīriešu kārtas dziedzerim virsējais epitēlijs ir vienrindīgs, kodoli

iegareni, prötobrocha tipa. Subepitēliālais slānis visumā ir plānāks

nekā sieviešu kārtas dziedzeriem un satur loti daudz gareno, saiš-
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audu tipa kodolu, starp kuriem ir arī prötobrochi. Garenie kodoli

orientēti parallēli virsmai. Epitēliālo kodolu grīztes subepitēliālā slānī

nav konstatējamas. Perifēriskais asinstrauks atrodas subepitēliālā

slānī, tuvāk dziedzera virsmai, nekā tas ir sieviešu kārtas embrio-

nam. Centrālā parenchimā ir redzamas sēklu kanālīšu veidošanās

pazīmes. Blakus deuterobrocha tipa kodoliem ir izveidojušies īpaša

tipa kodoli, drupačainie, kas pēc savas struktūras ir līdzīgi vēlāko sta-

diju sēklas kanālīšu sienas epitēlija kodoliem (2. tab. 5. zīm a un b un

36. un 41. fig.). Tādi kodoli vēlākās stadijās ir rindās sakārtoti, vie-

tām perēkļos sagrupēti, kā arī ir pilnīgi izolēti atsevišķi kodoli. To ir

vairāk parenchimas vidējās dalās, virzienā uz perifēriju to skaits sa-

mazinās. Vietām tie tomēr sniedzas gandrīz līdz virsējam epitēlijam.

Šādi kodoli satur daudzas, stipri nokrāsotas dažāda lieluma chroma-

tīna drupačiņas, chromatīna tīkliņš viscaur ir labi izveidojies, nukleols

vairs skaidri neizdalās. Šādu kodolu rindas ir uzskatāmas kā sēklu

kanālīšu pasākumi.

Arī deuterobrocha tipa kodoli, kas gan ir mazumā, ir vietām rin-

dās sakārtoti, vairāk gan kodolu grupās un perēkļos. No tiem vēlākās

stadijās attīstās intersticiālās šūniņas.

26. un 33. fig. rāda sieviešu un vīriešu kārtas dzimuma dziedzera

modeļu attēlus diferencēšanās stadijā (16. un 17. mm embr.). Kā re-

dzams, tad sieviešu kārtai kreisais dziedzeris ir garāks un šaurāks

par labās puses dziedzeri; vīriešu kārtai otrādi, labais dziedzeris ir

garāks un platāks nekā kreisais, lai gan starpība ir mazāka nekā

sieviešu kārtai.

Vīriešu kārtas dziedzera priekšgals (īpaši labās puses dziedze-

rim) ir loti plakans un plāns, un dziedzeri vislabāk attīstījušies vir-

zienā uz kaudālo galu (sieviešu kārtai dziedzera vidējā daļa visvairāk

attīstīta).

III. Vīriešu kārtas dzimuma dziedzeru tālākā attīstīšanās.

Vīriešu kārtas dziedzeros turpinās sēklu kanālīšu attīstīšanās.

17 mm embrionam drupačainie kodoli tikai vietām ir rindās sakārtoti,

22 mm embrionam visa centrālā parenchimā ir sadalīta tumšās un

gaišās kodolu grīztēs un laukumos (35., 36., 40. un 41. fig.). Abu

grīšķu veidus atdala vienu no otra garenie saišaudu kodoli. Tumšās

grīztes sastāv no drupačainiem, ovāliem, 5—7 lieliem kodoliem, tās
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daudzkārt zarojas, un to plašums ir diezgan nevienāds. Vispār tās vēl

nav labi norobežojamas no apkārtējiem audiem, un daudzās vietās

redzami arī lielāki kodolu sakopojumi.

Gaišo grīšķu un laukumu kodoli ir ap 7 lieli un deuterobrocha

tipa. Dziedzera centrā atrodas liels asinstrauks.

Subepitēliālais slānis šinī stadijā ir šaurs un galvenām kārtām

sastāv no saišaudu kodoliem. Tāpēc tas arī labi atdalās no pārējās

parenchimas.

24 mm embrionam intensīvāk nokrāsotās kodolu grīztes (sēklu

kanālīšu pasākumi) jau ir labāk no apkārtnes norobežotas (40. fig.),

šaurākas (9 —13 \i) un vietām jau pieņēmušas trūbveidīgu formu; ir

izšķirami ciešāk sablīvētie perifēriskie un vaļīgāk sakārtotie centrālie

kodoli. Šīs grīztes ir vēl labāk nekā agrākās stadijās atšķiramas no

gaišajām grīztēm un laukumiem ar to, ka pamatmasā pēdējās ir gaiši

iedzeltāni nokrāsota. Tad vēl daudzās vietās ap deuterobrochiem ko-

doliem ir jau redzama vairāk vai mazāk norobežota protoplasmā, kas

norāda uz iesākušos intersticiālo šūniņu diferencēšanos.

51 un 55 mm embrioniem intersticiālo šūniņu veidošanās jau ir

pilnā gaitā. Šūniņas atrodas grīztēs un laukumos starp sēklu kanālī-

šiem. Lielākās šūniņas (25 ļx) aizņem grīšķu centrālo dalu, mazākās

— perifērisko. Dziedzera laterāli-dorsālā sienā tās noiet līdz pašai

dziedzera virsmai. Sēklu kanālīšos jau daudzās vietās var izšķirt

sienu un lūmenu. Tomēr ne visur tie jau izveidojušies. Daudzās vie-

tās centrālā parenchimā starp sēklu kanālīšiem vēl redzami kodolu

sagrupējumi, kas satur gan drupačainas struktūras, gan deuterobrocha

tipa gaišos kodolus. 55 mm embrionam sēklu kanālīši vislabāk at-

tīstījušies dziedzera perifērijas tuvumā un tur vietām sakārtoti paral-

lēli virsmai. Tie daudzkārt zarojas un zem subepitēliālā slāņa lok-

veidīgi savienojas savā starpā. Tādas sēklu kanālīšu arkas tuvu dzie-

dzera virsmai novērojamas arī pie 110 mm embriona.

Visvecākajam manis izmeklētam vīriešu kārtas embrionam

(110 mm) sēklu kanālīši ir gandrīz jau viscaur vienlīdzīgi attīstīti, ap

35 n plati, kodolu struktūra drupačaina, kodoli ap 7 n lieli; ir arī lielāki

— 8 jjl lieli kodoli ar graudiņiem. Tikai dažās vietās (dziedzera cen-

trālā daļā un tuvāk bāzei) sastopami vēl lielāki kodolu sagrupējumi ar

nepilnīgi atdalītiem sēklu kanālīšiem. Kanālīšu siena sastāv no vien-

rindīga epitēlija ar membrāna propria, un trūbiņu centrā atrodas gaiša,

ar retiem kodoliem, pamatmasā.
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Vispār kanālīši daudzkārt zarojas un anastomosēsavā starpā. Ka-

nālīši ieguldīti gaišā tīklveidīgā pamatmasā ar daudziem maziem,

tumši nokrāsotiem, vaļīgi sagrupētiem kodoliem. Tādi, samērā plati,

mazo kodolu slāņi gandrīz visur sastopami starp sēklu kanālīšiem un

intersticiālo šūniņu grupām. Ap sēklu kanālīšiem daudzās vietās re-

dzamas spraugas. Intersticiālās šūniņas loti attīstījušās un masas

ziņā šinī stadijā daudzkārt pārsvarā par sēklu kanālīšu audiem. Tās

ir sakārtotas plašos nepārtrauktos laukumos un dažāda platuma grīz-

tēs, kas daudzkārt zarojas un atkal savienojas savā starpā. Šūniņas
ir ap 25 v. lielas, iebrūni sarkanas krāsas, poligonālas, arī trīsstūrainas

un labi atdalītas viena no otras. Starp atsevišķām šūniņām atrodas

mazi, vaļīgi sakārtoti kodoli un daudz kapillāru (arī spraugas un šķir-

bas). Laukumu un grīšķu perifērijā daudzkārt redzamas mazas inter-

sticiālās šūniņas ar nepilnīgi norobežotu citoplasmu un arī kodolu gru-

pas kopējā, nesadalītā pamatmasā. Dziedzera priekšgalā Volfa ķer-

meņa atrofētās daļas kanālīšiem (ductuli efferentes) ir sakars ar rete's

veidojumu, kas aizņem dziedzera proksimālās daļas dorso-laterālo

sienu un cieši saistīts ar dziedzera masu. Rete's grīztēm vēl nav lū-

mena. Šur tur redzamie stipri nokrāsotie kanālīši ir tubuli efferentes

turpinājumi. Mediastinum testis arī jau pie embrioniem ir maz attīs-

tīts. Tā vietu aizņem liels asins sinuss, kas atrodas dziedzera centrālā

daļā, garās ass virzienā, un ir sadalīts dažās atsevišķās nodalās

(44. fig.). Sinusa apvārksnē atrodas saišaudu grīztes ar mazākiem

asinstraukiem, daudziem sēklu kanālīšiem un intersticiālām šūniņām.

Šāda liela asins sinusa pasākumi dziedzera centrālā daļā konstatē-

jami jau pie 22, 24, 51 un 55 mm embrioniem liela centrālā asinstraukā

veidā.

IV. Sieviešu kārtas dzimuma dziedzeru tālākā attīstīšanās.

Kortikālās grīztes, kas 16 mm embrionam izveidojas subepitēliālā

slānī un kurām ir sakars ar virsējo epitēliju, sieviešu kārtas embrio-

niem attīstās tālāk, un līdz ar to kortikālais slānis paliek arvienu bie-

zāks. 19 mm embrionam tas ir ap 180[i biezs, 26 mm embrionam vie-

tām ap 400 ļt. Kortikālās grīztes šinī stadijā visumā ir garākas, nekā

agrākās stadijās, iet ieslīpi, arī parallēli virsmai un daudzkārt savieno-

jas ar blakus grīztēm. Starp epitēliālām grīztēm attīstās saišaudiem

līdzīgi kodoli un arī saišaudu grīztes ar asinstraukiem un sadala kor-

tikālās grīztes dažāda lieluma perēkļos un kodolu grupās. Daži epi-
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ielija perēkļi un grīšķu atzarojumi dziļāk iedodas centrālā parenchimā.

Kortikālo grīšķu kodoli šinī stadijā ir prötobrocha un deuterobrocha

tipa; pēdējo ir vairāk grīšķu centrālā daļā.

Agrajās stadijās kortikālās grīztes vēl nav stingri norobežojamas

no apkārtnes, jo starpaudu kodoliem vēl ir pa daļai līdzīgas formas

un struktūras kā grīšķu kodoliem. Dziedzeriem attīstoties starpaudi

arvienu vairāk iegūst saišaudu pazīmes, un garenie kodoli vaļīgāk

sakārtoti starp epitēliālām grīztēm, kā arī gaišāk nokrāsoti. Arī

asinstrauki attīstās starp grīztēm. Tas novērojams jau pie 26 mm em-

briona, vēl labāk tomēr pie 29 mm. Šim embrionam kortikālās grīz-

tes ir labi norobežotas no apkārtnes. Saišaudi starp grīztēm ir vaļīgi

sakārtoti gaišajā pamatmasā, kamēr kortikālo grīšķu kodoli ir ciešāk

sablīvēti iebrūni tumšajā pamatmasā; dažās vietās starp grīztēm un

saišaudiem ir radušās spraugas. Šinī stadijā kortikālās grīztēs gan

vēl nav attīstījies dobums, tomēr platākajās kodolu rindās centrālie

kodoli ir vaļīgāk sakārtoti nekā perifēriskie. Tanīs vietās, kur korti-

kālais slānis ir vislabāk attīstījies, var tanī izšķirt divas kārtas: 1) pe-

rifērisko, kurā grīztes daudzkārt zarojas un stāv tuvu viena otrai, un

2) centrālo, kurā ieiet grīšķu atzarojumi un daudzas atsevišķas epitē-

lija kodolu saliņas. Šī centrālā kārta ir īpaši bagāta saišaudu ele-

mentiem.

55 mm embriona kortikālais slānis vietām ir ap 800 \i biezs (vir-

sējais epitēlijs 20 u.) un aizņem Vs no dziedzera caurmēra. Epitēliālās

grīztes, resp. Pflüger'a trūbas atiet tieši no virsējā epitēlija un, tāpat

kā agrākajās stadijās, ir pa daļai sakārtotas parallēli virsmai, daudz-

kārt zarojas, atkal savienojas un dažās vietās ir saplūdušas lielākās

kodolu grupās. Perifēriskā daļā grīztes stāv tuvu viena otrai. Saiš-

audi šinī stadijā ir sablīvēti savā starpā un veido starp Pflüger'a trū-

bām platākas vai šaurākas septas. Daudzās vietās redzamas sprau-

gas. Kortikālā slāņa centrālā kārta ir lielāko tiesu sadalīta epitēliālo

kodolu saliņās, starp kurām atrodas lielākā skaitā vaļīgi sakārtoti mazi

gareni un ieapaļi kodoli; vietām saišaudu grīztes norobežo saliņu sa-

grupējumus.
150 mm embrionam kortikālais slānis, salīdzinot ar medullāro

substanci, ir plānāks nekā 55 mm embrionam. Pflüger'a trūbas stāv

attālāk viena no otras, un starp tām ir izveidojušās samērā platas

saišaudu grīztes, kas sastāv no ciešāk sagrupētiem gareniem kodo-

liem. Pflüger'a trūbas ari šinī stadijā atiet tieši no dziedzera virsmas

(virs. epit). Trūbu samērs ir nevienlīdzīgs, vietām seko šaurākas
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un platākas vietas. Tāpat kā agrākās stadijās, Pflüger'a trūbas za-

rojas un atkal savienojas, centrālie kodoli ir vaļīgāk sagrupēti un sie-

nās vairāk sablīvēti. Kortikālā slāņa centrālo dalu aizņem sīkāki

Pflüger'a trūbu atzarojumi, atsevišķas epitēlija kodolu grupas un va-

ļīgi dažāda lieluma kodoli. Dažās vietās tādu kodolu starpā tikai šur

tur redzamas izolētas Pflüger'a trūbu saliņas, kā arī atsevišķi epitēlija

kodoli ar citoplasmu visapkārt.

Manas sērijas visvecākā embriona (lielums nav zināms) ovārijā

kortikālā slāņa uzbūve ir ļoti pārmainījusies. Pflüger'a trūbas lielāko

tiesu atrofējušās, un kortikālo slāni galvenām kārtām aizņem tievi

gari, cieši grīztēs sablīvēti saišaudu kodoli, kas ieguldīti maigā saiš-

audu tīklā. Grīztes iet divējādā virzienā: perpendikulāri (no ovārija

perifērijas uz centru) un horizontāli (parallēli virsmai). Horizontālās

grīztes atrodas tieši zem virsējā epitēlija. Perpendikulārās atiet no

dziedzera virsmas zināmā attālumā viena no otras un virzienā uz

centru dod atzarojumus, kas lokveidīgi savienojas un krustojas savā

starpā. Starp perpendikulārām grīztēm atrodas dziedzera perifērijā

horizontālās. Kortikālā slāņa perifērijā saišaudu elementi ir ciešāk

sablīvēti nekā centrālā daļā.

Dziedzeri pārklāj plāns vienrindīgs epitēlijs. Pflüger'a trūbas tikai

dažās vietās vēl uzglabājušās starp perpendikulāro grīšķu garajiem

kodoliem. Tās ir šauras un pildītas maziem kortikālā slāņa tipa kodo-

liem un atiet tieši zem virsējā epitēlija no kodolu sagrupē jumiem, kas

pilda sīkus ieliekumus dziedzera virsmā. Vietām Pflüger'a trūbām

vairs nav sakara ar virsējo epitēliju. Dažās vietās ari vēl redzami at-

zarojumi un anastomöses.

Kortikālā slāņa centrālā daļā ir izveidojušies oocīti ar ļoti maigu

öoplasmu un ar vienu iegarenu šūniņu kārtu visapkārt oocītam (tā

tad primārie follikuli). Primārie follikuli ir ieguldīti saišaudu pamat-

masā lielākās un mazākās grupās, gandrīz nepārtrauktā rindā. Vir-

zienā uz dziedzera perifēriju, sekojot perpendikulārām grīztēm, ir re-

dzamas retas sīkākas follikulu grupas un atsevišķi follikuli. Ļoti maz

primāro follikulu ir tuvu dziedzera virsmai.

Ovāriju centrālā parenchimā (medullārā substancē) kodoli arī ir

rindās sakārtoti un veido medullārās grīztes, starp kurām attīstās ga-

renie saišaudu kodoli un sīki asinstrauki. Medullāro grīšķu kodoli vi-

sumā līdzīgi gaišajiem deuterobrocha tipa un pārejas formas kodo-

liem un ieguldīti kopējā pamatmasā. No tiem attīstās īpatnējas zirga

embrionālo ovāriju intersticiālās šūniņas. Pasākums tām jau ir no-
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vērojams pie 28 mm embriona. Medullāro grīšķu iedzeltānā pa-

matmasā dažādās vietās ir sīkām spraugām sadalīta daļiņās, un tās

veido norobežotu citoplasmu ap atsevišķiem kodoliem. 29 mm em-

brionam centrālā parenchimā jau daudzās vietās redzamas tādas šū-

niņas, un 39 mm embrionam medullārās grīztes un saliņas vispār

sastāv no intersticiālām šūniņām ar norobežotu citoplasmu. Šūniņas

ir ap 16 \i lielas, trīsstūrainas, poligonālas, ar iedzeltānu sīkgraudainu

citoplasmu. Kodoli visumā pēc sava izskata ir deuterobrocha tipa

kodoliem līdzīgi, kā arī vietām pieņem graudaino formu. Šūniņas ir

savienotas īsākās grīztēs un dažāda veida saliņās, starp kurām atro-

das lielākā skaitā garenie saišaudu kodoli, kā arī mazāki, stipri no-

krāsoti ieapaļi kodoli. Redzamas arī atsevišķas intersticiālās šūniņas.

55 mm embrionam intersticiālās šūniņas ir lielākas (ap 25 p.),

citoplasma iedzeltāni sarkana, vispār homogena, bet ir arī sīki grau-

diņi redzami. Šūniņas šinī stadijā lielāko tiesu sagrupētas nelielās

saliņās; tikai retās vietās vēl redzamas grīztēs sakārtotas šūniņu

rindas. 150 mm embrionam gandrīz visas intersticiālo šūniņu saliņas

ir saišaudiem sadalītas atsevišķās šūniņās, ar gaišu kodolu sarkan-

brūnā pamatmasā. Starp tām atrodas lielā skaitā gareni un ieapali

kodoli gaišajā, vaļīgajā pamatmasā. Arī kapillāri un spraugas redzami

starp intersticiālām šūniņām. Dažas šūniņas ir it kā vēl negatavas,

tikai viena citoplasmas dala ir izveidojusies, dažās vietās arī vēl vairāk

kodolu atrodas kopējā pamatmasā. Pierobežas joslas tuvumā inter-

sticiālo šūniņu kontūras nav tik labi izveidotas kā vairāk uz centru.

Starp medullārās substances šūniņām vietām atrodas arī pereklīši ar

kortikālā slāņa kodoliem (arī dziedzera centrālā daļā).

Manas sērijas vecākā embriona ovārijā intersticiālās šūniņas arī

vēl aizņem centrālās parenchimas galveno dalu, bet atrodas, kā

liekas, jau atrofijas stadijā. Šūniņas neuzrāda vairs tipiskas polied-

riskas formas, bet ir garenas vai ieapalas, kodoli grūti vai nav nemaz

saskatāmi, graudainā citoplasma vietām gabalaina. Šūniņas ir vaļīgi

sakārtotas tīklveidīgā saišaudu pamatmasā, lielākā attālumā viena no

otras. Starp tām atrodas daudz mazu iegarenu vai apaļu svabadu

kodolu. Medullārā masa ļoti bagāta lieliem asinstraukiem, un jau šinī

stadijā ir izveidojušās īpatnējas, stipri locītas artērijas (blakus tām

redzamas nelocītas artērijas ar biezām sienām). Attīstoties dzimuma

dziedzeri paliek arvienu īsāki un platāki, kā tas redzams modeļu no-

bildējumos (26., 33., 39. un 48. fig.). Labās un kreisās puses dziedzeri

nav vienādas formas un lieluma. Sieviešu kārtai kreisās puses dzie-
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dzēri ir garāki par labās puses dziedzeriem; vīriešu kārtai tas ir

otrādi — labās puses dziedzeri ir garāki nekā kreisās puses (izņemot
22 mm garo embrionu)1

).

Arī gultnes ziņā ovāriju attīstīšanās gaitā notiek pārmaiņas.

Agrajās stadijās ovāriji -ar garo asi ir orientēti sagitālā virzienā, pa-

rallēli skriemeļu virknei; vēlākās stadijās tie stāv ieslīpi, ar proksi-

mālo galu uz ārieni un distālo — uz iekšieni (51. fig.). Līdz ar to

notiek rotācija ap dziedzera garo asi. Dziedzera līdzšinējā ventrālā

siena pārvietojas uz mediālo pusi, dorsālā uz laterālo, un svabadā

mala vēršas dorsālā virzienā (50. fig.). Šādas pārmaiņas ovārija

gultnē notiek sakarā ar Volfa ķermeņa atrofiju, un vēlākās stadijās,

kad ovāriji vairs nav cieši saistīti ar Volfa ķermeņa atliekām, tie ir

atkal orientēti ar garo asi sagitālā virzienā 2
).

150 mm embrionam ovāriji ir ovālas formas ar muldveidīgu

ieliekumu konveksajā sienā. Līdzīgs ieliekums novērojams arī pie

39 mm embriona ovārijiem.

Rete's veidojumi sieviešu kārtas embrioniem agrajās stadijās ir

samērā labāk attīstīti nekā vīriešu kārtas. Dažas rete's grīztes iedo-

das dziļi dziedzeru centrālā parenchimā, un tādam jau pie 16 mm

embriona ir lūmens saskatāms. Epitēliālās trūbiņas, kas vēlākās sta-

dijās sastopamas medullārā substances masā starp intersticiālām

šūniņām, ir cēlušās no rete's grīztēm. Rete's veidojumam pieslejas

arī sevišķas epitēliālās trūbiņas (23. un 24. fig.), līdzīgas tām, no

kurām vīriešu kārtai izveidojas tubuli efferentes.

Müllera ailes 16 mm embrionam jau nonākušas līdz Volfa ķermeņa

distālam galam un ieplūst ūroģenitālā kanālī kopā ar Volfa ailēm;

19 mm embriona Müllera ailēm jau ir atsevišķas ietekas, drusku

ventrāli pēdējām. Tālākās stadijās abas ailes tai dajā, kas atrodas

ūroģenitālā krokā, saplūst kopā; aiļu distālie gali turpretim attālinās

viens no otra un atsevišķi noiet līdz ūroģenitālā kanāla sienai. Savie-

nošanās 21 un 26 mm embrioniem vēl ir nepilnīga, šķērsgriezumos

redzamas starpsienas; 28 mm embrionam abas trūbas atzīmētā vietā

jau ir pilnīgi savienojušās vienā trūbā, kas 29 mm embrionam ir stipri

*) Šai parādībai tomēr nav piedodama vispārēja nozīme, jo van Beek's pie

govs embrioniem atradis, ka starp 18 embrioniem 8 reizes kreisās puses ovāriji

bija garāki par labās puses ovārijiem, 6 — abās pusēs bija vienāda garuma un

4 reizes labās puses ovāriji bija garāki par kreisās puses dziedzeriem.

2) Līdzīgas pārmaiņas van Beek's ir novērojis arī pie govs embrioniem.
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paplašinājusies; distālie gali arī šim embrionam atsevišķi noiet līdz

ūroģenitālā kanāla sienai un beidzas tanī akli. Pie 55 mm embriona

Müllera ailes ir atdalījušās no Volfa ķermeņa sienas un atrodas kopā

ar Volfa ailēm īpašā vēdera plēves krokā, laterāli Volfa ķermenim un

dzimuma dziedzerim (60.—63. fig). Volfa ailes priekšdaļa ir pa daļai

atrofējusies un Volfa ķermeņa kaudālā daļā krustojas ar Müllera

ailēm. Müllera ailes no laterālās puses pāriet ventrāli Volfa ailei uz

tās mediālo pusi. Distālā virzienā abas Müllera ailes savienojas vienā

trūbā, kas savā tālākā gaitā loti paplašinās un tad atkal dalās divās

trūbās, kas atsevišķi no Volfa ailēm ieplūst ūroģenitālā kanālī.

Nieres 16 mm embrioniem ieņem jau gandrīz savu dēfīnītīvo

gultni, starp 17. muguras un 2. lumbālo skriemeli, dorso-krāniāli no

dzimuma dziedzera, tomēr ar pēdējo trešdaļu vēl ir vienā līmenī ar

ovārijiem. Vēlākās stadijās nieres vispār atrodas krāniāli dzimuma

dziedzerim. Labās nieres jau šinī stadijā ir vairāk uz priekšu nekā

kreisās.

Ūreteri jau 16 mm embrionam atsevišķi ieplūst ūroģenitālā ka-

nālī, laterāli un drusku krāniāli Volfa un Müllera aiļu ietekas vietai.

26 un 29 mm embrioniem ūreteru ietekas vieta atrodas jau labu

dalu priekšā Volfa ailēm.

V. Indiferento dīgļšūniņu (Keimzellen) kodolu struktūras pārgrozības.

I. un 11. tabula rāda dažādas ģenitālo šūniņu kodolu struktūras,

kādas man nācās novērot, dzimumu dziedzeriem attīstoties. 7,5 mm

embrionam viss dzimuma dziedzera pasākums un virsējais epitēlijs sa-

stāv, galvenām kārtām, no prötobrocha tipa kodoliem (I. tab. 1, zīm.).

Zem virsējā epitēlija retās vietās saskatāmi arī vāji izveidoti deu-

terobrochi kodoli (I. tab. 2. zīm. a). Nākošās indiferentās stadijās

deuterobrochu kodolu skaits pavairojas, un tie sastopami kā virsējā

epitēlijā, tā arī primārā parenchimā.

Dziedzeriem diferencējoties vīriešu kārtas dziedzeros centrālā

parenchimā lielākā kodolu dala izveidojas lielākās chromatīna drupa-

čiņās, ar nelīdzenu perifēriju, 3—4 vienā kodolā (11. tab. 5. zīm. a).

Kodoli ir 7—B \l lieli un ir līdzīgi vēlāko stadiju sēklas kanālīšu sienas

kodoliem (11. tab. 5. zīm. b).

Šādas šūniņas jau novērojamas 14,5 un 15 mm embrionos, bet

labāk izveidotas tās ir sākot ar 17 mm embrionu. Ap centrālās
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parenchimas deutorobrocha tipa kodoliem izveidojas stingri noro-

bežota protoplasmā (11. tab. 6. zīm.), un tā attīstās 16—25 ja lielas

intersticiālās šūniņas. Šādu šūniņu kodoliem ir labi norobežots

nukleols ar loti maigu chromatīna tīkliņu visapkārt.

Sieviešu kārtas embrioniem dzimuma dziedzeros vēl ilgi uz-

glabājas un prēvalē deuterobrocha tipa kodoli, ar vienu un diviem

nukleoliem un maigiem graudiņiem visapkārt. Vecākās embrionu

stadijās šie kodoli paliek lielāki un sasniedz līdz 10 \i lielumā (I. tab.

2. zīm. a—e). Deuterobrocha tipa kodoli sastopami virsējā epitēlijā,

kortikālo grīšķu perifēriskā daļā un medullārā substancē. Sākot ar

39 mm embrionu, kortikālā slānī novērojama ģenitālo šūniņu tālākā

diferencēšanās. Kortikālo grīšķu centrālā galā, ap nedaudziem ģeni-

tālo šūniņu kodoliem, parādās gaiša perifēriska zöna (gaišās šūniņas)

un 55 mm embriona ovārijā deuterobrocha tipa kodolos izveidojas

daudz chromatīna graudiņu, kā arī paši kodoli paliek lielāki (10—12 p.)

(I. tab. 3. zīm. a—e). Chromatīna graudiņi nav vienāda lieluma un

formas. Dažos kodolos nukleols vēl labi izšķirams, citos tas vairs

nav tik stingri norobežots, bet līdzinās chromatīna gabaliņam (pikai).

Dažos kodolos redzami divi tādi chromatīna gabaliņi. Graudainie

kodoli atrodas kortikālo grīšķu perifēriskā daļā, starp parastiem

deuterobrocha tipa kodoliem. Vairāk uz dziedzera centra pusi kor-

tikālās grīztēs parādās līdz 17 lieli kodoli (I. tab. 3. zīm. f—i). Dažos

tādos kodolos chromatīns ir sablīvēts kodola vienā galā (g), citos no

šī sablīvējuma atiet chromatīna pavedienu cilpa (h). Ir novērojami

ari tāda paša lieluma kodoli, kuros chromatīna pavedieni ir attīstī-

jušies pa kodola perifēriju, bet pavedienu krustojumu vietās atrodas

lielāki vai mazāki chromatīna gabaliņi (pikas) (f). Dažās vietās viss

kodols ir piepildīts chromatīna stabiņiem (i). Medullārās substances

intersticiālo šūniņu kodoli pēc sava izskata loti līdzīgi deuterobrocha

tipa kodoliem un to atvasinājumiem (ar 2 nukl.) (I. tab. 4. zīm. a un b).

Sākot ar 10 mm embrionu, visās dzimuma dziedzeru attīstības

stadijās, tā vīriešu, kā sieviešu kārtas dziedzeros, sastopami lielāki

kodoli (8 —12 p.), kuros chromatīns ir ļoti graudams (11. tab. 7. zīm.

a—c). Šie graudiņi ir nevienāda lieluma un formas, attīstīti vairāk

gan pa kodola perifēriju, vai aizņem arī visu kodolu. Dažos kodolos

apaļiem chromatīna graudiņiem ir līdzena perifērija, un tie izskatās

kā dažāda lieluma lodītes, resp. pilītes (11. tab. 7. zīm. d). Pēc f. Viņi-

vartera šādu kodolu parādīšanās aizrāda uz to, ka šūniņās sākusies

kariolise.

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I 10
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Uber die embryonale Entwicklung
der Geschlechtsdrusen, besonders der Ovarien,

beim Pferde.

R. Grapmanis.

Autoreferat.

Über die embryonale Entwicklung der Pferdeovarien sind wir

noch recht unvollkommen unterrichtet, ungeachtet des grossen In-

teresses, welches die Entwicklungsgeschichte des so eigenartig ge-

formten Pferdeeierstocks bietet. Die Fundamentalarbeit Borns (1874)

bezieht sich, abgesehen vom 10 Monate alten Foetus, vorzugsweise

auf die postembryonale Entwicklung. Die späteren Autoren, Aimē

(1902) und neuerdings Kohn (1926) behandeln vorzugsweise die Bil-

dung der Zwischenzellen bei älteren Embryonen. Über die Entwick-

lungsvorgänge der Geschlechtsdrüsen vom Pferde in frühen Stadien

liegen keine Angaben vor. Der Grund davon liegt wohl in der

Schwierigkeit, geeignetes Untersuchungsmaterial zu erhalten. Junge

Pferdeembryonen sind sehr schwer zu erhalten, und die vorliegende

Arbeit konnte auch nur ausgeführt werden dank dem freundlichen

Entgegenkommen meines Kollegen, Prof. L. Kundzinš, welcher mir

eine ganze Reihe im Laufe der Jahre erworbener junger Pferde-

embryonen zur Verfügung stellte (25 Embryonen von 7,5 bis 55 mm

Länge).
Die Embryonen waren in Pikrinsäure fixiert und die meisten im

Stück mit Lithionkarmin gefärbt. Sie wurden in Zelloidin eingebettet

und in frontale Schnittserien zerlegt. Von den grössten Embryonen

(39—55 mm langen) wurde nur der distale Teil des Embryo zur

Einbettung verwandt.

Zwei von mir in frischem Zustande erhaltene Embryonen, einen

männlichen 110 mm und einen weiblichen 150 mm langen, habe ich

in Formalm fixiert und die isolierten Geschlechtsdrüsen in frontale

Schnittserien zerlegt. Zur Schnittfärbung benutzte ich Hämatoxilin



und Eosin, als Einschlussmasse zum Teil Venetianischen Terpentin,

zum Teil Kanadabalsam.

Zur besseren Orientierung über die Form der Geschlechtsdrüsen

und ihre topographischen Beziehungen zur Umgebung, sowie auch

um etwaige Unterschiede in Bezug auf die Form der sich bildenden

weiblichen und männlichen Drüsen feststellen zu können, habe ich

5 Wachsmodelle nach der Bornschen Plattenmodelliermethode ange-

fertigt (vom 12, 16, 17, 21 und 22 mm langen Embryo).

Modelliert wurden nur die Geschlechtsdrüsen im Zusammenhang

mit den Wolffschen Körpern und den entsprechenden Wirbeln (Fig. 14,

26, 33, 39 u. 48 Ventralansicht).
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass in den Modellen die Organe

seitenverkehrt wiedergegeben sind, die linke Geschlechtsdrüse des

Modells also der rechten Drüse des Embryo entspricht und umge-

kehrt. Die Photographien habe ich mit Hilfe der Mikrophotokamera

„Makam" Periplan-Okular 8 X Leitz ausgeführt.

Die auf den Tafeln 1 u. 2 wiedergegebenen Zellen und Zellkerne

sind nach Präparaten bei starker Vergrösserung gezeichnet (Zeiss

Ölimmersion H. J. 100 X, 1/12 Fl., Okul. K. 10 X).
In bezug auf die Längenangaben derEmbryonen ist zu bemerken,

dass bei einem grossen Teil der Embryonen die Köpfe schon abge-

schnitten und für andere Zwecke verwandt waren. Bei diesen Em-

bryonen (16—55 mm) beziehen sich die Massangaben auf die Ent-

fernung des 2. Halswirbels von der Schwanzwurzel der Embryonen.

I. Die Geschlechtsdrusen vor der Differenzierung.

(Embryonen von 7,5, 10, 11,5, 12, 12,7 u. 15 mm Lange.)

Die Anlage der Geschlechtsdrüse lässt sich schon beim 7,5 mm

langen Embryo erkennen, in Form einer leichten, wallartigen Er-

höhung an der medialen Wand des Wölfischen Körpers, hervorge-

rufen durch eine Verdickung des Zölomepithels. Beim 10 mm langen

Embryo tritt die Anlage schon deutlicher hervor, und man kann an

der wallartigen Erhöhung einen dorsalen und ventralen Abhang und

einen medialwärtsgerichteten Scheitel erkennen. Die Anlage sitzt

mit breiter Basis der Wand des Wolffschen Körpers auf und reicht

in longitudinaler Richtung vom 10. Rückenwirbel bis zum Niveau des

1. lumbalen Wirbels, zu den Enden hin sich allmählich abflachend.
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Die Oberfläche der Anlage ist in diesem und auch noch im nächsten

Stadium (11,5 mm) nicht durchweg glatt, sondern zeigt stellenweise

longitudinale Furchen, besonders an den Abhängen (Fig. 6). An

manchen Stellen schneiden die Furchen tief in die Anlage ein und

sondern so gleichsam von der Hauptmasse seitliche Anteile ab, welche

dieselbe Struktur zeigen, wie die Hauptmasse der Anlage. In den

nächst älteren Stadien sind derartige Furchen nicht mehr vorhanden

oder finden sich nur an engbegrenzten Stellen der Anlage (beim

12,7 mm; Embryo). Die Anlage ist voluminöser geworden, mit rund-

lichem Querschnitt und schmälerer Basis, wodurch sie von der Wand

des Wolffschen Körpers mehr abgesondert erscheint. Fig. 14 ist die

Abbildung eines Teilmodells von einem 12 mm langen Embryo (Ven-

tralansicht) und zeigt die Geschlechtsdrüsenanlagen in ihrer ganzen

Länge und ihre topographischen Beziehungen zu den Wolffschen

Körpern und zur Wirbelsäule. Die Basis der Anlage sieht lateral-

wärts, der Scheitel medialwärts, ausserdem ist eine dorsale und eine

ventrale Wand zu unterscheiden.

Die Anlagen beginnen kaudal vom Vorderende der Wolffschen

Körper und reichen nicht bis zum distalen Ende derselben (der distale

Abschnitt des Wolffschen Körpers ist nicht mitmodelliert). Ganz die-

selben Verhältnisse zeigen die Embryonen von 10, 11,5 und 12,7 mm

Länge 1).

Vergleicht man das Embryo von 12 mm Länge mit den 10 und

11,5 mm langen, so zeigt es sich, dass eine Verlagerung der Ge-

schlechtsdrüsenanlage stattgefunden hat, in ihrer Beziehung zur

Wirbelsäule. Bei 10 und 11,5 mm Embryonen reichen die Anlagen

vom 10. Rückenwirbel bis zum 1. Lumbalwirbel ; beim 12 mm langen

vom 14. Rückenwirbel bis zum 4. Lumbalwirbel. Es hat mithin eine

Verlagerung in kaudaler Richtung stattgefunden. Diese Erscheinung

steht im Zusammenhang mit der fortschreitenden Entwicklung von

Lunge und Leber, wodurch auch eine Verlagerung des proximalen

Abschnittes des Wolffschen Körpers bedingt wird, nach aussen und

kaudalwärts.

1) Es bestätigen sich mithin an Pferdeembryonen nicht die Angaben in der

Literatur, dass die Geschlechtsdrüsenanlagen in frühen Embryonalstadien vom

proximalen bis zum distalen Ende der Wolffschen Körper reichen. In späteren

Stadien, bei fortgeschrittener Atrophie der Wolffschen Körper, reichen sie wohl

bis zum vorderen Ende derselben und darüber hinaus.
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Das Vorderende des Wolffschen Körpers befindet sich

beim 10 mm Embryo im Niveau des 2. Rückenwirbels,

beim 11,5 mm Embryo im Niveau des 6. Rückenwirbels,

beim 12mm Embryo im Niveau des 13. Rückenwirbels.

Beim 12,7 mm Embryo sind die üeschlechtsdrüsenanlagen noch

länger als beim 12 mm langen, aber beginnend mit dem 14,5 und

15 mm Embryo werden sie kürzer und voluminöser und sondern sich

immer von den Wolffschen Körpern ab.

Der histologische Aufbau der Anlagen ist in den jüngsten Stadien

noch recht einförmig. Die meist ovalen Zellkerne liegen in einer

gemeinsamen Grundsubstanz, sind 7—B p. Gross und haben eine feine,

dichtmaschige Struktur. Vereinzelt kommen auch hellere, runde

Kerne vor, mit einem deutlichen Nucleolus in der Mitte. Beim 7,5 mm,

zum Teil auch noch beim 10 mm langen Embryo ist das primitive

Parenchym der Anlagen wohl dunkler gefärbt, als die Kernschicht,

welche unmittelbar die Glomeruli und Kanälchen des Wolffschen

Körpers bedeckt, aber sonst von dieser Schicht nicht abgrenzbar.

Auch die Kerne des Keimepithels unterscheiden sich in ihrer Struktur

nicht von den Kernen der tieferen Schicht. Im Laufe der Entwicklung

treten in der Basalschicht der Anlage längliche, spindelförmige Kerne

auf und bilden eine besondere Kernschicht zwischen dem primären

Parenchym und den Glomeruli des Wolffschen Körpers (11,5 u. 12mm

Embr.). Auch in der peripheren Schicht des primären Parenchyms

bilden sich Kernformen aus, welche Bindegewebskernen ähnlich sind.

Beginnend mit 11,5 und 12 mm Embryonen lassen sich auf

Schnitten durch die Keimdrüsenanlagen zwei Gewebsschichten unter-

scheiden: 1) die zentrale Parenchymmasse und 2) eine periphere,

subepitheliale Schicht. Letztere ist dunkler gefärbt, die Zellkerne

sind in ihr dichter gruppiert als in der zentralen Schicht. Auch in

Bezug auf die Kernformen unterscheiden sich beide Schichten von

einander. Die subepitheliale Schicht enthält hauptsächlich Proto-

broch-Kernformen (v. Winiwarter) und längliche Bindegewebskerne,

weniger Deuterobroch-Kerne. Das zentrale Parenchym besteht vor-

zugsweise aus Deuterobroch-Kernformen; Protobrochformen sind

weniger vorhanden.

Im Oberflächenepithel (Keimepithel) prävalieren Protobroch-

Kerne, Deuterobrochformen kommen nur spärlich vor. Vielfach sind
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im Epithel dunkelgefärbte Kerngruppen zu sehen, welche in die sub-

epitheliale Schicht hineinragen.

Im jüngsten Stadium ist in der Geschlechtsdrüsenanlage noch

keine Blütgefässbildung zu erkennen; auch beim 10 mm Embryo

finden sich nur vereinzelte Blutkörperchen im basalen Teil der An-

lage. Beim 11,5 mm Embryo sieht man grössere Gruppen von Blut-

körperchen auf der Grenze zwischen dem zentralen Parenchym und

der subepithelialen Schicht, und ein grösseres Blutgefäss durchsetzt

die Basalschicht in der Richtung zur Peripherie der Anlage. Beim

12 mm Embryo finden sich Blutkapillaren und zahlreiche isolierten

Blutkörperchen auch in der peripheren Schicht der Drüse, und im

zentralen Parenchym sind verästelte, spindelförmige Bindegewebs-

zellen zu beobachten, deren Zahl in der Folge zunimmt. Beim 12,7 mm

Embryo hat sich auf der Grenze zwischen der subepithelialen Schicht

und dem zentralen Parenchym ein grösseres, in longitudinaler Rich-

tung verlaufendes Blutgefäss entwickelt, welches in Verbindung steht

mit den Gefässen der Basalschicht. Ein solches Grenzgefäss findet

man, stärker ausgebildet, auch in den folgenden Stadien.

Den vorderen, flacheren Abschnitt der Keimleiste bildet das

Reteblastem. Die ersten Anfänge zur Retebildung sind schon beim

10 mm langen Embryo erkennbar (Fig. 11—13); deutlicher tritt sie bei

11,5 u. 12 mm langen Embryonen auf. Im Oberflächenepithel des be-

treffenden Abschnittes haben sich Rinnen gebildet, durch welche

Epithelkerne in das die Urnierenglomeruli bedeckende Mesenchym

eindringen (Fig. 16 u. 17) und dort Epithelstränge bilden, welche sich

vielfach windend und miteinander anastomosierend schräg, auch pa-

rallel zur Oberfläche, verlaufen. Auf Schnitten durch den vorderen

Abschnitt der Keimleiste sind in diesen Stadien Durchschnitte durch

Epithelstränge verschiedenen Kalibers zu sehen (Fig. 11). Das

Zentrum der Stränge nehmen ca. 7 [x grosse Epithelkerne ein, aber

auch ganz kleine, stark gefärbte Kerne ; die Peripherie bilden kon-

zentrisch angeordnete, spindelförmige Kerne, auch Blutkörperchen.

Vom vorderen Ende der Keimleiste aus setzt sich die Reteanlage

kaudalwärts auf den Drüsenteil der Keimdrüsenanlage fort, so dass

man einen progonalen und einen gonalen Abschnitt des Rete unter-

scheiden kann.

Im progonalen Abschnitt haben die Stränge eine oberflächliche

Lage und stehen beim 12 mm Embryo noch vielfach in Berührung mit

dem Oberflächenepithel.
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Stellenweise sind sie durch eine dunkelgefärbte Bindegewebs-

hülle von der Umgebung abgegrenzt. An manchen Stellen, wo eine

solche Hülle fehlt, grenzen sie direkt an die Urnierenglomeruli und

Kanälchen, ohne jedoch sich mit ihnen zu vereinigen. Einige Kanäl-

chen des atrophierten Abschnittes der Urniere lehnen sich an die

Retestränge an und begleiten sie distalwärts (Fig. 23 u. 24). Im gona-

len Abschnitt liegen die Retestränge in der basalen Schicht der Keim-

drüse, senden jedoch auch Fortsätze tief in das zentrale Parenchym

hinein (Fig. 25).

Die Wolffschen Gänge beginnen beim 7,5 mm Embryo in grosser

Entfernung vom vorderen Ende der Urnieren (39 Schnitte distal-

wärts). Weiter nach vorne münden Urnierenkanälchen gesondert in

kleinere subepitheliale Räume aus, welche mit einander in Verbindung

stehen (Fig. 3). Der proximale Teil der Wolffschen Körper schwimmt

gleichsam in der stark entwickelten vena cardinalis (Fig. 1).

Die Bildung der Müllerschen Gänge beginnt beim 11,5 mm

Embryo kranial und etwas ventral vom progonalen Abschnitt der

Rete, in Form von Epitheleinstülpungen an der inneren Wand des

Wolffschen Körpers.

Die Einstülpungen sind mit einem hohen Epithel bedeckt. Eine

Furche ist tiefer als die anderen und entspricht der Anlage des Ostium

abdominale tubae. Die Fortsetzung der Anlage erfolgt in Form einer

Epithelröhre. Die Bildung der Gänge schreitet relativ langsam vor.

Beim 12 mm Embryo reichen sie bis zum mittleren Abschnitt des

Wolffschen Körpers und haben beim 14,5 und 15 mm Embryo noch

nicht die Plicae urogenitalis erreicht.

Die erste Anlage der definitiven Nieren ist schon beim 10 mm

Embryo erkennbar, dorso-kaudal vom distalen Ende der Wolffschen

Körper, im Niveau der letzten lumbalen Wirbel (4—6 W.). Auch die

Anlage der Ureteren ist schon erkennbar, stellenweise wohl recht

undeutlich. Sie entspringen am distalen Ende des Wolffschen Ganges

und vereinigen sich mit dem Nierenblastem in der Höhe des 5. Lum-

balwirbels. Bei ihrer weiteren Entwicklung erfahren die Nierenan-

lagen eine Verlagerung in kranialer Richtung. Beim 12 mm langen

Embryo reichen sie vom 3. lumbalen bis zum 17. Rückenwirbel,

dorso-medial von dem Wolffschen Körper. Auch bei 14,5 und 15 mm

Embryonen stellen die Nierenanlagen noch langgestreckte Gebilde

dar und verlaufen parallel zur Längsachse der Embryonen. Die
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Wolffschen Gänge münden beim 15 mm Embryo gemeinsam mit den

Ureteren in den Sinus urogenitalis, bei 11,5 und 12 mm Embryonen

nur die Wolffschen Gänge in den Sinus urogenitalis.

II. Die Geschlechtsdrusen wahrend der Differenzierung.

(2 Embryonen von 16 und 17 mm Lange.)

Bei 16 und 17mm langen Embryonen kann man schon nach dem

histologischen Aufbau der Keimdrüsen die Geschlechter unterschei-

den. Bei denweiblichen Drüsenanlagen (16 mm langes Embryo) ist das

Keimepithel mehrschichtig, die Epithelkerne (Protobroch u. Deute-

robroch) sind stellenweise enger an einander gruppiert und senden

kurze, zapfenartige Fortsätze in das daruntergelegene subepitheliale

Gewebe. Letzteres besteht aus Epithelkernen, ähnlich denjenigen des

Keimepithels und aus ovalen, bindegewebsartigen Kernen. Die Epi-

thelkerne bilden stellenweise kurze Stränge oder auch unregelmässige

Kerngruppen, dazwischen liegen die länglichen Kerne und Blutgefässe

(Fig. 27). Das zentrale Parenchym besteht zum grossen Teil aus den

grossen hellen Deuterobrochkernen, doch kommen auch die kleineren,

Protobrochformen, vor. Die Kerne sind stellenweise strangartig an-

geordnet. Die Stränge anastomosieren vielfach mit einander und sind

durch wenig Bindegewebe, auch Blutgefässe, von einander getrennt.

Die dunklen Linien auf der Abbild. 28 sind Bindegewebssepten

(Fig. 28 u. 30).

Das grosse periphere Blutgefäss verläuft auf der Grenze zwischen

der subepithelialen und der zentralen Schicht (Fig. 31).

Bei den männlichein Drüsenanlagen (17 mm langes Embryo) ist

das Keimepithel einreihig, mit ovalen Protobrochkernen. Die sub-

epitheliale Schicht ist schmäler wie bei der weiblichen Drüse und

enthält sehr viele längliche bindegewebsartige Kerne (Fig. 34); näher

zur Peripherie hin auch Protobroch-Kerne, jedoch in geringerer Zahl.

Die länglichen Kerne sind parallel zur Oberfläche angeordnet. Epi-

thelstränge sind in dieser Schicht nicht vorhanden. Das periphere

Blutgefäss verläuft innerhalb der subepithelialen Schicht; also näher

zur Peripherie, wie bei der weiblichen Drüse. Im zentralen Paren-

chym hat sich neben den Deuterobroch-Kernformen eine besondere

Kernart entwickelt, welche ihrer Struktur nach den Zellkernen in der

Wand der Samenkanälehen der späteren Stadien ähnlich ist (Fig. 35
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ii. 36). Derartige Zellkerne sind stellenweise in Reihen angeordnet,

stellenweise bilden sie grössere oder kleinere Kerngruppen, auch

isolierte Kerne sind zu beobachten. Sie sind reichlicher vertreten in

den mittleren Teilen des zentralen Parenchyms als zu Peripherie

hin, doch an manchen Stellen reichen sie bis an das Oberflächen-

epithel. Diese Kernart wird zur Bildung der Samenkanälehen ver-

wandt. Auch die Deuterobroch-Kerne des zentralen Parenchyms sind

stellenweise in Reihen angeordnet, häufiger bilden sie wohl Kern-

felder von unregelmässiger Gestalt. Auf Grundlage dieser Kerne

entwickeln sich später die interstitiellen Zellen der Hoden.

III.Die weitere Entwicklung der mannlichen Geschlechtsdrusen.

(6 Embryonen von 14
1), 22, 24, 51, 55 (etwas junger als 51) und

110 mm Lange.)

Bei den männlichen Geschlechtsdrüsen setzt sich im zentralen

Parenchym die Bildung der Samenkanälehen fort. Beim 17 mm Em-

bryo waren die spezifisch-männlichen Zellkerne nur stellenweise in

Reihen angeordnet und auf den Schnitten nur bei stärkerer Ver-

grösserung von den Deuterobroch-Kernreihen abzugrenzen. Bei

einem 22 mm Embryo ist schon das ganze zentrale Parenchym von

dunklen und hellen Kernsträngen durchzogen, so dass die Quer-

schnitten, auch bei kleineren Vergrösserungen, ein buntes Bild geben

(Fig. 40). Die beiden Strangarten sind durch längliche, bindegewebs-

artige Kerne von einander getrennt. Die dunklen Stränge sind die

Anlagen der Samenkanälehen und bestehen aus relativ kleinen, stark

gefärbten Kernen mit 3—4 Chromatmbrocken im Kerngerüst, wie das

auf der Abbild. 5a Tafel 11. dargestellt ist. Die Breite dieser Stränge

ist noch recht ungleich, und sie sind noch nicht von der Umgebung

gut abgrenzbar. Die hellen Stränge bestehen zum grossen Teil aus

7 [i grossen Deuterobroch-Kernen. An manchen Stellen sind auch

grössere, unregelmässig geformte Kerngruppen zu sehen, in welchen

sowohl helle wie auch dunkle Kerne vorkommen, wobei die einen oder

die anderen in der Mehrzahl sind. Beim 24 mm Embryo sind die

dunklen Kernstränge schon besser von der Umgebung abgegrenzt

*) Bei diesem Embryo ist der Kopf tiefer abgeschnitten, in der Höhe des

7. Halswirbels.
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und schmäler als im vorhergehenden Stadium (9—13 ja breit). Stel-

lenweise zeigen sie schon die Form von Kanälchen, insofern man

dichter gruppierte Wandkerne und locker angeordnete zentrale Kerne

unterscheiden kann. Von den hellen Kernsträngen und Kernfeldern

unterscheiden sie sich in diesem Stadium auch dadurch, dass in den

letzteren die Grundsubstanz einen leicht gelblichen Ton angenommen

hat. An manchen Stellen hat sich um die Deuterobroch-Kerne mehr

oder weniger abgegrenztes Zytoplasma gebildet. Es hat somit die

Bildung der interstitiellen Zellen begonnen. Bei 51 u. 55 mm Embryo-

nen ist die Bildung der interstitiellen Zellen schon in vollem Gange.

Die Zellen befinden sich zwischen den Samenkanälehen, in Strängen

und in grösseren Zellfeldern angeordnet. Im Zentrum der Gruppen

liegen die grösseren Zellen (25 [x), an der Peripherie die kleineren.

An der dorso-lateralen Seite der Geschlechtsdrüse reichen die inter-

stitiellen Zellen bis an das Oberflächenepithel heran. Die Samen-

kanälehen lassen an manchen Stellen schon ein Lumen erkennen.

Doch nicht überall im zentralen Parenchym sind schon Samenka-

nälehen und interstitielle Zellen ausgebildet. Vielfach findet man

zwischen den Kanälchen noch Felder mit beiderlei Art von Kernen.

Beim 55 mm Embryo sind die Samenkanälehen am weitesten in

der Entwicklung vorgeschritten, im peripheren Teil des zentralen

Parenchyms, wo sie an manchen Stellen parallel zur Oberfläche an-

geordnet sind. Sie bilden Fortsätze, welche miteinander anastomo-

sieren, und vielfach sieht man, wie unter der subepithelialen Schicht

benachbarte Kanälchen bogenartig in einander übergehen. Eine der-

artige arkadenartige Verbindung der Samenkanälehen in der Nähe

der Drüsenoberfläche konnte auch beim 110 mm langen Embryo

beobachtet werden.

In der ältesten von mir untersuchten männlichen Geschlechts-

drüse (Länge des Embryo 110 mm) sind die Samenkanälehen fast

überall schon gleichartig entwickelt und ca. 35 \l im Durchmesser. Nur

an manchen Stellen, im zentralen Teil der Drüse und näher zur Drü-

senbasis, finden sich noch grössere Felder mit unvollständig ausge-

bildeten Kanälchen (Fig. 46). Die Wand der Kanälchen bildet ein-

reihiges Epithel mit einer Membrana propria, das Lumen wird durch

eine helle Grundsubstanz ausgefüllt, mit einzelnen Kernen darin. Die

Zellkerne sind 7 ja gross, also grösser wie in den jüngeren Stadien,

aber sonst von ähnlicher Struktur (Fig. 45). (Es kommen auch grös-

sere Kerne vor (8 ja) mit Chromatmkörnern im zarten Kernnetzwerk).
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Die Samenkanälehen sind unmittelbar umgeben von einer hellen

netzartigen Grundsubstanz, in welcher viele kleine dunkelgefärbte

Kerne locker eingebettet sind. Fast überall befindet sich zwischen

den Samenkanälehen und den interstitiellen Zellen eine relativ starke

Schicht dieser Kernmasse. Wie in den vorherigen Stadien verzwei-

gen sich die Kanälchen vielfach und anastomosieren mit einander. An

ihrer äusseren Wand sind zahlreiche Lücken und Spalten zu sehen

(Fig. 45).

Die interstitiellen Zellen sind sehr stark entwickelt und nehmen

der Menge nach den weitaus grössten Teil der Keimdrüse ein. Sie

bilden zum Teil grosse zusammenhängende Felder (Fig. 47), zum Teil

verschieden breite Stränge, welche sich verzweigen und miteinander

verbinden. Die Zellen sind ca. 35 ja gross, von bräunlicher Farbe, po-

lygonal, auch dreieckig und sind gut von einander abgegrenzt. Zwi-

schen den einzelnen Zellen befinden sich kleine, locker angeordnete

Kerne und vielfach Kapillaren, auch grössere Spalten und Lücken.

An der Peripherie der Zellenfelder und Stränge sind häufig kleinere

interstitielle Zellen mit noch unvollständig ausgebildetem Zytoplasma

zu sehen und auch Kerngruppen in einer gemeinsamen Grundsubstanz.

Das Rete testis (Fig. 44 u. 49) befindet sich am Vorderende der Keim-

drüse, an der dorso-lateralen Wand derselben und ist innig mit der

Drüsensubstanz verbunden. Zahlreiche gewundene Kanälchen im de-

generierten Urnierengebiet (Ductuli efferentes) stehen in Verbindung

mit dem vorderen Abschnitt des Wolffschen Ganges und enden me-

dialwäits im Retegebiet. Eine Kommunikation findet nicht statt, die

Retestränge weisen noch kein Lumen auf; einzelne Kanälchen, die

man im Retegebiet findet, erweisen sich als fortgesetzte Ductuli effe-

rentes. Ein Mediastinum testis ist nur schwach ausgebildet, auch in

den früheren Stadien. An Stelle des Mediastinum, im zentralen Teil

der Drüse, näher zur Basis hin, hat sich ein mächtiger Blutsinus aus-

gebildet, durch Bindegewebe in verschiedene Abteilungen zerlegt

(Fig. 44). In der Umgebung des Sinus befinden sich Bindegewebs-

stränge mit Blutgefässen, zahlreiche Samenkanälehen und intersti-

tielle Zellen. In den früheren Stadien befindet sich an dieser Stelle

ein grosses Blutgefäss, in welches kleinere Gefässe einmünden.
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IV. Die weitere Entwicklung der weiblichen Geschlechtsdrusen.

(9 Embryonen von 19, 21, 26, 27, 28, 29, 39, 55 und 150 mm Lange.)

Bei den weiblichen Geschlechtsdrüsen findet eine Weiterent-

wicklung der Epithelstränge in der Rindenschicht statt und im Zu-

sammenhang damit nimmt die Corticalis an Dicke zu
1

).

Bei einem 19 mm Embryo beträgt die Dicke dieser Schicht ca.

180 y, beim 26 mm Embryo gegen 400 p-. In diesem und den folgenden

Stadien sind die Kortikalstränge (Rindenstränge) im allgemeinen län-

ger wie bei den jüngeren Embryonen und verlaufen schräg, stellen-

weise auch parallel zur Oberfläche. Sie verästeln sich vielfach und

verbinden sich mit den Nachbarsträngen. Nicht überall sind die

Epithelkerne zu Strängen angeordnet, es kommen auch rundlich oder

oval geformte Felder in der Corticalis vor, welche zum Teil in Ver-

bindung stehen mit dem Keimepithel. An manchen Stellen dringen

Fortsätze der Epithelstränge in die Markschicht vor. Die Kernformen

sind protobroch und deuterobroch ; letztere kommen mehr in den

tieferen Partien vor.

Zwischen den Epithelsträngen befinden sich längliche, bindege-

websartige Kerne und Blutgefässe. An manchen Stellen sind die

länglichen Kerne auch strangartig angeordnet oder umgeben ein

kleines Blutgefäss in Form einer dicken Hülle (Bindegewebsstränge

in der Corticalis). In den jüngeren Stadien sind die Rindenstränge

nicht überall deutlich von der Umgebung abzugrenzen, weil die zwi-

schen ihnen liegenden Kerne noch häufig von ähnlicher Form sind

wie die Strängkerne. In der Folge nehmen die Kerne des Zwischen-

gewebes immer mehr den Charakter von Bindegewebskernen an,

sind lockerer gruppiert als die. Strängkerne, auch heller gefärbt.

Dadurch treten in den Präparaten die Epithelstränge aus der Umge-

bung deutlicher hervor. Das ist schon beim 26 mm langen Embryo

zu sehen, noch besser beim 29 mm langen (Fig. 54 u. 55). In diesem

Stadium heben sich die Kortikalstränge sehr deutlich von der Umge-

bung ab. Die Bindegewebskerne liegen locker gruppiert in einer

hellen Grundsubstanz, während die Grundsubstanz der Strangkerne

bräunlich gefärbt ist.

1) Bei der Beschreibung der weiblichen Geschlechtsdrüsenanlagen wird das

zentrale Parenchym von den Autoren als Substantia medullaris (Markschicht), die

peripherische Schicht als Substantia corticalis (Rindenschicht) bezeichnet. Diese

Bezeichnungen werden in der Folge auch hier gebraucht werden.
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An manchen Stellen haben sich Spalten gebildet zwischen den

Epithelsträngen in dem Rindegewebe. Die Stränge zeigen wohl noch

kein Lumen, doch sind in den breiteren Kernreihen die zentralen

Kerne lockerer angeordnet als die peripherischen.

An den Stellen der Keimdrüse, an welchen die Corticalis beson-

ders stark entwickelt ist, lassen sich an ihr 2 Schichten unterscheiden:

1) eine periphere Schicht, in welcher die Epithelstränge sich stark

verästeln und durch relativ wenig Bindegewebe von einander ge-

trennt sind, und 2) eine zentrale Schicht, welche von Fortsätzen der

Stränge gebildet wird und auch zahlreiche isolierte Epithelinseln ent-

hält (Fig. 54).

Diese Schicht ist besonders reich an Bindegewebselementen.

Beim 55 mm Embryo ist die Corticalis stellenweise gegen 80C \i

dick (das Keimepithel ca. 20 ja), was dem dritten Teil des Drüsen-

durchmessers entspricht. Die Epithelstränge (resp. Pflügerschen

Schläuche) entspringen direkt an der Drüsenoberfläche, vom Keim-

epithel aus und verlaufen, ebenso wie in den früheren Stadien, zum

Teil parallel zur Oberfläche, bilden Äste, die sich mit einander ver-

binden und sind an manchen Stellen zu grösseren Epithelfeldern ver-

einigt. In der peripheren Schicht stehen die Schläuche im allgemeinen

nahe bei einander; die länglichen bindegewebsartigen Kerne sind in

diesem Stadium dichter gruppiert und bilden Bindegewebsstränge

zwischen den Pflügerschen Schläuchen, vielfach durch spaltartige

Räume von ihnen getrennt (Fig. 64). Die zentrale Schicht der Cor-

ticalis besteht zum grossen Teil aus kleineren Epithelinseln, zwischen

denen sich zahlreiche längliche und rundliche kleine Kerne befinden,

in lockerer Anordnung. Stellenweise sind grössere Inselgruppen

durch Bindegewebsstränge besonders abgegrenzt. Beim 150 mm

Embryo ist die Corticalis, im Vergleich zur Medullaris, schwächer

entwickelt wie beim 55 mm Embryo. Die Pflügersche Schläuche

stehen weiter von einander ab, undzwischen ihnen haben sich relativ

breite Bindegewebsstränge gebildet, bestehend aus länglichen, dicht-

gruppierten Kernen. Die Pflügerschen Schläuche gehen auch in die-

sem Stadium direkt von der Drüsenoberfläche ab. Ihr Durchmesser

ist ungleichmässig, auf breitere Stellen folgen schmälere. An den

breiteren Stellen erscheinen die peripherischen Kerne dichter grup-

piert als die zentralen. Ebenso wie in den früheren Stadien findet

eine starke Verästelung der Schläuche statt. In der zentralen Schicht
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der Corticalis befinden sich zentrale Fortsätze der Schläuche, isolierte

Epithelinseln und sehr viele locker angeordnete Kerne von verschie-

dener Grösse. An manchen Stellen sind in einer solchen kernreichen

Grundmasse nur hier undda einzelne Epithelinseln und Fortsätze der

Pflügerschen Schläuche zu sehen, auch einzelne Epithelkerne mit sich

bildendem Zytoplasma.

Der letzte von mir untersuchte Eierstock ist bedeutend älter

(Länge des Eierstockes 16 mm, Querdurchmesser 12 mm. Die Länge

des Embryo ist nicht bekannt). Die Corticalis besteht zum grössten

Teil aus langen, dünnen Bindegewebskeriien, welche, zu dichtge-

fügten Strängen angeordnet in einer zarten netzartigen Grundsub-

stanz eingebettet sind. Die Stränge verlaufen in perpendikulärer

(von der Drüsenoberfläche zum Zentrum) und in horizontaler Rich-

tung (parallel zur Oberfläche). Die perpendikulären Stränge beginnen

an der Drüsenoberfläche, in einem gewissen Abstände von einander

und entsenden zentralwärts bogenförmige Fortsätze, die sich mit

gleichartigen Fortsätzen der Nachbarstränge kreuzen. Zwischen den

senkrechten liegen die horizontalen Stränge; diese reichen zur Peri-

pherie hin bis an das einschichtige Keimepithel der Drüse. Die

Stränge in der Nähe der Drüsenoberfläche zeigen ein besonders

dichtes Gefüge ; zum Zentrum hin findet eine Auflockerung und eine

Kreuzung der Stränge mit einander statt. Von den Pflügerschen

Schläuchen sind nur noch Reste zu sehen, meist schmale Epithel-

streifen zwischen den langen Kernen der senkrechten Stränge. Sie

stehen häufig in Verbindung mit besonderen Kerngruppen, welche

kleine Einstülpungen der Drüsenoberfläche ausfüllen; auch Fortsatz-

bildungen und Anastomosen sind zu beobachten, und kurze, isolierte

Stränge ohne Zusammenhang mit dem Keimepithel.

Die Kerne dieser Epithelstreifen zeigen den protobrochen Typ.

In der zentralen Schicht der Corticalis haben sich zahlreiche Oozyten

gebildet, mit einem sehr zarten, hellen Ooplasma, umgeben von

einer Schicht kleiner, ovaler Kerne; also Primärfollikel. Sie bilden

kleinere oder grössere Gruppen, welche stellenweise in langer

ununterbrochener Reihe nebeneinander angeordnet sind. In der Rich-

tung zur Peripherie hin finden sich kleinere Gruppen und isolierte

Primärfollikel, sehr wenige auch direkt unter dem Keimepithel. Die

Follikel befinden sich alle im gleichen Entwicklungsstadium und nur

an der Grenze der Marksubstanz, zum Teil zwischen den intersti-

tiellen Zellen, sind einzelne junge Graafsche Follikel zu sehen.
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Auch in der Markschicht sind in den frühen Stadien die Zell-

kerne in Reihen angeordnet und bilden die Markstränge, zwischen

denen sich längliche Bindegewebskerne und Blutgefässe entwickeln.

Die Kerne der Markstränge sind von ähnlicher Struktur wie die

hellen Deuterobroch-Kerne und deren Übergangsformen und liegen

in einer gemeinsamen Grundsubstanz. Sie entwickeln sich in der

Folge zu den für die embryonalen Pferdeovarien so typischen inter-

stitiellen Zellen. Die ersten Anzeichen zur Bildung der interstitiellen

Zellen sind beim 28 mm Embryo zu beobachten ; die gelbliche Grund-

substanz der Markstränge ist an manchen Stellen in kleine polygo-

nale Felder zerlegt, welche dem Zytoplasma der interstitiellen Zellen

entspreche. Beim 29 mm Embryo sieht man schon an vielen Stellen

in den Marksträngen derartige deutlich von einander abgegrenzte

Zellen und beim 39 nun Embryo besteht die Marksubstanz zum

grössten Teil aus interstitiellen Zellen. Die Zellen sind ca. 16 p gross,

von dreieckiger oder polygonaler Form, das feinkörnige Zytoplasma

gelblich gefärbt, der Kern liegt exzentrisch und ist chromatinarm.

Die Zellen sind eng aneinander gelagert und bilden kurze Stränge

oder Zellfelder von verschiedener Grösse und Gestalt; zwischen den

Feldern befinden sich in reichlicher Anzahl längliche, bindegewebs-

artige Kerne, aber auch kleinere stark gefärbte ovale Kerne.

Es sind auch einzelne isolierte Zellen zu sehen. Beim 55 mm

Embryo sind die Zellen grösser — 25 u. (Fig. 67), das Zytoplasma von

rötlich gelber Farbe, im allgemeinen homogen erscheinend, nur ver-

einzelte Granula sind zu sehen. Die Zellen bilden in diesem Stadium

meist kleinere Zellgruppen, nur an einzelnen Stellen sieht man noch

in Strängen angeordnete Zellenreihen. Beim 150 mm Embryo ist die

Marksubstanz sehr stark ausgebildet. Es verhält sich die Corticalis

zur Medullaris wie 1 : 8 (beim 55 mm Emb. ist der Verhältnis 1 : 3).

Die interstitiellen Zellen sind nicht mehr eng aneinander gela-

gert, sondern durch reichliches Bindegewebe von einander getrennt.

Zwischen den einzelnen Zellen befinden. sich in grösserer Anzahl

bindegewebsartige längliche und ovale Kerne, eingebettet in einer

hellen lockeren Grundsubstanz; auch Kapillaren sieht man zwischen

den Zellen; an manchen Stellen haben sich Spalträume gebildet.

Die Bildung der interstitiellen Zellen befindet sich in vollem

Gange. Man findet vielfach noch unfertige Zellen. An einzelnen

Zellen ist das Zytoplasma nur an der einen Seite von der Umgebung

LUR. Veterinārmedicīnas fakultātes sērija I 11
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abgegrenzt, an manchen Stellen befinden sich noch mehrere Kerne

in einer gemeinsamen Grundsubstanz. Im allgemeinen sind zur Peri-

pherie hin die interstitiellen Zellen nicht so gut ausgebildet wie im

zentralen Teil der Marksubstanz. Zwischen den Zellen der Mark-

schicht finden sich an einigen Stellen auch Kerngruppen, welche den

Kerninseln der Rindenschicht ähnlich sind, auch im zentralen Teil

der Medullaris.

Im ältesten embryonalen Ovarium bilden die interstitiellen Zellen

wohl noch den grössten Teil der Marksubstanz, jedoch lassen sich

an den Zellen schon Anzeichen von Degeneration erkennen. Die

Zellen sind nicht mehr polyedrisch, sondern von rundlicher oder

ovaler Form, die Zellkerne sind schwer oder gar nicht zu erkennen,

das Zytoplasma ist stellenweise in Abschnitte zerfallen. Die Zellen

liegen in einer lockeren netzartigen Grundsubstanz, in einem grösse-

ren Abstände von einander. Zwischen ihnen befinden sich zahlreiche

kleine Kerne von ovaler oder rundlicher Form. Die Marksubstanz

ist sehr reich an grossen Blutgefässen, und es haben sich schon in

diesem Stadium, die besonderen korkzieherartig gewundenen Arte-

rien gebildet. Daneben finden sich auch nicht gewundene Arterien

mit stark entwickelter Adventitia.

V. Form und Lage der Ovarien wahrend der Entwicklung.

Die in den frühen Stadien langgestreckten Geschlechtsdrüsen

werden bei ihrer weiteren Entwicklung kürzer und breiter, wie das

aus den Abbildungen der Modelle zu ersehen ist (Fig. 26 u. 48).

Rechte und linke Drüsen sind meist von verschiedener Form und

Grösse. Beim weiblichen Geschlecht waren in allen untersuchten

Stadien die linken Drüsen länger als die rechten
1

). Beim männlichen

Geschlecht umgekehrt, die rechten länger als die linken, mit einer

Ausnahme (Fig. 39 Emb. 22 mm). Auch was die Lage anbelangt, er-

leiden die Ovarien Veränderungen im Laufe der Entwicklung. In den

frühen Stadien sind die Ovarien mit ihrer Längenachse in sagitaler

Richtung orientiert, parallel der Wirbelsäule. In den späteren Stadien

*) Dieser Befund darf wohl nicht verallgemeinert werden. Van Beek fand,

dass bei 18 von ihm untersuchten Rinderembryonen das linke Ovarium 8 mal

länger war als das rechte, 6 mal waren beide von gleicher Länge und 4 mal das

rechte Ovarium länger als das linke.
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sind sie schräg gestellt, mit dem proximalen Ende nach aussen, dem

distalen nach innen (Fig. 51).

Zu gleicher Zeit findet eine Drehung um die Längsachse der

Drüse statt, derart, dass die bisherige dorsale Wand der Drüse nach

aussen, die ventrale nach innen zu stehen kommt und der bisher

freie mediale Rand dorsalwärts schaut (Fig. 50).

Eine derartige Veränderung in der Lage der Ovarien steht im

Zusammenhang mit der Lageveränderung der Wolffschen Körper.

In späteren Stadien, wenn die Ovarien nicht mehr in so fester

Verbindung mit der degenerierten Urniere stehen, nehmen sie ihre

ursprüngliche Lage, parallel der Wirbelsäule, wieder ein. Ähnliche

Veränderungen in der Lage der Ovarien hat van Beek bei Rinder-

embryonen beobachtet.

Die Ovarien des 150 mm Embryo sind von ovaler Gestalt, mit

einer schwach konkaven dorso-lateralenund einer konvexen ventro-

medialen Wand. An der lateralen Wand hat sich ein ausgedehnter

Blutsinus ausgebildet, welcher teilweise in das Drüsengewebe hinein-

ragt. In der männlichen Geschlechtsdrüse nimmt der Sinus den zen-

tralen Teil der Drüse ein. Die mediale, konvexe Wand zeigt eine

ausgedehnte, muldenartige Einsenkung der Corticalis, etwa an der

gleichen Stelle, an welcher sich in postemmronaler Zeit die Einsen-

kung der Rindenschicht (Borns Keimplatte) bildet, welche zur Bildung

der sog. Ovulationsgrube führt. Doch kann diese Vertiefung nicht

als erste Anlage der Ovulationsgrube gedeutet werden, da sie in

späteren embryonalen Stadien nicht mehr beobachtet wird. [Eine

ähnliche, weniger umfangreiche Vertiefung zeigt die mediale Ovarial-

wand beim 39 mm Embryo (Fig. 57).]

Die Retebildung ist in den weiblichen Geschlechtsdrüsen in den

früheren Stadien stärker entwickelt wie in den männlichen. Einige

Retestränge reichen weit in die Medullaris hinein und zeigen schon

bei 16 mm langen Embryonen ein Lumen (Fig. 25).
Die epithelialen Kanäle, welche in späteren Stadien in der Mark-

substanz zwischen den interstitiellen Zellen zu sehen sind, sind auf

Retestränge zurückzuführen. Gewundene Kanälchen, ähnlich den-

jenigen, aus welchen sich beim männlichen Geschlecht die Ductuli

efferentes entwickeln, sind auch in den embryonalen Ovarien zu

beobachten (Fig. 60—63). Die Müllerschen Gänge haben beim 16 mm

Embryo den distalen Abschnitt der Urnieren erreicht und münden

gemeinsam mit den Wolffschen Gängen im Canalis urogenitalis.

11*
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Beim 19 mm Embryo haben sie gesonderte Öffnungen etwas ventral

von den Wolffschen Gängen. Im weiteren Verlauf der Entwicklung

findet eine Vereinigung der beiden Müllerschen Gänge statt, an der

Stelle, wo die beiden Urogenitalfalten zu einer Plica urogenitalis zu-

sammengeflossen sind; die beiden distalen Enden bleiben jedoch

getrennt und verlaufen gesondert bis an die Wand des Canalis uroge-

nitalis. Die Vereinigung beider Gänge ist bei 21 u. 26 mm Embryo

noch eine unvollständige, auf Schnitten ist noch eine Scheidewand

zu sehen. Beim 28 mm Embryo sind beide Gänge an der bezeich-

neten Stelle zu einem Kanäle verschmolzen. Beim 39 mm Embryo

ist dieser vereinigte Abschnitt der Müllerschen Gänge stark erwei-

tert, noch mehr beim 55 mm Embryo. Die distalen Enden der Gänge

bleiben auch in diesen Stadien getrennt von einander und enden

blind in der Wand des Canalis urogenitalis. Beim 55 mm Embryo

hat sich der Müllersche Gang von der Wand des Wolffschen Körpers

abgesondert und befindet sich zusammen mit dem Wolffschen Gang,

in einer gemeinsamen Peritonealfalte ; der vordere Abschnitt des

Wolffschen Ganges ist in diesem Stadium schon zum Teil degeneriert.

Die Nieren nehmen beim 16 mm Embryo beinahe schon ihre

definitive Lage ein, zwischen dem 17. Rückenwirbel und dem 2. Len-

denwirbel, dorso-kranial von den Geschlechtsdrüsen; doch befinden

sie sich mit ihrem distalen Drittel noch in einem Niveau mit den

Ovarien. In den späteren Stadien liegen die Nieren im allgemeinen

kranial von den Ovarien, die rechte Niere weiter nach vorne, als die

linke. Die Ureter münden schon beim 16 mm Embryo gesondert in

den Urogenitalkanal ein, lateral und etwas kranial von der gemein-

samen Einmündungsstelle der Müllerschen und Wolffschen Gänge.

Beim 26 u. 39 mm Embryo befinden sich die Einmündungssteilen der

Ureter schon recht weit nach vorne von den Öffnungen der Müller-

schen Gänge.
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Zīmējumos lietotie saīsinātie apzīmējumi un paskaidrojumi.

Erklarung der in den Abbildungen gebrauchten Abkurzungen.

Ao — Aorta.

Cap. Bow. — Capsula Bowmani.

Cel. int.
— Cellulae interstitiales.

Deut.
—

Deuterobrocha tipa kodols. — Deuterobroch Kerne.

Deriv — Volfa ķermeņa kanālīšu derivāts. — Derivat der Urnierenkanälchen.

Di — Diaphragma.

dr — Drupačainie kodoli. — Kerne der sich bildenden Samenkanälehen.

D. ef.
—

Ductuli efferentes.

D. M. — Ductus Mülleri.

D. W. — Ductus Wolffii.

Dz. dz. —• Dzimuma dziedzeris. —
Geschlechtsdrüse.

Extr. ant. — Extremitas anterior.

Ep. — Virsējais epitēlijs. —■ Keimepithel.

Glom.
—

Glomerulum.

Gr. —■ Graudainie kodoli. — Granulierte Kerne.

Hp. — Hepar.

Hi — Hilus.

Kap. — Kapillāri. — Kapillaren.

Li — Lien.

Med. — Medullārās grīztes. — Markstränge.

Msnph. — Mesonephros.

Mtnph. — Metanephros.

Ov. — Ovarium.

Pfl. — Pflüger'a trūbas. — Pflügersche Schläuche.

Plm. — Pulmo.

p. a. —
Pierobežas asinstrauks. — Grenzgefäss.

Rad. mes. — Radix mesenterii.

Ret. — Rete's grīztes. — Retestränge.

Ret. t. — Rete testis.

S. conj. — Septulum conjunctivae.

Sb. cort. — Substantia corticalis.

Sb. mcd. —
Substantia medullaris.

Sin. c. —■ Centrālais asinstrauks. — Zentraler Blutsinus.

Si urg. — Sinus urogenitalis.

Sp. — Spatium.

Str. subep. —
Stratum subepiteliale.

T. con —
Teļa conectiva (asinstr. sat. saišaudu slānis).

Test. — Testis.

Tub. — Atrofētie Volfa ķermeņa kanālīši.
— Atrophierte Urnierenkanälchen.

Tub. sem. —• Tubuli seminiferi.

Ur. — Ureter.

V. card. — Vena cardinalis.

Ventr. —
Ventriculus.
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Vert.

Vs. — Vas.

Vs. c. — Centrālais asinstrauks. — Zentrales Blutgefäss.

X.
— Kortikālās un medullārās grīztes sastapšanās vieta. — Vereinigung

eines Rindenstranges mit einem Markstrang.

Paskaidrojumi pie 1. un 2. tabulas zīmējumiem.

1. zīm. Virsēja epitēlija un Pflüger'a trubu perifēriskas daļas kodolu tipi:

prötobrochi a un b.

2. zīm. Deuterobrochi (dzidrie) kodoli dažādās variācijās:

a—c ar vienu,

d—c ar diviem nukleoliem.

3. zīm. 55 un 150 mm garos sieviešu kārtas embrionos Pflüger'a trūbās no-

vērotas kodolu formas:

a—e graudainie (chromatīns piciņās),

f—i kodolu formas, kas līdzinās f. Vinivartera aprakstītajām kodolu formām.

4. zīm. Medullārās substances intersticiālo šūniņu kodolu formas 28—150 mm

garos sieviešu kārtas embrionos:

a - kodoli atrodas vēl kopējā protoplasmā,

b — ap kodoliem diferencējas protoplasmā.

5. zīm. Drupačaino kodolu tipi:

a — kodoli diferencēšanās stadijā vīriešu kārtas 22 mm garā embrionā un

b — diferencēta sēklas kanālīša epitēlijs 51 mm garā vīriešu kārtas embrionā.

6. zīm. Intersticiālo šūniņu formas 51 mm garā vīriešu kārtas embrionā.

7. zīm. Tādu kodolu struktūras, kas padoti kariolisei:

a—c — graudveidīgās formas un

d — kodola kariolise (dažāda lieluma chromatīna lodītes).

Erklarung der Abbildungen auf Tafel 1 und 2.

Abb. 1. —■ Protobroch Kerne.

Abb.2. — Deuterobroch Kerne.

Abb. 3. — Kernformen in den Pflügerschen Schläuchen der älteren Stadien

(55—150 mm Embr.): a—e im peripheren, f—i im zentralen Teil der Schläuche.
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Abb. 4.
— Kerne der sich bildenden interstitiellenZellen der Ovarien: a —

in

jüngeren, b — in älteren Stadien.

Abb.5. — Kerne der sich bildenden Samenkanälehen: a —
in jüngeren, b —

in älteren Stadien.

Abb.6. — Kerne der interstitiellen Zellen in der männlichenKeimdrüse.

In allen Entwicklungsstadien, vom 10 mm langen Embryo an, finden sich

grössere (8—12 p,), stark granulierte Kernformen vor.

Abb.7. — a—c die Granula können von verschiedener Form und Grösse sein

und nehmen zuweilen nur die Peripherie des Kernes ein oder sind in der Kern-

substanz gleichmässig verteilt. Nach v. Winiwarter weist das Erscheinen solcher

Kernformen auf beginnende Karyolysis hin.

Abb.7d. — Karyolytische Kernform.
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