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Ue Undersegelser, som daniie Grundlaget for denne Afhand-

ling, paabegyndtes i Efteraaret 1883, men paa Grimd af for-

skjellige Orastsendigheder, Mangel paa Tid og tilstraekkeligt

Materiale, lagdes de gjentagne Gange og for Isengere Tid til

Side og naaede ferst Afslutning i Sommeren 1888, efter at

jeg ved en Orlov var bleven sat i Stand til under et Ophold

i Udlandet at indsamle og bearbejde yderligere Materiale.

I henved 4 Maaneder (April—Juli 1888) arbejdede jeg i det

zoologiske Institut i Wiirzburg, til hvis Bestyrer Professor

Dr. Semper jeg her udtaler min Tak for al venlig Iraode-

kommen og for den Interesse, ban viste mit Arbejde.

Afhandlingen meddeler som Indledning en Oversigt over

det hidtilvaerende Standpunkt af Kundskaben paa det fore-

liggende Omraade og er ellers delt i to Afsnit, af hvilke det

ferste indeholder mine Undersogelser af forskjellige Fiskeunger,

medens det andet soger at give en samlet almindelig Frem-

stilling af Forplantningsorganernes Udvikling bos Benfiskene

overbovedet.





Det er bekjendt, at hos det langt overvejende Aiital af Beiifiske

danner hvert Ovarium en fortil lukket Seek, som bagtil fortsffltter

sig direkte i en, ssedvaulig kort, XJdf0rselsgang , der forener sig

med den tilsvarende fra den anden Side til et uparret Ror, som

atter munder, oftest med en selvstaendig Aabning, bag Gattet eg

umiddelbart foran Urinlederens Aabning, sjaeldnero i denne eller

i Urethra. De ved Modningen l0ste JEg falde i Ovariets Hule og

fores ud ad den beskrevne Vej. Undtagelser dannes af Aalene,

Laxeue, Galaxidce, Notopterus og Hyodon, hvor Ovariet ikke

er saekdannet, og hvor der enten ikke findes Udf0rselsveje eller

(Salmonider) kun Antydninger af saadanne, som imidlertid ikke

vise sig som direkte Fortssettelser af Ovariet; de fra dette l0snede

iEg falde da i Krophuleu og f0res derfra ud gjennem en Porus

genitalis bag ved Gattet.

De mandlige Kj0nsorganer forholde sig hos alle Benfiske for

saa vidt ens, som hos dem alle den egentlige Kj0nskjertel ft)^-

') Naar Testiklen hos Benfiskene ofte beskrives som ssekformig eller

betegnes som „Ma3lkesfek" , er dette vildledende ; virkelig saekformig,

saaledes som Ovariet, er den aldrig; kmi hos L op h o bran chi erne

kunde Bensevnelsen passe, men cm disses afvigende Testikel henvises

til p. 119.



ssettes i et kortere eller Igengere Vas deferens, som efter at have

forbundet sig raed det fra den anden Side ^) munder paa tilsvarende

Sted som Ovidukten eller hjppigere i Urethra.

Kjonsorganernes anatomiske B3'gning har saavel med Heusyn

til de grovere som til de histologiske Forhold vseret Gjenstand

for mange Unders0gelser; af de aeldre kunne saerlig fremhseves

Eathkes'^) og Hyrtl's^), af de nyere Brock's^). Auderledes

forholder det sig derimod med disse Organers Udvikliugshistorie.

der kun i raeget riiige Grad har vaeret forfiilgt; man har hoved-

sagelig indskra;nket sig til ad den sammenlignende Anatomis Vej

at konstruere den Udviklingsgang, som formentlig maatte finde

Sted, for at den fra de andre Hvirveldyr saa afvigende Bygning af

Kj0usorgauerne kunde finde en Forklaring.

Hos de andre Hvirveldyr, ogsaa de andre Afdelinger af Fiske-

klassen ^), ere nemlig Ovarierne ikke saaledes byggede, at J!]ggene

ved Losuingen outages indcni dem, men kunne i Almindelighed

betegnes som solide Organer^); de udtomme deres Jig mod Krop-

hulen og lade dem optage af selvstaendige Udforselsveje, „Mullerske

Gange", der begynde i Krophulen med en aaben Tragt og ende i

Urinlederen, eller i en Kloak eller med en selvsticndig fffilles Aab-

M Hos Blennms gattomgine og Bl. sanguinolentus skiille efter Hyrtl

og Brock de to Sasdledere ikke forene sig men munde adskilt i deu

nederste Ende af Urethra.

^} Uber die Geschlechtstheile der Fische. Neueste Schriften d. uatur-

forschendeu Gesellschaft in Danzig. Bd. 1 , Hft. 3 , 1824 (ogsaa i Bei-

triige zur Gescbichte der Thierwelt, II, 1824); Zur Anatomie der

Fische. Miill. Archiv 1836.

') Beitriige zur Morphologie der Urogenitalorgaue der Fische. Denk-

schriften der Akad. der Wissensch. in Wien, I, 1850.

*) Beitriige zur Anatomie und Histologie der Geschlochtsorgane der

Knochenflsche. Morphol. Jahrb. , 4 Bd. , 1878: Untersuehungeu iiber

die Geschlechtsorgane einiger Muranioiden. Mittheilungen aus der

zoologischen Station zu Neapel. 2 Bd. 1881.

') Fra Ampliioxus ses belt bort.

^) De ejendommelige Hulrum i Aiuphibieovariet, som hos Froerne fi'em-

briuge et sasregent, kamret Udseende, have ofte foranlediget falske

Sammenli'^nino'er med Benfiskeovariet.



ning. De mandlige Udferselsveje, forsaavidt de ere kjeiidte, daimes

af et Parti af Nyren eller rettere Urnyren, som setter sig i For-

bindelse lued Testikleu. Dog iiiaa herfra imdtages Cyklostomerne,

idet for begge Kj0us Yedkommeude Kjonsprodukterue udt0mmes i

Bughulen og fores derfra ud gjeuiiem en Poms genitalis bag

Gattet.

Blandt de fremsatte Fortolkninger af Benfiskenes Kjonsorganer

have nu nogle S0gt at tilvejebringe en Forbindelse med de evrige

Hvirveldyr ved at fastholde en Homologi imellem disses Ovidukter

eller „Mullerske Gauge" og Benfiskenes .Eggeledere. medeus andre

have nfegtet denne og indskrsenket sig til at bringe Harmoni til

Veje imellem de to Hovedformer af de kvindelige Kj0nsorgauer

indenfor Teleosterne selv (den typiske og den uden Udf0rselsgang)

;

Udf0rselsvejene opfattes da som noget for Benfiskene SiBregent men

fortolkes ellers paa forskjellig Maade. Betragtninger over de mand-

lige Kjonsorganer tra;de i Almindelighed ganske i Skygge.

En Portolkuing af forstnaevnte Slags skyldes Waldeyer ^),

der fremsffitter den Anskuelse, at den egentlige ^Eggestok er ora-

fattet af ^Eggelederen , der opfattes som en Milllersk Gang , hvis

Bugliuletragt bar optaget Ovariet i sig og lukket sig om det. Han

henviser til Forboldene bos saadanne Pattedyr som Macropus og

Phascolomys, bvor Ovariet ligger indenfor Ovidukttragten, bos den

sidste endog tilligemed denne indesluttet i en Peritonealkapsel, og

finder dette saerlig auvendeligt paa saadanne Fiske som Scorpcena

scropha og Lepadogaster hicUiatus, om bvilke ban (efter Eatbkes

Beskrivelse) siger: „Hier liegt der eigentlicbe Eierstock (Kern

Ratbke, Keimlager v. Baer) inmitten eines weiten Sackes, der deni

Eierstocksack (Tubensack) der iibrigen Teleostier entspricbt, jedocb

nur an einer Stelle mit dem Kern verwachsen ist".

Denne Anskuelse bar kunnet glsede sig ved fiere Tilba^ngere

Eierstock und Ei. 1870, p. 78. En lignende Opfattelse ligger i den

p. 59 citerede Udtalelse (fra 1845) af Vogt og Pappenbeim for

Karpens Vedkommende, men disse Forfattere bave ikke gjort en videre

Anvendelse deraf; fremdeles i Leydigs p. 49, Note 1 anforte Ord.



og tiltr«des i Haandboger som Gegenbaurs „Grundnss der

vergl. Aiiatomie" 1874. Af senere Eorfattere skitter ogsaa Brock

sig til den i sit Arbejde fra 1878; endvidere Xussbaum ^), som

desuden bar ment af lagttagelsen af en Fiskeunge, en Tinea chry-

sitis paa 5,3 Ctm., at have udfundot, „dass bei den Teleostiern sich

der Miiller'sche Gang aus dem Wolff'schen Gange durch Sprossuug

bildet und spaterhin den Eierstock umwachst".

Blandt dem, der forkaste Udforselsvejenes Homologi med de

andre Vertebraters (-^ Cyklostomer) iinde vi Semper og Balfour.

Semper-) gaar ud fra. at der „hos de tleste Fiske" (uden

Udforselsgang for Kjonskjertlerne, maa vel underforstaas ?) findes en

fimrende, aaben Genitalfure i Krophulen; denne lukker sig forst i

sin bageste Del til en, direkte i Abdominalporen mundende Kanal,

medens den fortil kun halvt omfatter Kjonskjertelen (Salmoniderne)

;

endelig lukker den sig ogsaa ved Ovariet eller Testiklen, og saa-

ledes opstaar en fuldstsendig lukket, direkte fra KJ0uskjerteleu ud-

springende Kanal. Denne „Genitalfure" S0ges dernsst knyttet til

Forhold bos Plagiostomerne , idet den antages for homolog med

visse af disses „Segmentaltragte" opstaaede Dannelser; nemlig dels

med de hos nogle Slaegter forefundne laengere eller kortere Str0g

af „Trichterplatten" , d. v. s. Segmentaltragte , som ere afl0ste fra

deres Gange og optraede som fimrende Baand, der uden videre

kunne sammenlignes med den fornsevnte „ Genitalfure"; dels (for

Hannerne vel?) med Plagiostomhannernes Centralkaual i Testiklen,

der hidr0rer fra Segmentaltragte og -gange; derfor betegnes i det

ledsagende Skema H (Tab. XXII) Benfiskenes Udforselsveje med den

Farve, der anvendes i de 0vrige Skemata for Segmentaltragtene

og de af dem fremgaaede Dele. Mod denne Hypothese er at be-

maerke, for det forste, at selve den „aabne, fimrende Genitalfure"

') Zur Diftereiizirung des Geschlechts im Thierreicli. Arcbiv fiir mikro-

skopische Anatomie. 18 Bd. (p. 28 og p. 67).

^) Das Urogenitalsystem der Plagiostomon und seine Bedeutung fiir das

der iibrigen Wirbelthiere. Arbciten aus dem Zool.-Zoot. Institut in

Wiirzburg. 2 Bd., 1875, p. Ud ff.



er et rent Postulat. En saadan er intetsteds paavist; den tillasgges,

med Urette, Ley dig., idet der paaberaabes liaus „Histologie",

p. 416^). Dernsest daunes der hos Benfiske slet ikke „Segraental-

tragte", saa Kjonsvejeue kunne ikke have noget med disse at gjore.

Den Semperske Hypothese kan da formentlig fuldstaendig Isegges

til Side.

Balfour-) mener, at Udferselsgaugeue dannes ved Sammen-

voxning af Kj0uskjertlernes Beklsedniug med en Abdorainalpores

korte Gang, en Anskuelse, som ban dog fremsaetter med Bet«nke-

lighed og selv freraforer Grunde imod^). Tilstandeu uden Ud-

') Ley dig: Lehrbuch der Histologie des Menscheu und der Thiere.

1857. P. 416 (skal forovrigt vjere 516, men ved en Trykfejl staar

ganske vist over 8iden 416) staar kiin: „Bei jeuen Teleostiern, deren

Eierstock in dem blinden und sackartig erweiterteu Ende des Eileiters

liegt, dehnt sich aucb das Flimmerepitbel der Innenfliiche fiber die

ganze sackartige Erweiterung aus (z. B. bei Esox lucius, Cobitis fos-

silis, wo es iibrigens leicbt vergebt)"; laengere nede: „— — unter

den Teleostiern bei den Familien der Salmones, Galaxies und Mu-
rcenoidei, deren Eier ebeufalls in die Baucbboble fallen, um durcb

den hinter dem After gelegenen For us ausgefiibrt zu werdeu, flim-

mert wabrscbcinlich die Baucbbuble bis in den Porus binein''.

Andre Bemierkninger bar jeg ikke i denne Bog kunnet finde an-

gaacnde Udforselsvejeno. Vogt og Pappenbeim (Organes de la

generation des vertebres. Ann. d. sc. nat. T. XI, 1859, p. 860) have

paavist, at bele Bugbulen og alio Organfladerne i den firare bos

Correfjonus 'palcea Cuv. , og Balbiani bar for Salnio (Truite). be-

krseftet dette, blot med Fradrag af den forreste Del af Svommebla^ren

og Leveren (LeQons sur la generation des vertebres. 1879, p. 59).

Hannerne vise ikke dette Pbeenomen, da de jo bave fuldt udviklede

Udforselsveje som alle andre Teleostbanner; at overfore den ifor-

vejen uboldbare „Genitalrinne'' paa disse bliver altsaa yderligere

umuligt. Overbovedet lider den bele Semperske Fremstilling ber af

Uklarbed (snart en Bugbuleaabning, snart to Abdominalporer; Geni-

tallamellor brugt i bojst forskjellig Betydning m. m.).

*) On tbe origin and bistory of the urinogenital organs of vertebrates.

Journal of Anatomy and Pbysiology. Vol. X, 1876, p. 35. (Memorial

Edition p. 153).

') Forestillingen om Forskjellen paa en uparret Genitalpore (bos

begge Kjon af Cyklostomerne og bos Benfiskebunner uden Ovidukt)

og to, parrede, Abdominalporer (forskjellige Plagiostomer, Storene,

Ganoider, Dipnoer, nogle Salmonider, Chirocentnis (?) og Mormyrns)



forselsvej betragter ban bos Benflskeue som fremgaaet ved en Ee-

duktion , ikke sora primitiv. Dette sidste er Balfonr ogsaa i et

senere Arbejde ^) tilbojelig til at fastbolde, men forovrigt er ban

ber af en ganske anden Mening om Udf0rselsvejene , idet ban nn

antager dem for at vsere Miillerske Gange, bomologe med Sela-

cbiernes, og som disses dannede ved Afspaltning fra Urnvregangen.

Grnnden dertil er dels Ligbeden med Lepidosteus , om bvis Ovi-

dnkter det samme nu som tidligere ant ages at fiude Sted, og

dels et af de samme Argnmenter, som ban ogsaa tidligere frem-

f0rte mod sin forste Anskuelse, nemlig at bos Mormyrus findes

Abdominalporer og Udf0rselsveje sammen. Begge Grunde ere lidet

vaerd, da Oprindelsen af Lepidosteusovidukten fra Xyregangen er

b0jst tvivlsom, og Konfusionen paa „Abdominalporernes" Gebet gjor

dem ubrugelige.

Medens saaledes Balfour i F0lge sin sidst udtalte Anskuelse

egentlig skulde opf0res blandt Forsvarerne af Ovidukterne som

Miillerske Gauge, skulde paa den auden Side Brock fores over

blandt Modstanderne af denne Opfattelse. I sit senere Arbejde

over Murienoiderne bar ban nemlig fuldstaendig forladt den

Waldeyerske Anskuelse, og idet ban gaar ud fra de ved Murasnoide-

og Salmonideovariet stedfindende Forbold som de primitive, taenker

er ligesaalidt gaaet op for Balfour som for de fleste andre For-

fattere, dor bave beskjieftiget sig med Sporgsmaal, vedrorende Fiskeues

Urogenitalapparat ; det er forst M.Weber, som bar bragt Klarbed

til Veje paa dette Punkt (Die Abdominalporen der Salmouiden nebst

Bemerkungen iiber die Gescbleclitsorgane der Fiscbe. Morpbol. Jabrb.

12 Bd. , 1886): derfor bersker der, overalt bvor disse Aabninger

bringes paa Tale, en Del Uklarbed, ogsaa bos Balfour; dertil korumer

bos baiu positive, men forst senere efterviste, Urigtigbeder, som uaar

der t\\\?eggQS, Pctromyzon to Abdominalporer (ofterYogt og Pappen-
beiiu: smlgn. Ewart: Note on tbe Abdominal Pores and Urogenital

Sinus of tbe Lamprey. Jouru. Auat. a. Pbys. Vol. X, p. 488), oiler

uaar der siges, at begge Kjon bos Aaleno mangle Udforselsveje.

At B. opfatter do parrede Abdominalporer som et Par Segmental-

gango, or tydeligt uok, men om Forestillingen overforcs paa Teleo-

sterne, er mindre tydeligt.

^) Treatise of Comparative Embryology. Vol. II. 1881, p. 580.



liau sig disses pladeformige Ovarium mile sig samraen saaledes,

at Kandeiie modes, hvorved altsaa et Eor dannes, og dette lader

hail da forlajiige sig bagtil og „brjde igjeimem i Sinus urogeni-

talis". (Sammenligu de skematiske Figurer i „Mur8eii." Tab. XX).

Deiine Brockske Hjpotliese, som bar vundet flere TiUiaengere,

saaledes Davnlig Max Weber i det citerede fortrseffelige Arbejde,

er muligvis ikke saa original og ny, som den alniindelig synes

autaget for. Gauske uden Forlober er den ikke, men det synes

at vaere overset, i al Fald bar jeg intetsteds set det anfort, at

Milne Edwards i sit bekjendte store Vserk^) udtaler noget

meget lignende, Efter at have beskrevet de typiske almindelige

Forhold ved Teleostovariet siger ban (p. 450): „Par suite de

cette disposition, qui est comparable aux effets resultant d'un

reploiement de la bande ovarique sur elle-meme et de la jonction

du bord inferieur et libre de celle-ci avec son bord rachidien et

fixe, I'ovaire, an lieu d'etre nne glande pleine, devient un organe

creux, et sa cavite, en debouchant au dehors, devient un oviducte,

c'est-a-dire un conduit evacuateur servant a la sortie des ceufs.

Ce conduit est done forme par la portion terminale de I'ovaire lui-

meme, et il ne devient distinct de la portion ovigenique de cet

organe que lorsqu'il se prolonge plus on moins loin au de la du

point oil le stroma ovigenique cesse de tapisser les parois du sac

membraneux commun a la partie productrice et a la partie evacua-

trice de I'appareil".

At ievrigt Forfattere som Balfour og Brock, der begge maa

siges at have arbejdet grundig paa det Felt, vi her omhandle, saa-

ledes ere komne til at skifte fuldstsendig Anskuelse, er overmaade

talende for den Usikkerhed, som maa herske paa dette Omraade,

naar TJdviklingshistorien naegter sin Hjselp. Ingen af de hidtil i

Korthed berorte Hypotheser have nemlig kunnet stotte sig til

Udviklingshistorien , der paa dette Punkt viser en Maugelfuldhed,

^) Le(jous sur la Physiologie et FAnatomie comparee de rhomme et des

animaux. Tome VIII. 1863.



som kau synes mairkelig iiok i en Tid, der ellers ikke kan klage

over Tilsidesaettelse af netop denne Greii af Zoologien, men som

bliver forklarlig, iiaar man tager i Betragtniug, at det her

drejer sig om at undersage ikke blot postembryonale men endog

temmelig vidt fremskredne Stadier, som det bar sine store Vanske-

ligheder at skaffe til Veje, i al Fald i nogenlunde sammenhaeugende

Esekke.

Ganske mangle dog ikke udviklingshistoriske TJndersogelser,

men med Undtagelse af Rathkes ere de af meget ny Dato,

temmelig spredte og lidct omfattende.

Rathke^) bar s0gt at felge Genitalia's Udvikling for begge

Kj0ns Yedkommende og fremstiller nogle Stadier bos forskjellige

Fiske, navnlig Flyndere (fra en Sterrelse af 10— 11 Linier). Han

fandt, at Kj0nskjertlerne opnaaede en vis Udvikling (i Tilfaelde,

som ban opfatter som Undtagelser, endog en betydelig Udvikling

og Storrelse, Noten I.e. p. 7), forend Spor til Udforselsveje knnde

erkjendes, og at disse senere dannedes som traadformige Forten-

gelser. der efterbaanden voxede benimod Gattet; at der ber ikke

fandtes fornddannede Mundingsaabninger, sogte ban at paavise ved,

at Kviks0lv, som baeldtes i Bugbulen, aldrig traadte ud —
• en

lagttagelse, som de senere, i „Abdorainalporer" speknlerende, For-

fattere moerkelig nok aldrig naevne! En KJ0nsforskjel iagttog ban

forst derved, at nogle Individer viste et Hulrnm og endog Spor

til Lasngdefolder (Ovariallameller) i Kjonsanlajgget, medens dette

bos andre vedblev at vise sig solidt; og den sig senere dannende

Ovidukt erkjendtes for r0rformig, medens Saedlederen var opf3idt

med Vaev. Med Hensyn til Kj0nsorganernes forste Optrseden mener

ban, at de dannes fra Nyren eller fra Sv0mmeblseren (I.e. p. 105);

men begge disse Organer betragter ban som „Wiederbolnngen der

Atbemwerkzonge" og knytter hertil og til Oprindelsen af Kj0ns-

organerue bos Hvirveldyrene i det Hele nogle tbeoretiske Betragt-

Neueste Schriften der naturforschenden Gesellscbaft in Danzig. 1 Bd.,

4 Hft., 1825 (Beitriige zur Gescbicbte dor Tliierwelt, 3 Abth., 1825).



ninger, som i vore Dage lycle iioget imderlige. Ellers er det her

som ved aiidre af Kathkes Undersogelser en sand Cxlaede at folge

ham paa haus omhyggelige lagttagelsers og rolige Betragtningers

Yej. Ogsaa i et andet Arbejde, nemlig i Aalekvabbens Udviklings-

historie (1833), fremstiller han nogle lagttagelser over Genital-

udvikliugen, hvoraf senere et enkelt Trsek vil blive omtalt; og i

„Zur Anatomie der Fische" (1836) \) udtaler han med al onskelig

Tj'delighed, at de Organer, som han i sine Arbejder over Ben-

fiskene har kaldet jEg- og Ssedleder, kun have sarame Funktion

men ikke samme morphologiske Betydning som JEg- og Saedleder

hos de andre Hvirveldyr, idet de kun ere Forlseugelser af selve

KJ0nskjertlerne, der udvikle sig forfra bagtil for tilsidst at bryde

igjennem Bugvseggen.

At Eathkes lagttagelser, saavidt de gaa, ere fuldkoraraen

rigtige, ville vi i det Folgende faa Lejlighed til at bekraefte. Men

som det vil ses, give bans Unders0gelser ingen Opklaring af, hvor-

ledesOvarialhulen og OviduktensEerform komme i Stand:

og bans Angivelser om Kjansorgauernes f0rste Oprindelse maa selv-

folgelig i vore Dage betragtes som lidet fyldestgjorende. Disse

Sporgsmaal har ferst den allerseneste Tid fundet Lejlighed til at

fors0ge loste. Et meget vassentligt, men som senere vil blive vist,

iugenluude i alle Henseender paalideligt, Bidrag er givet af Jules

MacLeod-).

Hos spsede Uuger-^) af Sijngncditus acus, Hippocmiipus hrevi-

rostris og en (tvivlsom) Gohius finder han de forste Anlseg som

storre Celler i Peritonealepithelet; hos Hippocampus og Belone

^) Miillers Archiv fiir Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Me-

dicin. 1836, p. 185.

*) Kecherches sur la structure et le developpement de I'appareil repro-

ducteur des Teleosteens. Archives de Biologic, T. II, 1881.

3) Mac Leod kalder dem „Embryons", men af Texten fremgaar tydelig

nok, at de ikke ere det: saaledes siger hau, at KJ0usanla3ggene op-

trtede i Almiudelighed sent (f. Ex. 14 Dage efter Fodselen), og p. 517

kalder hau en Hornflsk paa over 5 Ctm. ..Embryon"!
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acus f0lger ban Fremkomsteu iif en Genitalfold , og hos en Uuge \)

af sidstnaevnte , 54 Mm. lang, iagttager ban en Fure paa Genital-

foldens laterale Side, delvis lukket til et Ror. Deri ser han det

sig dannende Ovarium, og han betragter sit Fund i det Yaesentlige

som en Stadfsestelse af Brocks ovenfor naevnte Hypotbese. Dan-

nelsen af Udfcrselsvejen bar ban ikke forfulgt, men ban formoder,

at den bageste aabne Ende af Ovarialr0ret sammensmelter med

Vffiggene af de r0rformige Forlaengelser af Kropbulen , som efter

bans Fremstilling straekke sig bagtil, en paa bver Side af Tarmen;

disse skulle altsaa blive Ovidukterne og ved en „Peritonealpore"

skaffe sig en Udgang.

Det ovenfor naevnte, uoget aeldre, Arbejde af Nussbanm

imders0ger de f0rste Udviklingsstadier af Genitalia bos Fore lien

og kommer til et andet Kesultat med Hensyn til de f0rste Kj0ns-

cellers Oprindelse og Uddannelsen af Genitalfolden. Paa disse

Angivelser saavelsom paa det na^rmere ved Mac Leod's Under-

S0gelser skal jeg senere komme ind ligesom ogsaa paa Vogt's

Tydning af, hvad ban bar set paa Ovarierne af P/ioa;mMs-Uuger -).

Paa dette Sted skal jeg kun bemaerke, at Vogt's Artikel er

skreveu, inden ban kjeudte Mac Leods Afbandling, og at den inde-

bolder en temmelig skarp Ford0mmelse af saavel Waldeyer's

som Brock's Auskuelser som rene Hypotbeser (des tbeories sans

base serieuse); man b0r indtil videre bolde sig til Eathke's

oveunaevnte, i MtlUers Arcbiv 1836 fremsatte Resultater som de

eneste positive. I det ledsagende Brev til Udgiveren, bvori ban

meddeler, at ban imidlertid bar modtaget Mac Leod's Arbejde,

siger ban: „I1 est probable que M. Mac Leod a raison; neanmoins

je n'ai voulu rien cbanger a mon memoire, qui constate au moins

^) Det er urigtigt, naar Max Weber 1. c. p. 398 angiver, at Mac Leod

bar eftervist dette Forbold bos en Del Fiske; ligeledes naar Hoff-

mann (Zur Entwickelungsgescbicbte der Urogcnitalorgaue bei den

Anamnia. Zeitscbr. f. wissenscb. Zoologie, Bd. 44, 1886, p. 681) til

Belone fojer Hippocamims.
^) Sur rovairo des jeunes Verons. Arcbives do Biologie, T. Ill, 1882.
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deux choses, I'ovaire entierement corapacte, sans trace de cavite

quelconque chez des Phoxinus ages de quelques mois et Tabseucc

complete d'oviductes a cette opoque".

Endnu kan tilf0jes, at Balbiani^) ganske koit omtaler et

enkelt ungdommeligt Stadium af en Salmo (Truite), at Hoff-

mann-) bar gjort nogle lagttagelser over de farste Anlaeg og

enkelte senere Stadier ligeledes af en Laxefisk {Salmo scdar?),

samt at Cunningham i en kort Meddelelse^), som f0rst er

kommen mig i Haende, efter at jeg havde afsluttet mine egne

Unders0gelser, beskriver hos 5 Ctm. lange Unger af Clupea sprattus

Ovariet 1 et ganske lignende Stadium, som jeg uedenfor bar frera-

stillet hos Gohio ; Udf0rselsgang manglede endnu.

Sp0rge vi nu om, hvorledes disse nyere Unders0gelsers Re-

sultater stille sig til de fremf0rte Hypotheser, maa det siges, at

ingen af disse ved dem definitivt kan antages som bevist. Af den

meddelte korte Oversigt fremgaar det nemlig formentlig tilstraekkelig,

at der intet positivt er ydet med Hensyn til D a n n e 1 s e n a f d e

egentlige TJdf0rselsveje, netop det Punkt, som vil vaere

af afgj0rende Betydning; her bar man endnu kun Ratbkes gamle

lagttagelser, som ved deu for vor Tid mangelfulde Unders0gelses-

methode u0dvendigvis maa vsere ufuldstsendige.

TIdviklingen af de mandlige Kj0nskjertler er kun i

ringe Grad forfulgt, og for Ovariets Vedkommende staa Mac

Leeds og Cunninghams lagttagelser forel0big endnu ene og

stemme ikke ganske overens, saa at en Stadfsestelse af dem eller

en Udvidelse til andre Fiskeformer maa siges at have nogen

Vaerdi.

En fornyet Unders0gelse af Udviklingsgangen af Benfiskenes

Kj0nsorganer skulde altsaa synes at maatte vaeire 0nskelig, og en

^) Lemons sur la generation des vertebres, 1879, p. 221.

2) Zur Eutwickelungsgescb. der Urogenitalorgane bei deu Anamuia.

Zeitscbr. f. wissenscb. Zoologie, 44 Bd., 1886, p. 629.

') On the development of the oviduct in Teleosteans. Proceedings of the

Royal Physical Society. Edinburgh. Session 1886—87.
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saadau bar jeg- alt i laengere Tid bestrsebt mig for at udfore. Jeg

er mig bevidst, at det kun delvis er Ijkkedes mig; store Vanske-

ligheder m0de ved Tilvejebringelsen af passende Materiale, eg

dernsest er den eneste, saavidt jeg kan skj0nne, paalidelige Uiider-

s0gelsesmethode, Snitmothoden , for saa store Objekter. som Taleii

her er om, i bojeste Grad tidsspildende og trsettende og vanskelig-

gj0res desuden af Vsevene, Skelettet, Svommeblsorens Luftbehold-

iiiiig m. m.

At det heldigste vilde vsere at forf0lge den hele Udviklings-

gang hos en og samme Form, er indljseude, men at dette i Al-

mindelighed vil vsere endnii vanskeligere end hos forskjellige

Fiskeformer at traeffe Stadier, som kuune lade sig kjaede sammen

til et Totalbillede , er vel ligesaa forstaaeligt. Imidlertid have vi

i vore Farvande en almindelig forekommende Fisk, af hvilken man

med stor Lethed kan faa en lang Eajkke af Udviklingstrin indtil

en ret betydelig Sterrelse, eftersom den er vivipar og f0rst sender

sine Unger ud i Verdeu , naar de have faaet den anselige Ltengde

af et Par Tommer, nemlig Zoarces viviparus. Paa denne heu-

vendte jeg f0rst min Oprnffirksomhed, og hos dens Unger fandt jeg

da ogsaa snart interessante Stadier i Ovariets Uddannelse, paa et

Tidspunkt, hvor jeg enduu ikke kjendte Mac Leods lagttagelse.

Da imidlertid denne Fisk har forskjellige saeregne Forhold, saa-

ledes uparret Ovarie , ansaa jeg det for 0nskeligt at kunne sam-

menligne og kontrollere mine Erfaringer fra den med Forholdene

hos andre Fiskes Unger, inden jeg offeutliggjorde mine Fund, og

jeg har i den Anledning unders0gt en ret betydelig Maengde af

h0jst forskjellige Fiskeunger men med forhoidsvis ringe Udbytte:

f0rst da det blev mig muligt at kunne ofre nogen Tid paa selv at

gjore Indsamlinger i Naturen, lykkedes det mig at skaffe i det

raindste en Del oplysende Materiale.

I efterf0lgende Liste har jeg opfort dc (ved Snitserier) under-

S0gte Fiskeunger; de med en * ma3rkede ere i det folgeude be-

haudlode mere indgaaende, da jeg af dem har havt enten nogen-

hmde sammenha3ngende Udviklingsrfckker eller i al Fald oplysende
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Udviklingsstadier; i Beskrivelseu er tillige optaget en kort Rede-

gj0relse af disse Fiskeungers ydre Ejeudommeliglieder, og for Em-

bryoner og de yngste Stadier er der ogsaa fremdraget nogle Trsek

af de audre Organers Forliold, livilket jeg ikke liar auset for

overflodigt, da blotte Maalangivelser kun give en ringe Forestilling

isaer ora den spaede Yugels Standpuukt. For de 0vriges Vedkom-

raende liar jeg derimod indskrrenket mig til her at augive Maalet

og enkelte Bemaerkninger ora Kjonsorganerne.

*Zoarces viviparus (Linn.); fra de tidligste Embryonalstadier til

en Lajngde af over 8 Ctra.

Gunnellus imlgaris Cuv. Val. 26 Mm.; parrede. men taet forenede,

straengformige Genitalia, af embryonal B^'gning; (^ ?

Cijclopterus lumpus Linn. ^ H ^ivi\. med Ovariet allerede Imlt

og fortsaettende sig i en Ovidukt, som bagtil ender blindt;

$ 18 Mm., Testes opfyldte af runde Kjonsceller, SSBdlederne

hule men lukkede, hvor deres Vaev traeder i Forbindelse med

Urethra.

Cottus gohio Linn. 18 Mm. $, Testes med Anlaeg til Saedkanaler;

Yas deferens med Hulrum, taber sig under Urinblasren.

*Fetxa Jiuviat'dis Linn. Embryonalstadier, spsede og storre Uuger.

*Acerina vulgaris Cuv. Unger fra 13—26V2 Mm., $ og $.

* Gasterosteus acideatus Linn. Unger fra 12— 17 Mm., $ og $.

Gadus morrhua Linn. Embryoner fra lOde Dag efter Befrugt-

iiingen, med Kjansceller; 6 Dage gamle, A^hi Mm. lange

Unger med Kjonsceller i Feritonealepithelet; 43 Dage gamle,

10—12 Mm., straengformige G-enitalanlaeg ophaengte til Svom-

meblaeren, ingen Antydning af Udforselsveje ; kj0nslig indiffe-

rente eller i Begreb med at differentieres. (Fl0devig Ud-

klaekningsanstalt red Arendal).

Pkuronectes (Jlesus?) Linn. 8 Mm., Kjonsceller, Kj0u ubestemmeligt.

Ammodytes tohianus Linn. 35 Mm., sandsynligvis $\ Kj0nsanlaeg

straengformige, ta^t forenede, embryonale af Bygning, uden

Udforselsgang.
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Belone vulgaris Cuv. 15—60 Mm. (fra Spidseu af Underkjaeben

til Halens Ende); baandformige Genitalia uden Udforselsvej

;

de st0rste maaske $?

Syngnathus typhle Linn. Uuger af Rugeposen, med Kjensceller,

samt 19—20 Mm., med baandformige, embryonale Genitalia

uden Udf0rselsvej. Kj0u ubestemmeligt.

^Rhodeiis amarus (Bloch), nyfcdte linger til 18—19 Mm. $ og $.

*Gohio fluviatilis Willughb., fra 9— 48 Mm. $ og $.

Idus melanotus Heck. (Emde = Cypr. Idus Linn.), nyudklaekkede

Unger, 7 Mm. (.Eggene befrugtede -*/4 86, udklaekkede

^'^/o 86, Holl0se M0lle ved Ntestved); kj0nsl0se.

Cyprinus carpio Linn. 47—59 Mm., tynde, baandformige Genitalia

uden 'D'df0rselsveje; ^'?

Forskjellige Cyprinoide-Unger fra 10—20 Mm., baandformige Geni-

talia, ubestemmeligt Kj0n.

Colitis harbatula Linn. 13—20 Mm. $\ hos de st0rre ere Testes

tydelig udpraegede , og hos alle ere Saedlederne fuldstaendig

udviklede, men mangle Kj0nsaabning.

*Esox lucius Linn. Unger 20 Mm.; 54—60 Mm. $, $.

Clupea harengus Linn. 3 Dage gamle, 9—10 Mm., kj0nsl0se;

(Flodevig). 35—41 Mm., baandformige Genitalia uden Ud-

ferselsvej; $'}

Salmo fario Linn. 10—21 V2 Mm., Kj0nsceller og Genitalfold.

Corregonus lavaretus Nilss. 12^'2 Mm., nyf0dte (Eogn befrugtet

2"/i2 85, udkl. 21/4 86, Hollose M0lle). Kjousceller.

Anguilla vulgaris Flem. 65-—70 Mm., kj0nsl0se.

Accipenser sturio Linn. 9 Dage, 12 Mm., uden Genitalanlseg.



15

Zoarces vlvlpariis (Linu.)-

Jeg bar imders0gt denne Fisk i alle Aarets Maaiieder, soiu

oftest flere Gauge i liver Maaned, og skj0ut mine Bestr<ebelser ikke

egeiitlig vare rettede paa at opklare de Usikkerheder, sorn endnu

paa flere Punkter herske angaaende denne Fisks Forplantnings-

forhold, tror jeg dog 'for enkelte Forholds Yedkommende at kunue

yde nogle Bidrag dertil, saaledes med Hensyn til Tiden for Par-

ringen, skj0ut jeg ikke bar havt Lejlighed til direkte at iagttage

den, og for Dra3gtigheden.

Her ved Kj0benbavn straikker Hunneus Draegtigbedstid sig fra

deu allersidste Del af August eller Begyndelsen af September til

Jauuar eller Februar; senere end 15de Februar bar jeg aldrig

truffet dnegtige Hunner; men aeldre saavelsom ogsaa enkelte nyere

Beretninger augive, at saadanne andensteds kunne forekomme ogsaa

paa ganske audre Tider, eller i alle Aarets Maaneder ^). Her ved

*) Saaledes Fries og Ekstrom: Skandinaviens Fiskar p. 39; Nilssou:

Skaudin. Fauna, 4 Bd., p. 202; synderlig Voigt tor dog neppe til-

Isegges disse Angivelser, der bos begge ledsages af afgjorto Misfor-

staaelser og Fejl; i forstnjevnte VsErk de „uti bughalan utkrupne"

linger og 1 sidstntevnte folgende: „Hvarje unge ligger innesluten i

en egen vatske uti en liten sack, omgifven af en binna, som forst

bristar, nar ungen skal framfodas". Med Hensyn til andre seldre ind-

byrdes meget uoverensstemmende Beretninger benvises til Stubl-

mann: ZurKenntnis des Ovariums der Aalmutter p. 45. Abhandl. aus

dem Gebiete der Naturwissenscb., 10 Bd., 1887. Kroyer (Danmarks

Fiske, 1 Bd., 1838—40, p. 367) angiver Dra^gtigbedstiden overensstem-

mende med mine lagttagelser , men tilfojer i en Note, at man ogsaa

til andre Tider af Aaret trseffer enkelte Hunner med leveudeUuger i

Bugen. Af de nyere lader Bene eke Ungerne fodes i August (Fiscbe,

Fiscberei und Fiscbzucbt in Ost- und Westpreusseu, 1881), men jeg

bar ikke kunnet efterse bans Angivelser. Moebius og Heincke

(Fiscbe der Ostsee, 1883, p. 228. Vierter Bericbt dor Comm. zur

Avissenscb. Unters. der deutscben Meere in Kiel f. d. J. 1877—81)

sige: ,,Keife Junge (bis iiber 200) findet man in dem untern weiten

Tbeile des Eileiters vorzugsweise. im Winter, docb babcn wir aucb
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KJ0beuliavii kau dette naeppe vaere Tilfseldet, thi ved Undersogelsen

af Hannerne bar jeg fuudet, at Sperma forst begynder at modnes

i Maj, og i Sommermaanederne findes Testes og Yas deferens ud-

spilede af Saed; i September og i Begyndelseii af Oktober findes

vel endnu Spermatozoer i Yas deferens, men Testes selv ere ind-

skrumpede, og deres Sasdkaualer ere t^-delig nok gaaede over i en

Hviletilstand, under bvilken Eegenerationen af Kjensstoffet foregaar,

og som varer til naeste Foraar. I dette Tidsrum kunne Hannerne

altsaa ikke befrugte. Dernaest frembod alle de mange Hunner,

der nnders0gtes i Tiden fra Slntningen af Februar til Midten af

August, aldrig ^Eg liggende lose i Ovarialbuleu , og forst naar

^ggene ere l0snede fra Ovariets Yaeg, foregaar Befrugtningen af

dem, Dette sidste mener jeg at kunne fastslaa ved, a) at jeg sidst

i August bar fundet i nogle Hunner l0snede Mg, bvori endnu ingen

Kl0vning knude erkjendes; i andre saratidig unders0gte Individer

var derimod Fosterdannelsen begj'ndt, og b) at jeg aldrig i ud-

viklede, men endnu fastsiddende .Eg bar kunnet spore nogeu

Fosterdannelse, saalidt som jeg nogensinde bar fuudet et Embryo

indesluttet i Ovarialvaeggen.

At en Befrugtning af -Egget normalt kan finde Sted, medeus

det endnu sidder i sin Follikel, saa at Spermatozoet raaa gjennem-

trsenge denne, kjender man ganske vist fra nogle vivipare Teleo-

ster, men saa foregaar tillige den belc Embryonaludvikling inden-

im Juli und deii darauf folgenden Moiiaten Weibcben mit fast reifen

Jungen erhalten". Om man tor stole paa disse .,fast reifen Jungen".

synes mig meget tvivlsomt, naar man ser hen til den fejlagtige An-

g'ivelse af Ungenies Opholdssted i Moderen; at man finder nmodne,

men teramelig store Unger i disse Maaneder, er jo rigtigt nok, bortset

fra Juli, der dog mulig kan vjerc loben med af en Fejltagelse.

Schmidt (Aufzucht junger Aalmuttorn, Z. viviparus, im Aquarium.

Der zoolog. Garten, 28 Bd., 1882, p. 65) angiver Fodsclen i Fangenskab

til 23de Marts— Iste Maj; rimeligvis vare disse Fodsler forsinkede ved

de uvante Forhold, og mange af Ungerne vare dodfodte: en Hun
fodte 12te Januar, og do fieste af dons Unger lovcde. S."s Angivelse

at Aalekvabber ,,allj;ihrlicli im Friibling in liochtnichtigem Zustande

eintreffon" , er jeg meget utilbojelig til at liBgge Ya>gt paa, da der

ikke angivcs, hvorfra de komme, ellcr naar i „Foraaret" de ere fiskede.
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for denne, altsaa i selve Ovariets Yfeg; dette er saaledes Tilfeldet

med Anahleps^), Poecilia-), Girardimis'^) , Gamhusia og Fun-

dulus*), altsaa forskjellige Cyprinodouter^). At Udvikling i Fol-

M Cuvier et Valencienues: Histoire naturelle des poissons, 1 Bd.,

1828, p. 540 og 18 Bd., 1846. Paa forstnaevnte Sted nsevnes sammcn
,,les Silures, les Anableps, certains Blennies etc." Duvernoy gjor

imidlertid (Aun. des sc. nat. 1844) opmserksom paa, at Angivelsen

med Hensyn til Zoarces ifolge Eat like er urigtig. Wyman: Ob-

servations on the development of Anableps Grouovii (Cuv. (Sl" Val.).

Boston Journ. Nat. Hist., 6 Bd., 1850—57, p. 432-443, PI. XVII.

Her angives, at Follikelhinden brister mod Slutningen af Drasgtig-

heden, og at tilsidst den deraf dannede Saek forsvinder; Ungerue fodes

gjennem Ovidukten. W. liar aabenbart misforstaaet Eathkes Omtale

af Forholdene bos Zoarces, som folgende (S.436) adviser: ,,In Blenny

Katbke has shown, the ovarian gestation having continued about

three weeks, that about the end of September the sac (i Virkelig-

heden: ^-Eggeskallen!) ruptures and that the embryo is discharged

into the central cavity of the ovary, which is in fact the oviduct".

^) Duvernoy: Observations pour servir a la counaissance du developpe-

ment de la Poecilie de Surinam (Poecilia surinamensis , Val.). Ann.

des sc. nat. Ser. Ill, T.I, p. 313, 1844; fremdeles i Cuvier: Lemons

d'anatomie comparee, II Ed., 1846, p. 87. Hos Poecilier fra Beloxi

bar jeg selv havt Lejlighed til at stadfteste Eigtigheden af Angivelseu

om Fostrets Udvikling i Ovarialvsgs^en.

^) v. Ihering: Zur Kenntnis der Gattung Girardinus. Zeitschrift fiir

wissensch. Zool. , Bd. 38 , 1883. Naar I. her sj^nes at optraede som

den forste, der bar hsevdet, at Spermatozoerne for Befrugtningeus

Skyld maa gjennemtrsenge Ovariets „Kimepithel" , kan dog henvises

til 2den Udg. af Lemons d'anatomie comparee, VIII, p. 87: ,,Lorsque

ce developpement a lieu dans le calice de Tovaire, comme chez les

Poecilies, il faut bien encore reconnaitre a cette membrane de Tovaire

la memo faculte absorbante" (som „chorion" paa iEgget af „les

vivipares ordinaires" blandt Bruskfiskene), samt til S. 303 sammesteds.

-) J. A. Eyder: On the development of viviparous osseous fishes. Pro-

ceedings of the United States National Museum, Vol. VIII, p. 128—156,

1885. Ved Siden af interessante og utvivlsomt rigtige Oplysniuger

indeholder dette Arbejde markelige Paastande og utvivlsomme Mis-

forstaaelser; saaledes skulle Folliklerne have en Pore paa Udsiden af

Ovariet (som skulde svare til Eathkes karfrie Plet paa Folliklen hos

Zoarces?!), og den formodes at vaere til Indgang for de befrugtende

Spermatozoer, der „probably" indbringes „in the abdominal cavity (!)

by the male" ; fremdeles : „The ovary itself seems to have no exterior

investment, so that the follicles lie directly within the abdominal

cavity, the young fishes upon the completion of their development

2
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likleii ikke finder Sted hos Zoarces , er lui forlffiiigst erkjendt

og meget let at overbevise sig om; hvorledes Forholdeue i den

Henseende ere hos forskjellige andre vivipare Benfiske, er derimod

utilstraekkelig bekjendt^).

rupture them and escape in the latter, and from thence through an

abdominal pore into the outer world". Hvor er en saadan Abdo-

rainalpore eftervist, og hvad tjener da Ovidukten til? Naar E. af

den Orastaindighed , at der hos Gamhusia ingen sserlig ^Eggeskal

findes, vil slutte, at Zona radiata mere eller mindre aborterer hos alle

vivipare Fiske, er dette ogsaa gait: Zoarces har den ligesaa udviklet

som ovipare Fiske; den findes ogsaa efter R.s egne lagttagelser hos

Fimdulus, samt efter Wymann hos Anahleps.

') Alle Cyprinodonter ere dog neppe vivipare; den europasiske Cyimnodon
(Lebias) calaritanus Cuv. er temmelig sikkert ovipar: thi ellers vilde

man vanskelig kunne forstaa Tilstedevferelsen af de lange Hseftetraade.

som udraffirke J^lggeskallen, i Lighed med Forholdcne hos Scomheresoces

:

disse ere forst paaviste af Lepori (Osservazioni sulF novo della Lebias

Calaritana. Atti R. Acad. Line., Vol. V, 1881), der ogsaa yttrer Tvivl

om Vivipariteten. Mifirkeligt vilde det ogsaa vfere, at Fiskerne f. Ex.

ved Zaule (Triest), i hvis forladte Saliner denne Fisk forekommer i

Tusindvis. slot ikke skulde have opdagct dens Viviparitet, hvis den

virkelig fandt Sted. Hannerne mangle desuden saerligt Parringsredskab.

som de vivipare Cyprinodonter have. Ikke desto mindre siges i ..Hist.

nat. des poissons", T. XVIII, p. 154, at denne Fisk er vivipar, ja der

angives, at Forf. har set ^Eg i Ovariet, indeholdende Fostre.

) Hos Sebastes ere Forholdene vel nsermest som hos Zoarces, forsaavidt

som ^Eggene synes at ligge lose i Ovarialhulen (K rover: Katurh.

Tidsskrift. Ny E. , 1 Bd. , 1844—45). Om HemirampJms fluviatilis

Blk. og H. viviparus Pet. ere Oplysningerne for ufuldstiendige. saa

at intet kan siges om dette Punkt (Berliner Monatsberichte 1865).

Stuhlmann 1. c. p. 47 lader Forholdene hos Embiotocoidce {Hol-

conoti) viBre som hos Cyprinodonterne. Efter de mig bekjendte

Beretninger forekommer dette mig mere end tvivlsomt. L. Agassiz
(Extraordinary fishes from California, constituting a new family. Am.

Journ. of Science and Arts, 2 Sen, 16 Bd., 1853, p. 380, og Additional

notes on the Holcouoti, ibid., 17 Bd. , 1854. p. 365) beskriver det

dr^gtige Ovarium saaledes, at man snarere faar Indtryk af Overens-

stemmelse med Aalekvabben. Ovariet er nemlig „subdivided inter-

nally into a number of distinct pouches , opening by wide slits into

the lower part of the sack. This sack seems to be nothing but the

widened lower end of the ovary, and the pouches within it to be

formed by the folds of the ovary itself. In each of these

pouches a young is wrapped up as in a sheet etc.": det sidste beviser

neppe en Overensstemmelse med Cyprinodonterne, og det ovrige
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Naar altsaa Losniugen og Befrugtningen af J^]ggeiie hos

^oarces foregaar i Slutuiugen af August, turde Par ring en

synes nsermest at tale imod den. Girard (Explorations and Surveys

for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean, 4 Bd.,

1858) beskriver just ikke meget tydelig, men man faar det Indtr}-k,

at der i Ovariet findes store Ovariallameller, fra hvilke ^Eggene losnes

allerede paa det Tidspiinkt, da Parringen finder Sted, og at senere

Embryonerne i Virkeligheden ligge frit men tset sammeupakkede

mellem disse Lameller, som til en vis Grad forme sig om dem.

J. Blake (On the nourishment of the Foetus in the Embiotocoid

Fishes: Proceedings of the Californian Acad, of Nat. Sc, Bd. 3, p. 314

og Tilfojelse p. 371, 1863—67, og Journal of Anatomy and Physiology,

2 Bd. , 1868) angiver, at Processer som saBdvanlige Ovariallameller

springe frem fra Ovariets Side; hvert Foster berorer med en Side

en af disse, som ikke danner en lukket Ssek om det; paa Over-

fladen ere de besatte med smaa Vorter med en Aabning paa Spidsen

(saudsynligvis, hvor ^Eggene ere loste fra), og det er rimeligvis disse

Organer, sora afsondre Ovariets ejendommelige Vsedske; altsaa Forhold,

som temmelig paafaldcnde minde om dem hos Zoarcef.

Om Cristiceps australis Cuv. & Val. angives (Cuvier et Valen-

ciennes I.e. 11 Bd.
, p. 405) kun, at „MM. Quoy et Gaymard ont

trouve le sac de I'ovaire rempli de petits". Paa den vedfojede Figur

ses linger, endnu med Blommesa^k, i Begreb med at fodes (rimeligvis

partus prffimaturus!); det taler mest, ved Siden af Sla3gtskabet , for

Lighed med Zoarces; paa et saa tidligt Trin vilde de ellers vjere i

Folliklerue. Om^ Sltegten Clinus, hvis Arter ere vivipare ifolge samme

Kilde, angives kun naerraere Detail for CI. angiiillaris Cuv. &: Val.;

her skildresiEg af forskjellig Storrelse, hvert iudesluttet i sin .,poche",

hvilket minder om Zoarces; men saa siges om de storste, at de ora

Blommen have rullet et Foster, hvis 0jne som sorte Punkter endog

skinne igjennem Ovariets Vagg. Det samme kan dog ogsaa siges om

Zoarcesembryonerne , som netop ses udvendig fra gjennem Ovariets

udspilede og tynde \3igge ved Hjselp af 0jnene; men at Mg med Em-

bryoner i virkelig her skulde sidde i Ovarialvaeggens ,,poches", betvivler

jeg, idet jegdelsviser hen til den saa offce gjentagne fejlagtige Paastand

om det samme hos Zoarces (om hvis Forplantningsforhold samme

Vferk indeholder meget lidt rigtigt), dels til folgende nye Observation

om Clinus [Cristiceps) argeniatus (Eisso) (Salvatore Lo Bianco:

Notizii biologiche riguardanti specialmente il periodo di maturita

sessuaie degli animali del golfo di Napoli. Mitth. zool. St. Neap.,

8 Bd., 1888): „Uova fecondate internamente III—IV (Marts— April),

in diversi stadii deposte sopra i tubi di Phijlloclmtopterus V. — Come

gia si sa, questo genere e viviparo, e la nostra specie porta le nova

durante il periodo di segmentazione, deponendole, appena incomincia

a formarsi I'embrione".

2*
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neppe foretages synderlig laenge f0r dette Tidspunkt. Blum's^)

formentlige lagttagelse af en Parring i Aquarie d. 23de Marts beror

vistnok paa en Misforstaaelse ; og livad B e u e c k e , der formoder,

at Akten foregaar i April og Maj , stotter sin Formodning paa, er

mig ubekjendt. Under Parringen maa sandsynligvis Hannens TJro-

genitalpapil , der er noget st0rre end Hnunens Urethralpapil (saa

at man ved nogen Ovelse let derved kan adskille Kj0nnet), iud-

bringes i Hunnens KJ0nsaabuing; i al Fald kommer Sperma ind i

Ovariet, hvor det hos en enkelt Hun i August ogsaa lykkedes mig

virkelig at finde Spermatozoer-).

Sammenholdes mine lagttagelser af Draegtigbedstideu her ved

Kj0benliavn med dem , som skyldes de Forfattere , der i Isengere

Tid have beskjaeftiget sig med Aalekvabbens Forplantuingshistorie,

hvis Vidnelbyrd derfor maa have mest Vaegt, nemlig Forch-

hammer (Kiel), Kathke (Danzig) og Stuhlmann (Kiel), t0r

man vel fastslaa, at i det mindste for 0sters0en og dens usermeste

Farvande varer denne Fisks normale Draegtighedstid fra Begyndelsen

af September til Februar; F0dselstiden er vel nok noget variabel

men indtrgeffer dog for Flertallets Vedkommende inden Midten af

sidstnsevnte Maaned.

Kj0nsorganerne hos de voxne Zoarces forholde sig i Kort-

hed saaledes: Hannen har to Testes^), som ligge tset op til hin-

anden, i den st0rre bageste Del forbundne ved det failles Vas

deferens, som bagtil fortsaetter sig mellem Urinblserens Underside

og Endetarmens Overside og udmunder i Urinblserens Udf0rselsgang,

^) Die Befruchtuug der Aalmutter. Der zool. Garten, 28 Bd., 1882,

p. 124.

^) Ihering har hos Girurdinus ogsaa fuuden Spermatozoer i Ovariet,

1. c. p. 477.

^) Brock (1) S. 516 angiver efter Eathko, at der er en Testis, hvaJ

ogsaa stemmer med Ordljdeu hos denne Forf. S. 132 ; men paa S. 154

balder Eathke luest til at opfatte Testes Som parrede, og haus gode

Fignr paa Tab. V lader heller iiigen Tvivl om Dobbelthedeu ; den der

angivne „Vorsteherdriise" forekomnier dog ikke.
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Urethra, iioget ovenfor deiiues Udmunding' paa en lille spids Paj)!!

bag Gattet.

Testes ligge noget asymmetrisk tilh0jre i Krophulen, faestede

ved et smalt Mesorchium til Nyrens Underflade og ved et Meseii-

terium til Tarmens Overside; de straekke sig fra Milten over den

bageste Del af Tjndtarmen og over den forreste Del af den korte,

lige Endetarm. Formen er mer eller mindre prismatisk, dog med

afrundede Kauter, og de ligge lidt skjaevt for hiuauden saaledes,

at i Almindelighed hojre rager lidt frem foran venstre (jvfr. iovrigt

Rathke: Geschlechtstbeile etc. p. 155 og Tab. V, Fig. 5); Tvaer-

snittet viser en Mseugde greuede Saedkanaier (s. Fig. 1), som fra

Periferien, bvor de ende blindt, straale iud mod Vas deferens.

Saedlederen er et Vsev, rigt paa glatte JMuskler og gjennemtrukket

af et Net af Hulrum; bagtil, hvor Saedlederen b0jer nedefter parallelt

med Urethra, bliver Hulrummet enkelt, og man kan ikke adskille

nogen saerlig Vaeg, det ser ud som en rummelig Spalte i det Vaev,

som ligger mellem Endetarm og Urinblsere; paa Tvaersnit ses her

Yas deferens' Hule halvmaaneformig omfatte Urethra.

Hunnen har et u par ret, enkelt Ovarium^), dannet som en

Saek, der dorsalt er faestet til Nyren ved et tilhojre for Midtlinieu

aubragt Mesoarium, nedeutil ved et Mesenterium til den bageste

Del af Tyndtarmen og til en Del af Endetarmen, men med dennes

bageste Del er Ovariets Ende eller Ovidukten ligefrem sammen-

voxet med sin Underside, medens Oversiden er sammenvoxet med

Urinblaeren. Ovidukten eller den Del af Ovariet, som ikke baerer

Mg, er kort og temmelig vid og munder med en saerskilt Aabniug

taet foran Urethralpapillens Aabning, ikke i Urethra-). Uden-

^) .Jvfr. Kathke: Uber die Geschleebtstheile etc. og Biklungs- imd Ent-

wickehingsgeschichte des Bleunius viviparus oder des Schleiratisches.

Abhdl. zur Bild. u, Entwgescb. des Menschen und der Thiere, II,

1833, 1 Abhdl. Mc. Intosh: Notes from St. Andrews marine labo-

ratory. II. Ann. Mag. Nat. Hist., 5 Ser., Vol. XV, 1885, p. 429. Stuhl-

maun: Zur Kenntnis des Ovariums der Aalmutter. 1887.

*l Forchbammer (De Blennii vivipari formatioue ef evoliitione observa-

tiones. Kill* 1819) siger p. 4: „ infra ani orificium apertura est
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for Drsegtig'liedstiden liar Ovariet en tyk, muskul0s Vaeg, hvis

Ovarialpareuchym iudvendig baerer en Mgengde omvendt flaskeformige

Fremspring af forskjellig Storrelse, som indeholde .Eggene; i de

st0rste Andes de mest udviklede JEg, som ud paa Sommeren, i

August, skuUe l0sne sig og befrugtes. Efter ^Egl0sningen blive

disse .Egs torarae „ Calyces" tilbage uden at formindskes (de for-

st0rres snarere) og tjene ved Sekretion af Ovarialvsedsken Ungernes

Erna3ring under hele Drffigtighedstiden. Efter Ungernes Fodsel for-

mindskes de ganske laugsomt og ere ukjendelige i August, naar

den nye Brunst indtraider; under den gradvise Keduktiou af disse

Calyces, som have udspillet deres Rolle, forst0rres samtidig de'

ved deres Basis siddende Calyces, som indeholde de nseste .Eg i

Udviklingen , som under den indtrjedende Brunst skulle l0snes og

befrugtes.

Af Aalekvabbeus Udviklingshistorie haves to »ldre Frem-

stillinger, af Forclihammer og af Rathke, af hvilke saerlig

sidstnaevntes er et meget smukt og fuldstaendigt monografisk Arbejde.

Med Hensyn til KJ0nsorganerue hos Embryonerne erklferer

Forchhammer S. 19, at ban intet Spor bar kunnet opdage af dem,

hvoriraod Eathke hos de st0iTe Fostre, noget f0r Midten af Embryo-

nallivet (S. 56, § 41). ikke blot bar fuudet dem men endogsaa er

i Stand til, i al Fald paa endnu mere fremskredne Stadier, at

adskille Hannerne fra Hunnerne: paa Tab. II, Fig. 17 afbilder ban

et Embryo fra lode Oktober aabnet, saa at Kj0nsanl8egget ses in

situ, og paa Tavle Y, Fig. 67 Ovariet af en Unge fra de sidste

peculiaris, ovario et vesicae communis". Rathke (Bildungs- uud Entw.

etc. p. 3) angiver Mundiugeu rigtig. Hyrtl (Beitrilge zur Morpho-

logie der Urogeuital-Orgaue der Fische p. 396 og Das uropoetische

System der Knocbenfische p. 66. Deukschr. der K. Acad. d. Wissenscb.

Wien. 1. Bd., 1850) angiver derimod, at Ovidukten munder i Urethra.

Stuhlraann I.e. p. 8 lader Ovidukten optage Urethra i sin Mundiiig,

hvad der i al Fald er rigtigere, thi saaledes kan det na^sten se ud.

Hans Fig. 12 er dog ikke korrekt , thi Urethra udgaar ikke fra Bag-

enden af Uriublan-en, men fra dens Underside, et godt Stykke foran

Ba!?enden.



Dage af Eiubryoiuillivet. At imidlertid Kathkes Fremstilling- af

disse Organer og deres Daunelse paa Grund af Undersogelses-

midlernes Ufuldkommenlied efter voro Forestillingcr maa va?re

Dieget ufuldstaendige , er naturligt. Nyere Unders0gere have dog

ikke hidtil liavt Lejlighed til at raade Bod paa Mauglerne, navnlig

ikke nied Hensyu til de tidligere Stadier; kun Embryoner fra Slut-

uiiigen af Embryonallivet have vaeret Gjenstand for indgaaende

LTuders0gelse af Stuhlmann, og ora niodiie (kvindelige) Fostre

paa 4,5 Ctm. Laengde samt nogle 6 Uger gamle frie Unger lueddeler

Cunningham^) nogle faa Bemferkuinger, der egeutlig kun be-

krsefte, hvad der allerede vides fra Eathke.

3[ine egne ITnders0gelser have, som det vil fremgaa af de i

det f0lgende anf0rte Datoer, strakt sig over nogle Aar, og den

unders0gte Rsekke af Embryonalstadier tor siges at vare teramelig

fuldstfendig ; desuden har jeg stra^bt at skaffe tilveje frie Unger

af forskjellig Storrelse, hvilket ganske vist ikke gaar saa let som

Tilvejebringelseu af Embryonerne. Draegtige Hunner komme nemlig

saa at sige daglig om Efteraaret paa Kjobenhavus Fisketorv, hvor

de formodentlig , efter den lave Pris at d0mme, kj0bes af den

fattigste Del af Befolkuingen. Omtrent 3 Maaneder gamle Unger

har jeg i April fundet i M^ngde mellem Stene og Tang i HuUer

paa flad Strand ved Hellebaek; noget st0rre Exemplarer fra Juni har

jeg faaet gjennem Fiskere, og et eukelt Exemplar, c. V2 Aar gam-

melt, fra Juli, har jeg taget med Skrabe i Limfjorden.

Embryonallivet kan man, ligesom Forchhammer og Rathke

have gjort, passende dele i to Perioder: A) det egentlige Em-

bryonalliv indenfor ^Eggeskalleu og B) Foetallivet

efter Sprsengningen af ^Fggeskalleu, hvor Ungerue ligge

frit, men taet pakkede „som Sild i en Toiuie" i Ovariets Hulrum.

Antallet er meget variabelt, men oftest stort; det st0rste mig be-

kjendte er det af Stuhlmann-) angivne: 405! Den farste Periode

M I.e. p. 344.

2) I.e. p. 35.
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varer efter mine Erfaringer fra Slutniugen af August til 20—24de

September, den anden til December eller Jauuar—Februar.

A.

I .Eg, som faudtes lose i Ovariet 3 0te August 1885, var

Kl0vningen faerdig, og paa Blommen livilede et af embryonale Celler

sammensat, halvkugledannet Legeme, livori man, som rimeligt er,

ikke kunde erkjeude nogen saerlige Organanlseg,

I Mg fra 3 d i e S e p t e m b e r 1888 fandtes derimod Fostret som

en, knap 2 Mm. laug, Stribe paa Bladstodermen , der endnu ikke

ved Eostrets Bagende liavde omvoxet Blommen. Ved Snitserier er-

fares, at Lugteorganerne ere anlagte som Ektodermfortjkkelser,

Ojeblaererne til Stede, men endnu uden Anlaeg til Lindse, ligeledes

0reblgerer, men Hjsernens forskjellige Afsnit ere slet ikke antjdede

;

Eygmarven danner en sammenhsengende Cellemasse uden Axekanal,

kun i den forreste Del ses ligesom en Ordning om en median De-

lingslinie; Chorda er tydelig paa en Straekning, men bagtil gaar

den i et med Eygmarven, og allerbagest danner Fosterlegemet en

ensartet Cellemasse, hvori hverken Rygraarv, Chorda eller Urhvirvler

kuune adskilles; ellers er Legemets Segmentering tydelig; af Tarmeu

er det bageste Afsnit alene anlagt, men bagtil blindt, uden Gat.

Anlaeg til Nyregauge, saavelsom Hjaerte og Blodkar ere endnu ikke

bestemt kjendelige. Umiskjendelige Anlaeg til Kjonsorganer

findes derimod allerede. Noget foran det Sted, hvor det tydelig

rorformede Tarmanlaeg horer op, tager et Tvaersnit af Embryet sig

ud som Fig. 2. Man erkjeuder tydelig Chorda, Ilygmarv og Anlaeg

til Kroprauskulaturen samt Epidermis, alt bestaaende af ens udseende

embryonale Celler; fremdeles, under det hele, det Lag af Blommen,

som bemevnes Parablast, det intermediaere Lag eller Periblast.

Paa Siden af Vaevmassen m. ses Eummet mellem Epiblasten (Epi-

dermis) og Periblasten optaget af Celler, af hvilke nogle se ud

som alle de andre embryonale Celler, men enkelte traede sta^rkt

frem ved deres Storrelse; disse -store Celler kuune folges paa

samme Sted paa en anselig Eaekte af Snit, liggende Here eller



faerre sammen (Fig. 2 g). Be betegne utvivlsomt det fflrste Aiilaeg

til Kj0ns6rgauerne, ere Genitalceller, Waldeyers og Sempers

„Ureier", hvilket, foniden af Saramenligning raed de folgende Stadier,

ogsaa fremgaar af deres Forliold overfor Farvemidler , sora de kun

optage i riiige Grad, saaledes soin det er frembfevet for Genital-

cellerne af tlere Forfattere (Semper, Brock); de bave en Diameter

af 0,015—0,02 Mm. Kj^rnerne bave et ejendommeligt kornet Ud-

seende, som dog ogsaa i dette Stadium deles af de aiidre embryo-

nale Celler. Dorsalt grisndse de umiddelbart op til Epiblasten,

ventralt ere de askilte fra Periblasten ved et enkelt Cellelag,

medialt for dem findes eu lille Hob Celler, som nden Adskillelse

slutter sig til dem, der daiine Celleboben a under Cborda: lateralt

for Genitalcellerue strsekker sig udad i Bladstodermen et enkelt

Cellelag under Epiblasten.

For at komme paa det Eeue nied, bvilken Vaevformation Geni-

talcellerne tilhere, gaa vi adskillige Suit laengere tilbage i den

Region, bvor Tarmanlsegget er tydeligt (Fig. 3). Man ser ber ikke

noget til den Celleraasse (Fig. 2 a) , som i Kj0nscellernes Region

ligger under Cborda; men umiddelbart under denne ses Tarmepi-

tbelet omgivende et spalteformigt, balvmaanedanuet Lumen, som et

enkelt Lag af Celler. De Celler, som udgj0re den ventrale Be-

grsendsning, st0de altsaa op til Periblasten, men de gj0re tillige

ganske bestemt Indtryk af at bidr0re fra denne. Periblasten danner

et Bffilte af Protoplasma, bvori findes store laugstrakte, staerkt lys-

brydende Kjaerner af h0jst uregelmaessig Form, amoeboide at se til,

og indeboldende Traade og Korn af en Substans, som farver sig

stgerkt; den nasrmeste Del af Protoplasmet om disse Kjaerner farves

ogsaa ofte stserkere og afgraendses derved fra det 0vrige; saadanne

farvede Protoplasmapartier med „amoeboide" Kjaerner af det samme

Udseende findes nu paa de tleste Suit gjennem denne Region, dels

indlemmede i det ventrale Tarmepitbel, dels siddendo halvt i dette,

balvt i Periblasten, altsaa utvivlsomt visende, at Tarmejntbelet lige-

som udvandrer fra dette Lag. Enduu laengere tilbage bestaar

Tarmepitbelet af tlere Lag af Celler; det ventrale Epithelparti er
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sserlig tykt, og i dets nedre Graendse mod Periblasten ses stadig

de samme Fremtoiiiuger. Chorda viser sig her ikke afgraendset fra

det dorsale Epithelparti, og saudsjnligvis skylder den ligesom dette

sin Oprindelse til Periblasten.

Noget foran det i Fig. 3 afbildede Suit linde vi Tarmroret

aabent nedentil, for saa vidt som et tydelig soudret Epithel her

mangier og erstattes af den' uforandrede Periblast, og endnu lidt

Isengere fortil mangier ogsaa den dorsale Epithelbeklsedniug, saa at

her et tyndt Lag af endnu ikke omdannet Periblast st0der umiddel-

bart op til Vaevmassen a (som her er mindre omfangsrig og bagtil

snart taber sig), ligesom paa det afbildede Snit gjenuem Kjons-

cellernes Region, hvor eu Tarradannelse jo endnu slet ikke kan

spores.

Af det anf0rte kan altsaa sikkert sluttes, at Hypoblasten

(Tarmepithelet) hos Zoarces opstaar af Periblasten^), og at den i

den Region, som vi sajrlig beskjseftige os med, endnu ikke er

differentieret som Tarmepithel. Hvad vi der have af Organanlaeg,

maa, bortset fra Epidermis og Rygmarv (Epiblast), samt Chorda

(sandsynligvis Hypoblast), altsaa regnes for horeude til Mesoblasten.

Vaevmassen a giver, som det nasste Stadium vil bekrsefte,

Aorta med Indhold af Blodceller, de medialt for Kj0nscellerne lig-

gende Celler Nyregangen, de ventralt og lateralt for dem liggende

muligvis Tarmens Muskularis.

I JEg fra Iste, Odie og 7de September 1888 og fra

9de September 1884 fandtes Fosterdannelseu omtrent paa ens

Standpuukt; sammenlignet med det'nys beskrevne Stadium er Udvik-

') At Hypoblasten opstaar fra Periblasten bar Brook vist hos Trachinus

og Motella (On the Origin of the Hypoblast in Pelagic Teleostean

Ova. Q. .Tourn. Micr. Sc. 25, 1&85, p. 29). Reinliard bar hos Leu-

ciscns erythrophthalmus ogsaa fundeu, at ,,Mellemtarmen"' anla?gges

bagfra fremefter, og at dens Epithel opstaar af Periblasten ligesom

sandsynligvis ogsaa Chorda (Zool. Anzeiger, XI Jahrg. , 1888, p. 648:

Entw. der Keimblatter, der Cliorda und des Mitteldarmes bei den

Cyprinoiden).
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lingen mere fremskredeii . men Embryets Lacngde dog- omtreiit den

samme, c. 2 Mm. Hovedet er kjendelig bredere end deu ovrige

Krop, Brystfinneanlseg kuune spores, eg en tydelig men meget kort

Hale er anlagt; Lugteorganerne danne tydelige Gruber, Lindsen er

daunet, og 0ret er en auselig Blaere, som kan f0lges paa adskillige

Snit; Hjffirnens Afsnit og Hulrum ere til Stede, og Eygmarven

har Axekanal i st0rste Delen af sin Laengde. Bagved Oret og til

henover Brystfinneaulaeget ses en stribeformig Ektodermfortykkelse,

Anlsegget til Sideliniens Organer, ledsagede af de nnderliggende

Anlseg til Vagus-Gruppen ^). Chorda er vel udviklet, kuu aller-

bagerst er den endnu ikke differentieret; her danne alle Vseveue en

ensartet Cellemasse, og her, saavelsom ogsaa lidt Isengere fremme,

har Rygmarven altsaa ingen Axekanal. Endvidere er Hjsrtet an-

lagt, og den i forrige Stadinm med a betegnede V^Bvmasse vmder

Chorda straskker sig nu lige til Bagenden og viser sig som Aorta,

der er i Faerd med at danne sig sit Hulrnm (forfra bagtil); Hjsertets

Plads er meget langt fortil, nemlig foran 0ret. Hvad Tarmkanalen

angaar, da er denne endnu uden Mund og Gat, men straekker sig

fortil ind under Oreregionen; Gjsellespalter have begyndt at danne

sig, men ei-e endnu ikke udvendig brndte igjennem. I Brysttiune-

regionen er Tarmepithelet omgivet med Anlaeg til en Muskularis,

og her ligger Tarmen i en afsluttet Krophule; lidt lasugere tilbage

er Krophulen ikke uddannet, og Tarmen bestaar kuu af Epithelraret.

Endelig findes Nyregangene som tydelige E0r, der fortil aabne sig

i det omtalte Krophulerum men blive ukjendelige ved Tarmens

bageste Afslutning.

Kj0nsanlaeggene (Fig. 4 r/) dannes i dette Stadium paa

hver Side af en anselig Hob af Genitalceller , som naar igjennem

en lignende Straekning som i det foregaaende Stadium; men An-

tallet af Celler er betydelig st0rre, og Beliggenheden er forandret,

') Smlgii. J. Beard: On the segmental Sense Organs and on the Mor-

phology of the Vertebrate Auditory Organ. Zool. Anz. 1884; og:

The System of Branchial Sense Organs and their associated Ganglia

in Ichthyopsida. Quarterly Journal of Micr. Science, 1886.
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idet der ingen andre Celler ligger under Genitalcellerne. Disse danue

en ellipsoidisk Gruppe under Nyregangen, altsaa tvkkest paa Midten,

hvor de danne 3—4 Lag; fra Nyregangen ere de skilte ved to

Cellelag, af bvilke det underste medialt og tildels lateralt synes i

Faerd med at omvoxe dem. Hvorledes denne foraudrede Stilling

er indtraadt, formaar jeg ikke at sige; Kjonscellerne ere aabenbart

ved Vaexten rykkede ind ad Midtlinien til, og de andre Celler ere

samtidig undergaaede en Omlejring.

Embryer fra lOde September 1888 af 4^/2 Mm. Total-

Isengde have endnu Halen saa lidt udviklet, at den er meget kortere

end Kroppen (o: IV2 Mm. lang) og ender noget rundagtig opsvulmet.

0jnene ere endnu ganske uden Pigment, 0rerne simple Blserer-.

Brystfinnerne ere tydeligere udviklede, Aortabuer og Kroppens Hoved-

vene ere dannede. Munden er endnu ikke dannet, og af Gja^lle-

spalterne er kun en aabnet; derimod er et Gat til Stede, paa

venstre Side af Anlagget til den ventrale Finnebrffimme; Tarmen

liar en kort segformig Endetarm, og lige bag Brystfinueregionen er

Leveren anlagt til venstre Side; Tarmens Epitlielr0r er omgiven

med Anla^g til Tarmvseggen. Nyregangen er i den forreste Del

begj'ndt at bugte sig, men en Fornyre- Glomerulus er endnu ikke

anlagt; bagtil forene Nyregangene sig i Endetarmsaabningen uden

endnu at danne en Urinblaere.

Kjonsanlffiggene (se Fig. 5) indtage nu en forandret Stilling,

da det Kropafsnit, hvori de have Plads, er saa vidt uddannet, at

det belt er afsnoret fra Blomraen; de ere nu rykkede ind under

Nyregangene, saaledes at deres mediale Ender ligge et Stykke inden-

for disse og ikke ere syuderlig langt fjernede fra hinanden; de

dem her adskillende Celler antyde et Anlaeg til Mesenteriet; iovrigt

udfylde de det hele Mellemruin mellem Tarmen og Kropva3ggen.

Sammenlignes Fig. 5 med Fig. 4, ses let, at den nuvasrende

Tilstand er forskjellig fra den i forrige Stadium ved. at den tid-

ligere tladt paa Blommen udbredte Kropvaeg slutter saramen om

Tarmen; derved kommer Cellegruiipen x til at f0je sig til Tarm-
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epithelet. om livilket don komnier til at daniie Muskularisanlaegget,

medeus Celleriie xx dauue Kropva\ggen indcnfor Epidermis; en

tvdelig Krophnle kau egentlig ikke siges at vsere til Stede lier,

idet Eumraet mellem Tarm og Kropvseg or optaget af Celler.

Kjonscellernes Gruppe ligger da belt omsluttet af andre Celler,

saavel paa Siderue sera fortil og bagtil. Derimod fiiides iiigen

audre Celler iiidblandede imeUem Kjonscellerne. Da Tarmkanaleii

nil bar sondret sig i en Tyndtarm og en videre Endetarm, lader

Kj0nsanl8eggets Beliggenbed sig bestemme saaledes, at det straekker

sig omtrent lige langt paa begge Sider af Graendsen mellem disse

Afsnit, bvilken Beliggenbed imidlertid ikke bevares i Lobet af den

senere Udvikling. idet Eudetanuen ved sin stjerke Vawt forlaenges

fremad.

Embryer af 6^/2 Mm. Laengde, ogsaa fra lOde September

(men selvfolgelig i en auden Hun) bave Halen ligesaa lang som eller

lidt laengere end Kroppeu, den afrundede Haleende bar givet Plads

for en tilspidset, omgiven med en tydelig Finnebra3mme, som paa

Bugsiden fortil forlsenger sig forbi Gattet. Ojnene ere endnu gauske

uden Pigment og 0ret fremdeles blaerefonnigt, Mnnd og Gjtelle-

spalter ere dannede, men endnu intet Gjsellelaag; Hja^rtet er

bygget som paa Eatbkes Fig. 29, Leveren voxet betydelig, Eude-

tarmen er endnu meget kort og mangier ganske indre Folder; Nyre-

gangen er fortil oprullet, og en Fornyre-Glomeriilus er dannet;

bagtil forene Nyregaugene sig til en forboldsvis anselig Urinblaere,

som munder i Endetarmens yderste Ende.

Genitalanlaeggene vise sig uparrede og med et forboldsvis

ringere Omfang end paa de tidligere beskrevne Stadier; en lille

ellipsoidisk Gruppe af Genitalceller , uden Indblauding af andre

Celler men med en Beklasdning af enkelte saadanne paa Overtiaden,

ligger imellem Nyren og Tarmen noget tilbojre for Midtlinieu.

Paa lignende Maade optraede Geuitalorganerne ogsaa hos nogle Em-

bryer fra 16de September 1885, bvilke vel ere noget laengere

og noget svserere af Byguiug men endnu bave Ojnene ganske uden

Pigment ; dog er den uparrede Genitalcellegruppe bos disse forboldvis
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meget stsBrkere udviklet, og hist og her fiudes iude raellem Kj0n-

cellerne andre Celler.

Denne uparrede Tilstand af Kj0usorganerne maa jeg iiuidlertid

antage for abnorm; thi for det f0rste have alle do mange

unders0gte Embryoer i de nsermest efterf0lgende Udviklingsstadier

ligesaavel som de tidligere Triii parrede Genitalanlaeg, selv saa-

danne af sammQ Dato (af eu auden Moder) og af naesten ganske

samme Udvikliiigsgrad som hiue, idet kuii Endetarmen afviger

ved at have lige antydet nogle faa Folder; dermBst er der hos

disse TJuger fra 1888, som alle ere fra en Moder, en vis Uregel-

msessighed i St0rrelsen af det uparrede Genitalanla3g; hos nogle

er det saa uanseligt, at det gj0r et ganske atrophisk Indtryk, hos

andre er det paa en Straekning ret omfangsrigt for pludselig at

svinde ind og derpaa atter at tage til; og hos et eukelt Individ

tinder jeg endelig foruden den st0rre tilhojre liggende Gruppe en

ganske lille paa venstre Side, bestaaende af to Genitalceller, hvilket

synes at vise, at hos de andre S0dskeude er denne Sides Anlaeg helt

forsvunden. Hos de st0rre fra 1885, som ogsaa alle hidr0re fra

en Moder, knnde man paa Grand af Organets Omfang mulig antage

en Sammensmeltning.

Embryer fra 7 d e S e p t e m b e r 1888 ere i Udvikling de naeste

;

Totallaiugden er c. 10 Mm. Halen er et godt Stykke, laengere end

Kroppen, ender tilspidset; 0jet har begyndt at faa Pigment, 0ret

har anlagt sine Canales semicirculares ; et Gjaellelaag er dannet,

men det daekker ikke henover de 3 bageste Gjaillebuer; Gja^ller ere

neppe antydede; Leveren skinner igjennem Blommesaikken lidt bag-

den venstre Brystfinne; den har en lappet Overtlade og omfatter

med sin forreste Del Tarmen. Denne er lige, endnu uden Mave,

men to langt fortil liggende smaa Udposninger fra Epithelet antyde

forraodentlig de to Pylorusvedhgeng; Endetarmen ses nu tydelig

udvendig som en citronformet Opsvulniniug (smlgn. IJathkes T. I,

Fig. 5—7, 8, der gjengive umtrent samme Stadium); indvendig er

den udstyret med nogle faa og temmelig lave Liengdefoider; Hjaertet

ligger endnu saa laugt fortil, at det har Plads under Gjaellebuerne
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og er relativt meget stort; det liar eii Conus arteriosus, der sum

en Hals udgaar fra Yentriklen og cnder oventil nied to Klapper.

Urinbkeren liar forlseiiget sig frem efter, saa at Nyregangeue ud-

munde dorsalt i den; Urethra munder endnu i Gattet.

Genitalia ere parrede (Fig. 6) og ligge nu en lille Smule

tilhojre i Krophulen; de ere forbundne ved et tydeligt Mesenteriiim

med Tarmkaualen og med et ligueude men kortere med Nyren,

fiBstet lidt naermere ved den h&jve Njregang. Kjonscellerne ere nu

ikke mere eueraadende ; dels beklsede andre, Hade Smaaceller Kj0ns-

anlsegget, dels findes saadanue ogsaa inde mellem Kjonscellerne,

blandede uden regelm^Bssig Orden med disse ; i Midten danne saa-

danne Celler alene det forbindende Ysev, der fortsaetter sig i Mesen-

teriet. De beklaedende Celler kuune betegnes som Peritonealceller;

dog niaa jeg fremhaeve, at de ingenlunde danne noget egentligt

sammenhffingende Epithel, tbi paa adskillige Steder rage Kjons-

cellerne u0gne lid imellem dem; mest overeusstemmende med de

virkelig stedfindende Forbold vilde det vtere overhovedet ikke at

adskille noget „beklciedende" Cellelag; tbi et La3ngdesnit gjennem

Kj0nsanla'gget gjor sararae Indtrjk som et Overfiadebillede : det hele

er en Blanding af to Slags Celler; kun midt mellem de to Kj0ns-

organer ere Smaacellerne eneraadeude. I det f0]gende ville vi be-

tegne Smaacellerne som Stromaceller, da fektisk alle Stromaets

Bestanddele udvikles af dem. Den eneste Ordning af de to Ele-

menter, som kan iagttages, er, at nogle af Stromacellerne ligesom

naermere slntte sig til og omfatte en enkelt eller et Par af Kjons-

cellerne, bvorved der opstaar Follikeldannelser. Fortil og bagtil

fortsaette Anlaeggene sig en kort Straekniug med Stromaceller uden

indesliittede Genitalcell'er , saa at Tva3rsnittet gjennem disse Steder

ser ud, som var Meseuteriet opsvulmet paa Siderne.

Sammenlignes Fig. 6 med Fig. 5 , ses , at Endetarmens staerke

Udvikling bar bidraget sit til den forandrede Stilling af Kj0ns-

organerne; Endetarmen opfjlder nu den st0rste Del af Kummet

indenfor Kropvaeggen og bar ligesom loftet Kj0nsanlffiggene op paa

sin Overside, og samtidig have disse frigjort sig saavel fra Krop-
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Mesentehalstrffikning staa i Forbindelse med begge. Forandriugen

i deres indre Bjgiiing maa utvivlsomt liidrore fra, at Celler af

Lagene x— 'xx under Formering ere vandrede ind imellem Kjons-

cellerue, samtidig med at ogsaa disse have formeret sig: tlii deres

Tal er faktisk for0get, men Delingsstadier af dem bar jeg dog ikke

kunnet paavise, saa lidt som af de audre Celler. Mnligheden af

en Omdannelse af de miudre til Kj0nsceller maa ganske udelnkkes,

da der aldrig foreflndes Overgangsstadier mellem de to Celleformer,

der stadig ved Form, St0rrelse og Forhold overfor Tiuktiousmidler

ere skarpt sondrede.

En temmelig liguende Grad af Udvikliug frembyde Embryoner

fra lOde Septemb er 1888 med stserkere pigraenterede 0jue, af

11 Mm. Laengde og uoget svtErere end de nys beskrevne; Gjffiller

ere anlagte saavelsom Bugf inner. Embryoner fra 19de Sep-

tember 1883 af 12 Mm. Laengde have Bugfinuerne tydelige, sid-

dende nsesten lige under Brystfiunerne , snarest lidt bag ved disse,

saa at de i Udviklingeus Leb rykke frem efter; Gjsellelaaget er lidt

st0rre men daekker endnu ikke Gjsellebuerne belt, Tyndtarmen bar

begyndt at bugte sig, og Urinblasrens Aabuiiig er skilt fra Gattet.

iEggeskallen om dem brast overmaade let, saa at Ungen traadte

ud og rettede sit sammenkrummede Legeme ud; det samme gjaldt

for nogle 14 Mm. lange Embryoner fra 2 4de September 1888,

som synes at viere noget forsinkede, thi i de fleste M0dre af samme

Dato vare Fostrene ude af .Eggeue. Tomme .Eggeskaller hai- jeg

aldrig, saa lidt som de tidligere Unders0gere, fandet inde i Ovariet,

de resorberes aabenbart meget hurtig; om en Udstodelsc af dem

kan der neppe vsere Tale ^). Muligvis bliver Fosteret frit netoj)

ved Resorptionen af iEggeskallen.

1) Smlgn. Forcbhammer 1. c. p. 10 og Kathke 1. c. p. 39. Skalleu

bestaar vel bos alle Fiskea^g af et Jj^ggehyidestof. His (Unters. ilber

das Ei uud die Eientw. bei Knochenfischen. Lpzg. 1873. p. 4) au-

giver de kemiske Forhold hos Laxens .Eggekapsol : der anfores bl. a.,

at den kan fordojes og leverer en sukkerfri Peptonoplosning. Den af
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Kjonsorgauerne hos disse Erabryouer fra Slutniugon af

deu Iste Embryonalperiode staa mcd Hcnsyn til Bygniugen vsesent-

lig paa samme Trin som de ii<T3rmere beskrevne fra 7de September,

kuu er Kjonscellernes Grupperiiig i Follikler, med en eller Here

omsluttede af Stroraaceller, noget mere markeret. Den relative

Udstnekning i Lacngde er ikke forandret, men derimod er der

efterhaandeu indtraadt en yderligere Forflytniug af begge

Kjonsanlasg i Forening tilhojre, aabenbart som F0lge af

den stserke Udvikling af Eudetarmen, som nu bar faaet adskillige

Folder i det indre; over Tyndtarmens bageste Del ligge Kj0ns-

organerne endnu omtreut midt i Krophulen , men over Endetarmeu

Stublmann (I.e. p. 39) antydede Formodning, at noglo i de starre
Em bry oners Tarm forefundne Membraner kundo vsre de tidligere

afkastede og derpaa af Ungerne slngte .Eggeskaller , som ere blevne

liggende ufordejede, bar neppe meget for sig; tbi for det forste maatte

de spsede Unger strax foretage denne Slugning, da man ellers maatte

kuune fiude Skallerne sammen med dera ; men til slig graadig Bedrift

er deres Mund paa dette Tidspuukt ikke skikket, de optage endnu

neppe overbovedet Naering gjennem Munden , da Blommen jo endnu

er af nforandret Storrelse, og deres ovrige Livsytringer og Bevsegelses-

evne ere temmelig svage; og dernsest, at de bevislig fordojelige

Skaller skulde ligge ufordojede i et Par Maaneder i Tyndtarmen uden

at gaa ind i Endetarmen, som Stublmann selv tilskriver sa3rlig For-

dojelsesevne, er dog meget lidt sandsynligt, issr naar S. ellers antager

om andre, tilsyneladende ufordojelige , Klumper, endda af ret anselig

Storrelse, at de gaa igjennem den bele Tarm.

Ved denne Lejligbed maa det vajre mig tilladt at gjore opmserk-

som paa en Misforstaaelse eller et Udtryk, som kan misforstaas, bos

Stublmann; p. 35 staar (stottet paa Ratbkes Fremstilling, da S. selv

ikke bar iagttaget de tidligere Stadier) om Embryet, efter at det bar

forladt Ji]ggeskallen : ,,Er scbwimmt nun in der oben erwabnten

scbleimigen Fliissigkeit" ; d. v. s. Embryet „sv0mmer" paa dette Tids-

puukt akkurat som senere, naar det er modent; Ovariet er nu ikke

saa ndspilet som senere, og Pladsen er derfor n?esten lige saa ind-

skrsenket; udtagne spasde Embryoner med stor Blommesask knnne

slet ikke svomme aktivt, i Modssetning til store fra den senere Del

af Drtegtigbedstiden, som, naar de bringes i Vand, snart bnde sig

tilrette og svomme livlig om. Saadanne ved Kunst utidig fodte, storre

Embryoner kunne vise sig meget baardfore; jeg bar bavt nogle

levende i Vand i en Underkop i Here Dage, efter at Vandet, medens de

befandt sig deri, en Gang bavde vasret frosset til Is i en balv Timestid.
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h0jre for denue. Tilhfeftningen sker under den h0jre Nyregang.

B.

Unger fra 2 3de September 1883 og 2 4de September

1888 af benholdsvis 1 6 M m. og 1 4 Mm. La3ngde bave Endetarmen

nsesten balv saa lang som Kroppeu, regnet fra Brystfinuerne, og af

anseligt Omfang, regelmaessig segformet af Orarids; dens indre Lgengde-

folder ere allerede talrige, idot der i Mellemrummene af de tidligere

Stadiers bar dannet sig nye , lavere , og mellem disse alter ganske

smaa; de st0rste og leldsto Folder uaa nsesten sammen i Midten og

bave begyndt at grene sig ved selainda)re Folder \). Tyndtarmen

er bugtet og Maven tydelig; Leveren ligger mere midt i Kroppen.

Gjaillelaaget da3kker Gjaellebuerne belt og viser en Gjgellelaagsbnd

sondret, og GjtBllerne ere ret tydelige. Bugfinnerue ere rykkede

noget frem , Hjaertet rykket Igengere tilbage , i samrae Plads som

') Deime stterke Udvikling af Zoarcesembryonernes Eiidetarm, som yder-

ligere tager til i Lobet af Fosterlivet til henimod Fodselen, for efter

denne at give Plads for en sta3rk Eeduktion, bar en fuldstaendig

Parallel bos Embiotocoidernes Fostre, bvori jeg ser en yderligere

Stotte for min S. 18 udtalte Antagelse , at Udviklingsmodus vaesentlig

er den samme bos disse Fiske og bos Zoarces; bos de vivipare Cy-

priuodouter, bvor Embryet sikkert vides at udvikle sig i Folliklen.

findes derimod i Folge Eyder ingen saadan ,,bypertropby of tbe

bind gut". At denne enorme Udvikling af Endetarmen spiller en

vigtig iioUe i disse Fostres Ernseringsliv , er utvivlsomt; men cm
Funktionen er digestiv eller tillige respiratorisk, derom ere Meningerne

delte. Blake tilskriver for Embiotocoiderne de umage Finners sta>rke

og talrige Blodkar Evne til at opsuge Ovarialvanlsken; Ryder bolder

derimod disse Dele for Respirationsorganer og lader Tarmen besorge

den egentlige Ernsering, men ban bar dog ikke kunnet paavise noget

Indbold i Tarmen. Stublmaim tilskriver Endetarmen baade For-

dojelse og Respiration, det sidste dervcd, at der i den antages at

fordojes en storre Mamgde rode, altsaa lit foronde, Blodkorn, bid-

rerende fra Ovarialva^dsken , bvori rode tillige med livide Blodkorn

skulle vasre suspenderede i stort Antal. Egne Undersogelser om denne

vanskelige Sag bar jeg ikke anstiUet og afbolder mig derfbr fra at

udtale nogen selvstiiendig Mening desa'ngaaende.
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hos den voxue; den bageste Del af Nyren bar begyndt at daune

Urinkanaler. Halen er gaaet over i et kjendelig beterocerk Stadium,

idet en lille, for sig afgrsendset, Halefinne er uddanuet^).

Disse linger fra den allorfcrste Tid af Posterlivet uden for

^ggeskallen frembyde med Hensyn til Kj 0nsorganerne intet

vaesentlig nyt; sete fra Fladen liave disse omtrent det Udseende,

som Fig. 18 (af en meget seldre Unge) viser; bvert Kj0nsorgan

danner altsaa som en Ea^kke af st0rre Follikler eller „Ureiernester",

men bver af disse er after delt i niindre, eg oftest er bver Kjons-

celle omgiveu af Stromaceller
;
paa Snit ses egentlig kun en regellos

Blanding af beggo Celleformer.

linger fra 2 9 d e September 1883, 4de Oktober 1888 og

7 d e k 1 b e r 1883 have en Laingde fra 1 8—2 9 M m. De mindste

og mindst fremskredne ere de fra 4de Oktober 1888, de st0rste og

videst udviklede ere nogle fra 29de September -). Hos dem alle ere

Nyrerne udstyrede med et rigere lymfoid Ysev end paa tidligere

Trin, de to Fornyre- Glomeruli ere rykkede vidt fra binanden,

og Urinkanaler med Glomeruli ere til Stede i ret betydeligt

Antal; Tarmens to Pylorusvedhaeng ere meget tydelige, og Ende-

tarmen er tiltaget yderligere i Omfang og dens indre Lamelrigdom

endnu mere for0get; Hjaertet bar freradeles en Conus, bvilken forst

meget sent bliver ukjendelig.

Hos de mindste er den lille afgrsendsede Halefinne meget

tydelig, men bos de sterre er den bleven ukjendelig, uden at derfor

Kygradendens Heterocerki bar tabt sig; denne lader sig let eftervise

endog bos den voxne; bos de st0rste er til Gjengjaeld optraadt

MiBrkelig nok er denne Halefinne undgaaet Eatbkes Opmierksomhed,

ligesom i det hele Omdanuelseu af Kygradenden hos Emhryonerne.

Alle disse Exemplarer ere fra en Moder: i det hele staa alle Em-

bryoner i samme Moder paa ens Udviklingstrin , bortset fi-a de ofte

talrige Misdannelser; men som det vil ses af flere her anforte Til-

fselde , kan der vtere nogen Forskjel paa Udvikliugen af Fosterbesfet-

ningerne 1 forskjellige Modre fra samme Dato, om end i Kegelen

Standpunktet er det samme.

3*
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den ejendommelige pludselige Lavning i Eygfinnen noget foraL

Halespidsen , som er saa karakteristisk for den voxne ; de i denne

lave Strsekning anbragte Straaler ere Pigstraaler, de eneste som

Fisken overhovedet har; disse Pigstraaler kuune allerede erkjendes

hos de naevnte Unger af 28— 29 Mm. Laeugde. Her er ogsaa

Blommesaekken noget formindsket.

Med Hensyn til Kj onsorganerue frembyde disse Udvik-

lingstrin den sserlige Interesse, atAdskillelseu af de toKjon

er tydelig. Hos nogle Individer ere Genitalanlaeggene forblevne

vaesentlig paa samme Staudpunkt som hos de niBrmest yngre Triu.

de ere altsaa fremdeles parrede; disse Individer ere Hanner; hos

andre Individer er der derimod foregaaet en Omformniug af Kj0ns-

anl«ggene, som tydelig nok betegner Ovariet. Vi ville i det

f0lgende betragte Udviklingen af hvert Kj0n for sig.

1. Hunnerne.

Hos de kvindelige Individer af c. 18 Mm. Laengde er der

foregaaet en Sammensmeltning af de to i naermest fore-

gaaende Stadium jsevusides liggende KjansanlcBg til en Masse,

saaledes at man nu altsaa ogsaa finder Geuitalceller i Midten, hvor

der f0r ligesom fandtes en Fortssettelse af Mesenteriet, kun bestaaende

af Stromaceller. Ved begge Ender af Ovariet er Sammensmelt-

ningen fuldstaendig, men i al Fald hos enkelte Individer spores i

Ovariets Midte eudnu Adskillelsen i de to oprindelige Dele. Der-

naest er der paa den ventrale Side opstaaet en Laeugde-

I n d b u g t u i n g e 1 1 e r en F u r e paa hver Side af Mesenteriets

Tilhaeftning , saaledes at Tvarsnittet af Kjonsanlaegget omtrent ser

ud som Fig. 8 (kun er Stromaet anderledes). Hos de mindst

fremskreduc Ovarier begynder Fureu lidt foran Bagenden og taber

sig noget bag Forenden og er i sin liele Udstraekning aaben, men

hos andre modes allerforrest Kandene om Bngten paa en kort

Straekning, paa den ene eller den anden Side, og atlukke altsaa

her Fureu til et Ror.
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Hos de mere udviklede Uuger paa 28—29 Mm. frembyder

Ovariet de Forhold, som Eiskken af Tvaersuit paa Fig. 7—12 og

Fig. 13 angive. Lidt foran Bageudeu begynder paa liver Side en

Laengdefiire , som fremefter tager til i Dybde; i dens forreste

Trediedel ere Randene voxede sammen, saa at her dannes to jievn-

sides liggende Eor, der ende bliudt fortil og adskilles af en median

Vaeg. S a a 1 e d e s e r a 1 1 s a a v a r i e t s i n d r e H vi 1 e a n 1 a g t

men endnu dob belt eller par ret.

Yaeggene i Rorene og disses reudeforraige Fortsaettelse bagtil

ere, som Fig. 9—10 og 13 vise, meget uregelmffissig formede, idet

Sidebugter afskjsere Smaapartier af Ovarialparencliymet, som komme

til at tage sig ud som hojst nregelm<Bssige Processer eller Flige.

I bistologisk Henseende er der nu foregaaet en vaeseutlig

Forandring; liele den niivserende ydre eller den perifere Del af

Ovariet bostaar udelukkende af Stromaceller, som danne et Lag af

temmelig anselig Tykkelse , der omfatter den mod Lumen eller

Fureu vendte Del, som eudnu frembyder vaesentlig samme Bygning

som tidligere liele Ovariet, og som jeg vil benaevne Ovarialparen-

cliymet; dette overgaar forstntevnte en Del i Msegtighed og sam-

mensaettes af uforandrede Genitalceller, oraspundne eiikeltvis eller i

Grupper af smaa Celler; Forlasngelser fra den ydre Cellemasse, der

udgj0r Anlaegget til Ovariets Mnskularis, trsenge sig ind paa

mange Steder og afgrsendse st0rre Grupper („Eeder") af Genital-

celler; mange af disse vise Kjgernedelinger (Fig. 13 mi).

Pladsen er tilhojre i Bughulen, og Befaestelsen sker ved en

temmelig bred, losere Ysevmasse, Mesoariet, langs Nyrens Under-

side, under den li0jre Xyregaug. Paa Grund af Endetarmens stserke

Vaext ikke blot i Omfang men tillige i Lseugde (smlgn. Ratlikes

Figurer 15^17) ligger, i Modsaetning til de yngre Stadier, Ovariet

nu alene over Endetarmen; det naar ikke engang med sin forreste

Ende til Graendsen mellem denne og Tyndtarmen. Bagtil. efter

Furernes og Geuitalcellernes Oplior, fortsastter Ovariets Stromamasse

sig endnu en temmelig anselig Strsekuiug som en Stribe, der

hurtig bliver tyudere og tilsidst ukjendelig, langs Mesoariets uedre
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Eaud. Mesoariet fortsaetter sig iiemlig lige til Uriublaerens For-

ende, naar man ved Mesoarie vil forstaa den bredere (volurainosere)

0vre Del af Mesenteriet, i Modsfetning til den smallere nedre Del,

det egentlige Mesenterie, livori ligger overst en Arterie og der-

nnder en Vene, Fig. 7 r— ?'; henimod Friublferen rykker dog Ar-

terien op i den brede Del og lober derefter ovenover Frinblseren,

medens Yenen ligger under denne.

Paa Tviersnit. lagte i nogen Afstand bag selve Ovariet. er-

kjendes den oratalte Stribe kim ved en taettere Sammenliobning af

Cellekjoerner der, hvor Mesoariet gaar over i det egentlige Mesen-

terium (Fig. 7 od). Sora Folge deraf imdgaar den overmaade let

Opraaerksomheden. men som vi skulle se, bar den snerlig Betydning,

idet den udvikler sig til v i d u k t e n.

Unger fra 16de Oktober 1.888 1), 2 9 — 3IV2 Mm. lange,

ere p i g m e n t e r e d e ; en stor hjaertedannet Plet af smaa Pigmenthobe

ligger bag 0jnene ovenover Hjisruen; langs hver Side af Kroppen

gaa to Effikkor Pletter, den ene langs Eygfinnens Eod, den auden

langs den Fold, som deler Sidemusklerne; Blommesaekken er sta^rkt

formindsket, danner hos nogle Exemplarer kun en noget fremad

rettet Vorte mollem Bugfinnerne -). Ovariet forliolder sig som hos

de sidst beskrevne Unger, kun ere Furerne ogsaa bagtil Inkkede,

men kun paa en ganske kort Straekning.

Unger fra 24de Oktober 1888, af 3 2 Mm. Laeugde,

4de og 9de November 1883 og 1888, 33 — 35 Mm. lange,

og fra S 1 u t n i n g e n a f X v e ra b e r e 1 1 e r B e g y n d e 1 s e n

a f December 1883, 37 — 40 Mm. lange , frembyde en noget

M Samme Dag aabuede jeg en Hun, hvis Bug var ligesaa opsvulmet

som bos de andre Hunner med store Unger i, men som kun inde-

holdt lose Mg i Ovariet; disse indeholdt intet Foster. Jeg autager.

at det var en Hun, hvor jEglosningen er foregaaet for sent til, at

nogen Han har kunnet udfore Befrugtningen; thi allerede den 4de

Oktober vare de undersagte Hanners Testes gaaede over i Hvile-

tilstand og ude af Stand til at befrugte,

^) Omtrent som paa de rigtignok over en Maancd a>ldro Enibryoner paa

Kathkos Fi?. 18-20.



stserkere Pigmentering og forskjellige Trin i Blommesaekkens Ke-

duktioii indtil fuldkomraen Forsvindeu; i sidste Tilfelde ses dog

endiiii mollem Bugfimierue en atlaiig tyndhudet Plet, iiideufor

livilkeu en Kest af Blommemassen ligger optagen i Krophulen.

Ovariet viser i disse Stadier vigtige Omdanuelser baade med

Hensju til Form og Indhold. L u k u i n g e n a f F u r e n f o r t-

saettes, dels i Retningen forfra bagtil, dels bagfra fremefter

,

saa at begge Ender knnne va3re lukkede, luedens der paa

Midten endnu er paa hver Side en snajver Spalte nd mod

Kroplmleu. Samtidig foregaar der en Ee sorption af

den mediane Skillevaeg; denne svinder bort uden Eegel-

msessighed; snart er den belt borte i Forenden af Ovariet, medens

Eester af dens 0vre eller uedre Del staa tilbage andensteds, snart

ses den i Forenden som en ganske tynd- Plade, livoraf alle Kjous-

celler ere forsvundne, medens den Isengere tilbage delvis er fjiernet;

selv hvor Ovariet endnu er aabent mod Bughuleu. kan Skilleva?ggeu

vaere delvis eller belt resorberet. De tilbagestaaende Eester af

den tilligemed de tidligere omtalte nregelmajssig fremspringende

Smaapartier af Ovarialparencbymet danne aabenbart de af Stuhl-

mann beskrevne skraa Laengdefolder i de modne Erabryoners Ova-

rium.

Den strsengformige Fortsffittelse af Ovariets Muskularis langs

Mesoariets XJnderkant kau nu forfolges lige til Urinbloeren , men

den dokumenterer sig nu tillige bestemt som Oviduktens Anlaeg,

idet man paa Tvsersnittene kau se en Hule i Fserd med at danne

sig, som det synes ved en ligefrem Spaltning i Vsevet, som ud-

vikler sig forfra, fra Ovarialbulens Bagende, og stra^kker sig tem-

melig langt tilbage, ofte vanskelig at erkjende, da den er overniaade

lille, og Spaltevaiggene ofte berore biuauden : men Cellekjajrnernes

Ordning rober dens Naervaerelse.

Det fortjener at bemserkes, at Eatbke (p. 56) omtaler, at hau

3—4 Uger for Erabryonernes Fodsel bar fuuden en saadau Straeng,

som forekora bam solid, men som ban antager senere udbules for

at blive Ovidukten. Derimod bar raffirkelii;' nok Stublmann bverken
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paa Tvaersnit eller ved Praeparation kuiinet overbevise sig om dens

Existens, hvorfor lian antager Eathkes Angivelse for at bero paa

en Misforstaaelse ; og dog rare de af bam unders0gte linger (De-

cember og Jauuar) meget videre frerame end de, hvorom her er

Tale; paa mine efternievute Tnger fra samme Tid er Ovidukteu

saerdeles kjeudelig soiu saadan.

I histologisk Henseende udm^erke disse Stadier sig ved, at

n g 1 e a f G e n i t a 1 c e 1 1 e rn e u d d a u u e s
i
g t i 1 ^E g. (Fig. 14 o);

de forstorres ligefrem, saaledes at baade deres Kjaerne og Proto-

plasma voxe; det .sidste faar en egen fintkornet Beskaffenbed og

optager villig Farvestoffer, medens Kjaernen holder sig bleg med

Undtagelse af et enkelt stort i Peripherien beliggende Kjaerne-

legeme og fiere miudre, fine, ligeledes periferiske, Smaakorn (eller

Traade?), som farves intensivt. De storre allerede til ^Egceller

tjdelig udviklede Kjonsceller ligge i Almindelighed udefter mod

Ovarialvseggen (Muskularis); de have en Diameter af 0,03 Mm. med

Kjaerner af 0,016 Mm., og ere ofte aflange; mellem deuue St0rrelse

og nforandrede C4enitalceller af 0,015 Mm. og derunder findes alle

mulige Mellemtrin; de tydelige ^Eg ere alle hver omgivne af

enkelte Stromaceller, som bestemt optraede som fiade FoUikelceller

(Fig. 14 /c) , medens de nforandrede eller knn lidt fursterrede

Kj0nsceller ofte ligesom tidligere findes flere sammen i en fselles

Omhylling, hvis Celler blot behove at voxe ind mellem de inde-

slnttede Kj0nsceller og omslutte dem eukeltvis for at blive deres

FoUikelceller.

Som man vil se, give Tvffirsnit af Ovariet paa dets uuvasrende

Trin omtrent samme Billede som de, Stuhlmann bar fremstillet af

aeldre Embryoner fra December i Fig. 18—20. Hvad derimod

bans Fig. 17 angaar, som fremstiller det efter bans Mening yngste

Trin blandt bans Undersogelsesobjekter, da maa jeg bekjende, at

jeg aldrig bar set noget tilsvarende.' Man ser paa denne Figur

et ganske tydeligt „Keimepithel" udklaide Ovarialhnlen. ligesaa

typisk som det, man f. Ex. kan finde paa den laterale Flade af

aeldre Hajembryoners Ovarie, og Stuhlmann ndleder deraf ganske
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i Overensstemmelse med de cjcougse Anskuelser om Oogcnese hos

Hvirveldyr i Almindeliglied : „Moiuer Meinuug nach hat sich eiu

Kern des Keimepitliels zum Eikeni heraiisgebildet, walirend die

Nachbavkerne sich als Follikel an die werdeude Eizelle legten".

Yi vide nu, at hos de yngre Stadier forekommer et saadant

ligefremt og simpelt „Keimepither' aldeles ikke, og et Ovarium

som det afbildede fjserner sig saa meget fra disse, at hvis der ikke

foreligger en ligefrem Mistyduing af et utydeligt Prieparat. hvorved

en forudfattet Ansknelse om .Egdaunelseu bar gjort sig gjaeldende,

saa drejer det sig her vistnok om et meget uahiiindeligt, eller

abnormt Tilfelde, hvor Ovarialpareuchymet bar faaet en meget

ringe MjBgtighed. Men med dette Ovarium staar og falder nu i

Virkeligheden Stuhhunuus Opfattelse af JEg- og Follikeldannelsen,

thi paa det er den baseret. Om de andre Ovarier (Fig. 18— 20).

som hau opfatter som videre udviklede, erklasrer ban, at ^Egdau-

nelsen ikke er khar. Hvad jeg bar kaldet Ovarialpareuchymet,

kakler ban ogsaa her for „Keimepither' (bans Auforselstegu om

Ordet ska] formodentlig betegne den ringe Overensstemmelse med

de ssedvaulige Forestillinger om et Epitbel), og ban augiver, over-

ensstemmende med Virkeligheden, at dets forslcjellige Elementer ere

temmelig regellost blandede. Han adskiller „Ur8eg" og Kjserner,

d. V. s. andre Celler, i „K§imepithelet"; men imellem de sidste om-

taler ban og teguer paa sine Figurer meget rigtig Celler af for-

skjellig St0rrelse. De uoget st0rre Celler, som ban betegner

med a, og bvis Udvikliug til JUg ban f0lger ombyggelig, ere uu

ganske utvivlsomt identiske med vore Genitalceller, medeus de

mindre Celler, som ban anser for omdanuede til Follikelceller,

ere vore Stromaceller; ban angiver vel at have fuudet Overgange

mellem dem, meu dette strider i al Fald bestemt imod mine lagt-

tagelser; Stuhlmanus „Iireier" ere allerede at betegne som .Eg. Naar

S. ikke bar iagttaget, at baus med a betegnede Cellekjarner ere

omgivne med en tydelig begrsendset rund Protoplasmakrop , ligger

det utvivlsomt i det anvendte Eeagens: Sublimat; efter mine Er-

farino-er differentierer dette Stof Cellegraendserne meget slet: i



42

mange af de af raig dermed behaiidlede unge Fiskeovarier tage

Grupper af Genitalceller sig ud som rene Syucytier.

I Yirkeligbeden forholder Sagen sig saaledes: i dette Stadium,

saavelsom i alle felgeude, findes et Ovarialparenchym, bestaaende af

to Slags Celler uden forbindende Overgangsled : Stromaceller og

Genitalceller; af de forste blive uogle til Follikelceller, af de sidste

blive nogle til .Eg; nve Genitalceller opstaa af de 0vrige ved fort-

sat Deling.

Unger fra deu s i d s t e D e 1 af E m b r y o n a 1 1 i v e t, nemlig fra D e-

cemberl882 og 1883 af 3 7— 4 Mm. Lsengde, fra 1 5de Februar

1883 af 40 Mm. Laengde og fra 5te Januar 1889 af 40 — 46

Mm. Laengde, mangle ethvert udvendigt Spor af Blommeu, ere stajrkt

pigmenterede og have enduu deu euorme Endetarm , iudveudig op-

fyldt af de staerkt udviklede og forgrenede LiBugdefolder. Ovariet

danner nu en fuldstaendig lukket, elliptisk Saek, som bagtil fort-

saetter sig i en tydelig Ovidukt, bvis Hule, bagtil afsmalnende,

kau forfolges belt ind uiider den forreste Eude af Urin-

blteren, med bvis \xv dens 0vre V®g er noje forbunden; ber

ender Ovidukten blindt. Iudveudig liar Ovariet cu enkelt, udelt

Hule, kun hist og her ses ubetydelige Rester af den mediane

Skillevaeg (Fig. 15 sm). De videst udviklede ^Eg ere tagne meget

betydelig til i Storrelse, idet de maale .fra 0,06— 0,08 Mm., med

Kjierner af O.,04—0,045 Mm.; som Felge af deuue St0rrel3e tviuge

de allerede Ovarialparenchyraet i Bugter ind imod Hulen (Fig. 16);

naermest uiod denne findes mindre .Eg i alle Udviklingsgrader og

smaa Genitalceller [g), dannende som et Tapet, der med vexleude

Tykkelse beklseder Fremspriug,og Indbugtninger. Til en Begraends-

ning af Genitalcellerue til enkelte Lokaliteter, som kunde harmonere

med Stuhlmanus Angivelser (I.e. p. 15), ses intet. I de store .Egs

Kjaerue eller Kimblaere ses uu foruden dot store, perifert beliggende

Kjaeruelegeme Here mindre samt et tint Net af Traade; Blommen

viser om KimbliBreu Lag af staerkt farvede fastere Bestanddelc

(Fig. 16 bk). Et taet af talrige- flade Celler bestaaende Follikel-

epithel (/c) omslutter disse store ^Eg, medens de mindre omgives



af faerre og faerre saadaiine, alt efter deres aftagende Storrelse.

lovrigt kail med Hensyn til Eiikeltlieder ved .Eggenes- Udvikling

lienvises til Stuhlmaiiiis Skildriiig. Ovariet fortsaetter sig i liisto-

logisk Henseeude udeii skarp Graendse vimiddelbart i Ovidukten;

Ovarialparencliymet syiies at have forlsenget sig noget bagtil ind i

deune.

F r i 1 1 e V e n d e U 11 g e r fra A p r i 1 1 884 af 4 5—51M m. Lseugde

vise i Sammenligniiig med Fostreiie eu noget forandret Figur, idet

Endetarmen er saa meget reduceret i St0rrelse, at Kroppeiis sterste

Tykkelse falder bag Brystfimierne ; Pigmeiiteriiigeu er meget smuk:

Eygtliineii er plettet med morke Tvasrbaand, Siderue iii0rke med et

stasrkere Zigzagbaand laiigs Midteu, kantet foroven og forneden

med lysere Pletter; Bugeu og Gatfiniien ere ufarvede; den ra0rke

Isseplet er bevaret. Tarmen fandtes fuld af smaa Krebsdyr

(Iso- og Amphipoder). Ovarie og Ovidukt forholde sig

g a n s k e s o m bos d e s 1 r s t e E m b r y n e r.

Ubeldigvis bar jeg ikke kuiinet unders0ge Mellemtrin mellem

disse Unger og unge Fiske paa benimod et Kvarters Ltengde; de

faa Mellemstadier, jeg bar havt, vara nemlig alle Hanner. Men bos

unge Huuner af omtrent et Kvarters Laengde bar jeg fnndet Ovi-

dukten forlaenget ind mellem Urethra og Eudetannens bageste Del

indtil ganske kort fra den ydre Overflade mellem Gat og Urin-

papillcn; her endte den blindt. Om det e,r normalt, at

Gjennembruddet f0rst finder Sted saa sent, eller om der i den Hen-

seende findcs st0rre Yariationer, ser jeg mig ikke i Stand til at

afgj0re.

Til Kj0nsaabuingens Tilvejebringelse bidrager aabenbart Epi-

dermis ikke; der ses nemlig ingen Indkraengning af denne imod

Oviduktkanaleus bageste Ende. Oviduktkanalen afsluttes som nogie

uregelma3ssig begraBndsede Spalter i Va3vet mellem Anus og Urethra.

2. Hanuerne.

Som auf0rt ere de Embryoner mandlige, som i Slutningen

af September og Begyndelsen af Oktober endnu besidde parrede
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Genitalaiila&g- af samme simple Bvgniug- som lios de yngre Em-

bryoner. I Lobet af Oktober og November udvikles det raellem

de to egentlige Genitalanlseg liggende failles Stroma stserkere,

navnlig bagtil, og forlsenger sig langs Mesorchiet i Form af en

Strseng, som kaii folges til Urinblaereu , under hvis Forende den

taber sig, paa dens indre (mediale) Side. Vdprsepareres det hele

Genitalanlaeg tilligemed Blaeren og betragtes med svag Forstorrelse,

faas det i Fig. 17 gjeugivne Billede. Testes praesentere sig altsaa

som to smalle Striber, medialt forbuudue ved et fselles Yaev, der

bagtil danner den n;^vnte Fortssettelse : Anl»gget til Vas-

defereus; dette er endnu et ganske eusartet Ysev og fuldstaendig

uden Hulrum. Yed staerkere Forstorrelse giver solve Testis, set fra

Fladen, et Billede som Fig. 18, altsaa Eaekker af Follikler med

Genitalceller, de st0rre Follikler af ovalt Omrids, men disse ere

atter delte i mindre, mere rnndagtige
; paa Snit ses saagodtsom hver

Genitalcelle omgiven af de mindre Stromaceller , og man overser

derfor let den ejendommelige Ordniug i storre Grnpper, „Eeder".

Bjgningen er altsaa endnu vaesentlig som bos de endnu ikke kjous-

lig differentierede yngre Stadier.

Bortset fra en Tiltagen af Omfang og eu Forogelse af Stro-

maet undergaar det mandlige Kjonsapparat ellers ikke nogen videre

Omdannelse under Eesten af Embryonallivet.

Heller ikke hos de frie Unger fra Ai)ril er der uogen vtesent-

lig Forandring indtraadt; kun vise Testes sig rykkede iud imod

Midtlinien i tilsvarende Stilling som hos den voxne, som F0lge af

Reduktionen af Endetarmen, som tidligere paa Grund af sit Om-

fang tvang dem til at ligge belt op mod den hojre Bugbulevgeg.

Hos Unger fra Juni Maaned , af 61 Mm. Ltengde (med tydelige

Skjsel), er der derimod foregaaet en stasrk Y»xt af Yas deferens

baade i Tykkelse og i Lsengde; det strsekker sig nu ind under deu

venstre Side af Urinblaereu, derpaa midt ind under denne, bvor det

blivcr fladtrykt, baaudformigt , for eudelig at smelte sammen med

Undersiden af Bl^ren og Oversideu af Endetarmen; paa Tvaersnit

kan det imidlertid folges endnu liBngere tilbage som en bestemt
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Vas deferens er endnu gauske uden Hulrum, men i dets Yaev er

der optraadt en stor Rigdom af, vtesentlig paa langs gaaende, glatte

Muskier. Disse ere endnu stan-kere udviklede bos en anden Uuge

fra samme Dato men af TlVs 3Ini. Lsengde; Yas deferens er her

imidlertid knn tiltaget i Omfang men ikke i Lsengde, og det mangier

fremdeles Hulrum.

Medens selve Testis bos den 61 Mm. lange Tnge er temmelig

embryonal og af et ubestemt ruudagtigt eller ovalt Tvsersnit, er

den derimod bos sidstnasvnte bestenit bj^^rteformig i Gjeunemsnit

(Fig. 19). Stromaet er tiltaget betydelig i Msegtigbed og bar ligesom

ordnet de sexuelle Elementer i Strog, som ere stillede radi»rt mod

Hilus. Samtidig med at Sti-omact er voxet imellem og bar adskilt

enkelte eller nogle faa Genitalceller fra de ovrige i samme ,,Eede",

er der paa den mod Hilus vendte Side foregaaet en Formering af

de Kjouscellerue omsluttende Smaaeeller (Fig. 20 s), bvorved der

dannes korte Straenge, som pege mod Hilus. Heri bave vi for os

Anlreggene til S^edkanalerne; disse ses navulig ved svag For-

st0rrelse ganske tydelig (Fig. 19); ved staerkere Forstorrelse gaar

let Indtrykket af Ordningeu tabt paa Grund af, at alle Celler,

bortset fra Genitalcellerne, se ens ud.

Hos en L'nge af 83 Mm. Lajngde (Juli) er Vas deferens af

kaveruos Bygning, gjennemsat af Spalterum, og forbolder sig i alt

vsesentligt som bos den voxne, bar altsaa allerede banet sig Yej til

TJretbra. Testes ere i Sammenligning med det foregaaende Stadium

noget st0rre og forsyuede med ganske tydelige men forboldsvis

plumpe, lidet grenede Sasdkanaler. Indboldet af disse er Kjens-

celler, men mindre end paa de tidligere Triu, omgivne af de samme

Smaaeeller som tidligere; Kjenscellerne kunne nu betegnes som

Spermatogonier, og Smaacellerne danue, bvad Brock betegner

som „Follikelgerust"; det 0vrige Stroma dauner da Saedkanalernes

Tunica propria. Yi bave bermed naaet et Standpunkt i Bygning,

som ikke i noget vaesentligt Punkt afviger fra det, livorpaa Sper-

matozoudvikling. d. v. s. den fijrste Kjonsmodning. kan begynde.
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JPerca fliiviatilis Liun.

Hos den voxiie Han findes to Testes, som ligge taet op til

hinanden, forbundne ved det felles Mesorchium ; de ere prismatiske,

i Gjenuemsuit hjaertedanuede , med „Hilus" vendte imod hinanden,

og deri ligger Vas deferens, som for st0rste Delen er faelles for

begge og bagved'dem forts«tter sig med en kort fri Del ind mellem

Urinblaeren og Endetarmen, med hvis Vsev det sammenvoxer og

derpaa munder ved Aabningen af Urethra. Mesorchium er faestet

til Sv0mmeblferens Underside , noget tilhojre for Midtlinien ; hos

Unger og umodne Individer ligge ogsaa selve Testes tilh0jre i Bug-

hulen; uedentil forbindes de med Tarmen ved et Mesenterium.

Huunen bar et eukelt, nparret og saekdannet Ovarium, indeni

udstyret med talrige tvairstillede Ovariallameller ^) ; den korte Ovi-

dukt f0rer mellem Urinblaeren og Endetarmen til en Kj0usaabning

bag Gattet, mellem dette og Aabningen for Urethra. Ovariet er

fasstet ved et Mesoarium til Sv0mmebla)ren og ved et Mesenterium

til Tarmen; hos de unge fccstes Mesoariet altid tilh0jre for Midt-

linien, og Ovariet ligger tilhojre i Bughulen; hos kj0nsniodne

ligger det mediant, men en Del af Ovidukten ligger vedblivende

tilh0jre.

Aborrens Forplantningstid falder som bekjeudt i Eoraars-

maanederne -). I den forste Halvdel af Maj 1SS8 havde jeg rig

Lejlighed til at indsamle .Eg med Embryoner i forskjellige Ud-

vikliugsstadier i Main i Naerheden af Wlirzburg, og samtidig ud-

f0rte jeg kunstig Befrugtning og Udklaekning af Yngel i Wiirzburger

Institutets Aquarier.

Allerede under Embryonallivet optriede tydelige An-

la3g til Kj0nsorgauerne, men dog paa et betydelig mere frem-

rykket Udvikliugstrin end hos Zoarces; jeg faudt dem nemlig forst

hos Fostre af c. 4 Mm. Laengde, hvis Standpunkt i Udvikliug for-

M Smlgn. Cuviers Figurer i „Histoire nat. des poissons''. Vol. 1.

^) Efter Siebold (Siisswasserfische von Mitteleuropa. 1808) fra Marts

til Maj, efter Kroyer (Daumarks Fiske) i April og Maj.
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haabentliy vil viere Ivarakteriseret ved folgende Aiigivelser: 0jiione

liave begyndt at faa eu svag, nedentil ufuldsta^iidig Pigiiientin-ing;

den store Blommessek og Bugen bag denne er forsynet iiied smaa

spredte Pigmeutceller , og saadanne optrsede ogsaa i svagt ud-

prasgede Rsekker paa Halens Sider, laugs deus 0vre og nedre Rand,

staerkest paa sidstuiEvnte Sted; ellers er Dyret farvelast; smaa runde

Brystfinner ere til Stede, men Bugfiuuer end ikke antydede; den

inediane Finnebrsemme begynder dorsalt oven over Brystfinuerne og

straskker sig om den gauske rette Haleende, ventralt, med en Af-

brydelse for Gattet, et Stykke frem paa Blommesaekken , som op-

tager sterste Delen af Kroppen.

Lugteorganerne findes som Gruber, Munden er dannet, Gattet

ligeledes, Gjaellelaag og Gjaeller mangle. 0ret er en simpel Blaere,

Hjaernens Afsnit og'_]Hulrum ere dannede, og Eygmarven bar Axe-

kanal. Tarmen er lige, med en ganske kort, lidt tykkere Eude-

tarm, i hvis bageste Del Urethra fra den lille Urinbla^re munder;

Nyren bestaar kun af Nyregangene, som i Brystfinneregiouen ere

oprullede og aabne sig i et Rum, bvori eu Glomerulus er aulagt.

Leveren er dannet, tilvenstre, fra Tarmen, som selv i den forreste

Halvdel af Kroppen ligger skudt belt over til venstre Side af

Blommen; lige over for Levergangens Indmuuding i Tarmen er

Sv0mmebl8Bren anlagt som en Fortykkelse af den Tarmepitbelet

omgiveude Cellemasse, under Chorda, men endnu er der ingen TJd-

kraengning af selve Tarmepitbelet, saa at den mangier Lumen.

Hjaertet med sine Afsnit saavelsom de store Karstammer ere til

Stede.

I den bageste Del af Kroppen, i Endetarraeus Region, kan

man endnu ikke erkjende en Krophule, idet hele Mellemrummet

mellem Tarmepitbelet og Epidermis er opfyldt af Celler, som slutte

sig' ringformig om det f0rste ; blandt disse Celler erkjendes nogle

ved deres St0rrelse og ejendommelige Udseende let som Anl«g til

Kjonsorganerne, som Genital celler. Disse optraede med temmelig

store Mellemrum i to symmetriske Rgekker, eu paa hver Side taet

under Nyregaugen ; de bageste vise sig lige foran disse Ganges For-
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euing til Urinbliereu, og de forreste findes nssten ved Blomme-

ssekkens bageste Begraendsuing , altsaa et godt Stykke foran Eude-

tarmen. Forau Endetarmen er Krophulen tvdelig men hist og liev

gjeiinemsat af Cellestraeiige, som forbinde de Celler, der sora Aiilaeg

til Tarmens Muskularis omgive Tarmepithelet, med det enkelte Celle-

lag, der danner Kropvaiggen indenfor Epidermis; i denne Region

vise Genitalcellerne sig tilharende dette sidste Cellelug.

Paa linger, som vel endnu ere i ^gget men modue til at

fodes, saa at de med Lethed kimstig befries for .Eggeskallen , og

paa uyfodte Unger, af 5—6 Mm. Laengde, ere 0jneue fuldt pig-

meuterede, men ellers ei- der i dot ydre kun ringe Eorandringer at

iagttage ^). Sv0mmebl8Breu er videre udviklet, idet Tarmepithelet

lige over for Levergangens Indmimding er poset ud i den f0r

nsevnte Cellemasse og danner her en lille Udvidelse; dens korte og

snsevre Gang aabner sig tilsyneladende i den h0jre Side af Tarmen,

ligesom Galdegangen lige over for i den venstre; begge Aabniuger

ligge dog vist i Tarmr0rets virkelige Midtlinie, idet Midtplanet paa

Grund af Blommemassen er stillet skraat fra hojre til venstre; selve

Sv0mmeblferen ligger temmelig mediant under Chorda. Krophulen

er nu ogsaa tydelig om Endetarmen, men hist og her gjennemsat

af Cellestrsenge, som Isengere fremme ere forsvundne. Genital-

cellerne ses nu overalt tydelig som Medlemmer af det enkelte

Cellelag, som danner Kropvaeggen indenfor Epidermis (Fig. 21).

Deres Tal er for0get, idet der paa Tvsersnit ja3vulig ses to eller tre

i Ka^kke ved Hiden af hinanden. Videre Udvikling naaede Kj0ns-

aulaeggeue ikke i L0bet af 8— 15 Dage, hvilket var den h0jeste

Alder, som min Aborre-Yngel opnaaede i Aquariet. St0rrelseu var

da ikke stort over 6 Mm. , i Reglen mindre. Pigmenteringen paa

Kroppen var noget stserkere, og i Krophulens Xsig over Endetarmen

og om Sv0mmebl8eren er dannet rigeligt, sort Pigment, som ved at

') Smlgii. Sundcvall: Uin Fiskyiigels Utveckliiig iKoiigl. Sveiiska

Vetenskaps-Akad. Haiullingar. Ny Foljd 1 Bd. 1855—50) p. 9. Tab. II.

Fig. 1.
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skiime igjennem giver det lille Dyr i deiine Alder et ret karak-

teristisk Ydre. Blommesaekken er forsvuiiden, Grabet er blevet stort

ved Underkjaebeus Fremvoxuing, et Gifellelaag daekker Gjffillebuerne;

Haleu er fremdeles lige, men Finnebraemmen bar om Halespidseu

antaget Lancetform; Bugfinuer mangle; Uretbras Aabning er skilt

fra Gattet. Svommeblaereu ligger paa hejre Side af Tarmen og

indebolder Luft. 31ed denne Udviklingsgrad uddode desvserre bele^

min talrige Yngel, endogsaa de, sora vare anbragte imder aaben

Himmel i en Dam, bvor der tilsyneladende var rigelig F0de i Form

af talrige Smaakrebs og Mikvoorganismer. Mine mange Fors0g paa

at indfange Aborreunger paa de samme Ynglepladser, hvor jeg tid-

ligere bavde taget JEg og nyfedt Yngel i Mseugde, vare Isenge for-

gjseves; fcrst i Midten af Jnni Ijkkedes det mig at skaffe storre

TJnger til Veje, og der er saaledes blevet et betydeligt Spring i

mine lagttagelser af Kjonsorganernes Udvikling hos denne Art.

Disse st0rre Unger, indfangede i Tidsrummet 19 — 26 Juni,

maa mindst bave eu Alder af en Maaned men ere sandsynligvis

c. 2 Maaneder gamle; Lsengden er fra 15— 35 Mm. (maalte fra

Snudespidsen til Kl0ften i Halefinnen) ^ ). Medeus de st0rre af dem

ganske bave Aborrens karakteristiske Legemsforra med den ejen-

dommelig h0jtbuede Eyglinie og Legemets st0rste H0jde omtrent

faldende ved Forranden af den f0rste Rygfiuue, udmaerke de mindste

sig ved en nsesten ganske lig? Rygkontur og ved en relativ be-

tydeligere Storrelse af Hovedet og 0jnene.

M S undo vail afbilder Tab. II, Fig. 4 og 5 to Unger, som begge ere ea

Maaned gamle, men bvis Udvikling er bojst forskjellig ; den mest ud-

viklede antages for normal; den er 12 Mm. lang og er betydelig

la^ngere tilbage end mine mindste fra Juui, idet kim den bageste

Rygfinne er til Stede, Svommeblseren ganske kort (den skal endnu

vaere forbunden med Tarmen), Bugfinnerue lige anlagte; et Exemplar

paa 13 Mm., 33 Dage gammelt, bavde forreste Rygtinne antydet som

en lav Hadbrffimme. Et paa 43 Dage, 25 Mm., var ,,fullt utbildat"

(men ikke med Hensyn til Farven), og endelig var et paa Omkring

37 Dage nsesten lige saa vidt, men kun 17 Mm. Om indre Organer

siges intet; kun Svommeblaerens Storrelse, som bar kunnet ses igjen-

nem Dyret, anfores.

4
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Finnerue ere udviklede vaesentlig eus hos dem alle og stemme

med den voxnes, ogsaa i Straaletallet ; Pigstraaler optrsede i samme

Tal og paa samme Plads, de fleste Blodstraaler ere leddede, men,

som i det liele hos Fiskeunger, med faerre og lange Led, og kun

de yderste Euder ere kloftede, ligesora fint optraevlede. Selv lios

de mindste findes Skjael, mod ganske faa Skjaeltaender; Forgjaelle-

laaget. er takket osv. Pigmenteringen er hos de mindste meget

svag, Hovedet fint merktplettet, og ovenpaa Issen (over Hjaernen)

findes en stor hjsrtedannet Plet; fra denne lober laugs Eygfinuens

Eod en Stribe af morke Smaapletter og en lignende men svagere

langs Gatfinnen: Kroppens Sider ere svagt og spredt punkterede.

Hos de storre bliver Pigmenteringen af Kyg og Sider stserkere, og

paa de storste begynde de morke Tv^rbaand at blive meo'et t3'delige;

Issepletten er stadig den staerkeste Tegning ; ingen af Finnerne ere

rode. Rygradens Ende viser en meget tydelig Heteroeerki, men ud-

vendig er dette Forhold ligesaalidt kjendeligt som hos den voxne.

Skelettet er begyndt at forbene, og tydelige Hvirvler ere dannede,

om end Chorda endnu er meget stor. Nyren er vel forsynet med

Urinkanaler, Tarmen bugtet, Maven udviklet, fuld af Krebsdyr (Cy-

kloper); Sv0mmebl8eren straekker sig bagtil belt ind mellem Urin-

blaeren og Nyren, og dens Luftgang er fuldstaendig forsvunden.

Som man af den fremskredne Udvikliug kunde vente, vise

de to Kj0n sig fnldstaendig klart adskilte.

a. Blandt Huunerne fandtes et Exemplar paa c. 20 3Im.

Lsengde at vaere laengst tilbage med Hensyn til Ovariets Uddannelse.

Ovariet er her vel allerede uparret, men fortil deler det sig i to

divergerende Spidser, som naa til Bagenden af Maveblindssekken

og fortsaette sig videre fremefter i to tynde Bindevaevsstrainge

;

bagtil straekker Ovariet sig ind mellem Urinbla^ren og Eudetarmeu

indtil omtrent under det Sted, hvor Uriulederne iudmunde i Blaeren ^),

') Uriulederne indmunde nu i Bb^rens bageste Del: den bar altsaa for-

liPUffet siff blindsaekas'tit'' fremefter under Udviklin.i^en.
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livor det ender bliiuit. Det ligger tilhojre for Midtplanet og viser

sarame Befsestelsesforhold som hos deii voxne : den bageste Del er

sarameuvoxet med Blgeren og Endetarmeii. Af Bygniug er det

rorformigt, med temmelig tyk \xg , men hist og her

e r E r e t s i n d r e H u 1 h e d t v e d e 1 1 v c d en L » n g d e

-

vseg, sora' undertiden er stillet skraat fra h0jre til venstre,

undertiden i modsat Eetning eller lodret; snart er den smal

og snart temmelig tyk; det er aahenhart Rester af en fuld-

stfendig Vaeg som den hos Zoarces beskrevne; Eesorptionen har

fjaernet det meste af den men endnn ladet enkelte Partier staa,

aels laengst bagtil, dels i Midten, hvor den kan folges paa en

temmelig lang Rsekke af Snit. Fremdeles er paa en Strsek-

ning af den bageste Trediedel af Ovariet H u 1 r u m m e t a a b e n t

n d mod K r o p h n 1 e n -. Spalten er knn paa hojre Side og viser

opad mod S vommeblaeren; paa denne Straekning mangier

Skillevaeggen.

Andre Exerai)larer af lignende St0rrelse vise Ovariet fnld-

staeudig lukket og med udelt Hnlhed, eller i det hojeste med meget

utydelige Eester af en Skillevfeg. saerlig i den bageste Del.

I histologisk Henseende kan anf0res, at Ovarialvaeggen bestaar

yderst af et fastere Parti, Muskularis, med fine Blodkar, indad mod

Lnmen af et Ovarialparenchym af ret anselig Ma>gtighed men for

st0rste Delen dannet af Smaaceller, idet Genitalcellerne optrsede

langt mere sparsomt end hos Zoarces; i hvert Tvaersnit ses kim

noglefaa Stykker; og det inderste Cellelag mod Lumen afbrydes

aldrig af Genitalcellerne men ndgjores udelukkende af temmelig h0je

og langstrakte Sraaaceller, som dog ikke egentlig ligne et Cylinder-

epithel. Genitalcellerne have alle endnn samme Storrelse , og en

Udvikling til iEg er altsaa ikke begyndt. Hos det mindst udviklede

Exemplar iindes endnu enkelte af dem i de to (solide) forreste

Spidser; i den bageste Del af Ovariet mangle de hos alle Exem-

plarerne, og denne Del, som desuden er bred ere. maa na?r-

mest betegnes som Ovidukt. I nogle af Genitalcellerne ses Kjaerne-

delingsfignrer.

4*
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En videre Udvikling af Ovariet har jeg ikke forefundet bos

Tiiger fra samme Lokalitet, fra Slutningeu af Jiili Maaned, af en

Laeugde af 23— 45 Mm. Alderen kan vel for de storste af disse

Unger hojst anslaas til 4 Maaneder ^) , thi de ere sikkert ligesom

de hidtil omtalte udkhiekkede samme Foraar.

Direkte har jeg ikke havt Lejliglied til at folge denue Fisks

Opvaext videre; men derimod har jeg unders0gt eu Del smaa

Exemplarer, fangede sammesteds i Slutningen af April, af en

Litengde af 62—140 Mm. Disses Alder kan man vel med temmelig

Sikkerhed anslaa til henimod et Aar. Knn hos et Exemplar (paa

c. 130 Mm.) saa Ovariet omfangsrigt og modent ud, hos de andre

var det ganske tyndt og nmodent, men dog i Sammenligning med

de beskrevne Ungers langt videre udviklet. Ovarialparenchymec

er saaledes hos et Exemplar af 77 Mm. Laengde langt tykkere i

Forhold til Muskularis og har danuet tydelige Ovariallameller, nogle

og tyve i alt (12—13 fra liver Side). De tage sig ud som simple

Folder af Ovarialparenchymet, idet do st0rste JEg i Lamellerne ligge

i Midten, medens de imellem Lamellerne ligge ud mod Muskularis.

Lamellerne ere af en langt plumpere Form end i det fierdige

Ovarie og bestaa ganske overvejende af ^Eg i alle Storrelser fra

0,06 Mm. til Geuitalceller af 0,01 Mm. Diameter; mellem .Eggene

ses, bortset fra nogle fine Blodkar, kun de tynde Follikelhinder.

Mod Ovarialhulen beklffides det hele Ovarialparenchym, som hos den

voxne, af et enkelt Lag af ret anselige Celler, som et Epithel,

amiddelbart under hvilket Geuitalceller og de yngste Mg findes.

Saavel hos dette Exemplar som hos andre af lignende nmodent

Udseende overbeviste jeg mig om , at v i d u k t e n e n d n n e r

^) G. Wiuther siger i „Bidrag til Fiskeskjasltaniderues Morphologi og

Udviklingshistorie" p. 528 (Natb. Tidsskr. 3 R. 8 Bd. 1873): „Skj;vl-

leiie af deiineForm (cycloide) fandtes paa eu Aborre af 40Mm. La>ngde,

altsaa omtrent eet Aar gammel . . .", men hvorpaa ban stotter

deniie Aiigivelse, er mig ubekjeiidt. Efter Sundevalls Angivelser af

Aborrenngers V«xt maatte man snarere sige: altsaa omtrent et Par

Maanoder srammel.
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lukket bagtil, men dens blinde Endo ligger ganskc iiicr ved

Kropoverfladen foran Urethra.

b. Haniierue have to tynde, traadformige, med de mediale

Flader forenede Testes, som fortil skilles fra hinandcn som to tem-

melig lange divergerende Spidser, der naa frem forbi Bageuden af

Mavesaekken ; bagtil cr Udstraekningen som Kjenskjertlens hos de

kvindelige Uiiger, altsaa ind under Urinblaeren til under Nyre-

gangenes Indmunding. Medens Testes hos Individer af 15—22 Mm.

Lasngde ere embryonale i Bygning, forsaavidt som de bestaa af

follikelagtige Grupper af Kjensceller, liggende i et ensartet taet

Stroma, ere de hos Unger af 36—43 Mm. (Juli) tydelig udstyrede

med AnlsBg til de radiffire Sffidkanaler, og Gjennerasnittet ntermer

sig til den karakteristiske Hjserteform. Bag det egentlige Kj0us-

kjertelanlaeg fortsasttes (hos alle Stadierne) deres Stroma i en kort

fladtrykt Va^vmasse, som ender paa det anforte Sted; det er An-

la3gget til den frie Del af Vas deferens. Endnu er der slet ingen

Hulrum opstaaet i dette. Beliggeuhedeu af Testes er tilhejre i

Bughulen.

De smaa etaarige Aborrehanner fra April vare alle, i Mod-

.sietning til de jgevnaldrende Hunner, kj0usmodne; selv paa

Exemplarer af 70 Mm. Lffingde vare Testes svulmende og indeholdt

fuldtudviklet Speriua; hos de lieste Exemplarer traadte Sperma ved

den mindste Beroring af Bugen ud ad Urogenitalpapillen ! Det

synes altsaa, som om Aborrehannerue udvikle sig hurtigere end

Hunnerne og kunne opnaa Kj0usmodenhed allerede i Lobet af

et Aar.

Af de fremstillede Udviklingstrin fremgaar, trods Ksekkens

Mangelfuldhed, tilstraekkelig tydelig, at Kjonsanlaeggene for begge

Kj0u hos Perca ere parrede, og at de fra f0rste Faerd indtage

relativt den samme Laengdeudstraekning i Krophulen, som de egent-

lige KJ0uskjertler indtage hos den voxne; fremdeles at de oprindelig

temmelig vidt adskilte h0jre og venste Kj0nsanl8eg hos begge Kj0n

rykke saa taet sammen, at de med deres mediale Flader ber0re

hinanden og demist begge i Fsellesskab forskydes tilhojre. Her
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en Maade, som i det vaeseutlige stemmer raed Eorholdene lios

Zoarces (bortset fra, at Furedamielsen sjnes at ske paa den opad-

vendte Side); og ligesom lios Zoarces danues det mandlige Kjens-

apparat tidligere faerdig end det kvindelige.

Acerina vulgaris Cnv.

Hos Horken ere baade de mandlige og de kvindelige Kj0ns-

organer paiTede; de to Ovarier smelte dog bagtil sammen og have

en meget kort fielles Udforselsgang ; Testes selv indgaa deriinod

ikke nogen Forening men have et kort failles bageste Afsnit af

Vas deferens.

Spaede Unger har jeg ikke kunnet undersoge, knn saadanne-

som fangedes i Juni (13— 22 Mm. lange) og Jnli (22— 33 Mm.)

sammen raed Aborrenngerne, med hvilke de vel omtrent vare jsevn,

aldrende, idet Horkens Legetid angives til April og Maj (Siebold,

Kr0ver). De kjendes med Lethed ved forste Ojekast fra Aborrens

Unger ved Farvetegniugen ; en egentlig Bundfarve er ikke til Stede

endnu, men en Eaekke af sta^rke, morke Pletter paa hver Side langs.

Rygfinnens Rod, mere nbesterate storre og mindre Pletter paa Krop-

siderne og Rygtlnnen og ganske smaa langs Gatfinnen og Halens

Underside give dem et karakteristisk Udseende; ogsaa her findes

en stor hjsertedannet Isseplet. lovrigt er Formen, Finnerne m. m.

som hos den vosne; Skja3l ere til Stede, de karakteristiske Grnber

paa Hovedet, Piggene paa Gjaellelaaget o. s. v. ere fiildkommen

tydelige.

a. Hunnerue frerabyde interessante Uddaunelsesstadier af

Ovariet. Hos en Unge af 15 Mm. Lsengde begynde Ovarierne fortil

paa Siderne af Maveblindsa;kken : de ere ophseugte syrametrisk liver

ved sit Mesoarium til I'ndersiden af SvomnieblfBren og derefter,

hvor denne horer op, til Undersiden af Nyren; de konvergere bagtil,

medens samtidig Mesoariet bliver kortere og kortere, indtil det belt

forsvinder, hvorpaa de to Kjonsanlgeg snart svinde ind til en svag
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I'ortykkelse af Nyreus Peritonealbeklsedning , sora bliver ukjendelii?

allerede foran Urinblasren. Omtrent fra dot Sted, livor Mesoariet

holder op, forekomme ikke flere Genitalceller, og den bageste Del

viser sig da som Anlaegget til Ovidukten. Den med Genitalceller

ndstyrede Del, eller det egentlige Ovarie, frembyder nu de Forhold,

som ere angivne paa Tvaersnitsfigurerne Fig. 22— 35. Der findes

altsaa paa den late rale Side en Fure, som lasngst bagtil skjaerer

lidet dybt ind. efterhaanden bliver meget dyb og endelig i den

forreste Trediedel Inkker sine Eande sammen, saa at der dannes et

R0r, som fortil ender blindt. Furen er temmelig uregelmaessig og

viser sig ofte li0jst forskjellig paa h0jre og venstre Side (s. Fig.

32— 35 af h0jre Side, de ovrige af venstre); den lukkede Strsekniug

er laengst paa venstre Side. I den bag Furen liggende Del af Kjons-

anlaegget, som jeg bar betegnet som Anlaeg til Ovidukten, ses paa Tvaer-

snit paa hver Side et spalteformigt Hulrum, der fortil aabner sig ud

mod Furen, men bagtil snart ender blindt ; 1 i g e s o m den b e s k r e v n e

Fure er Ovarialhulen, er dette den begyndende Ovidukt-

kanal. Den synes opstaaet ved en ligefrem Spaltningsproces i

Ovidukteus Vaev, og i ethvert Fald fortsa^ttes den senere bagtil ved

en saadan Spaltning i Peritonaeum , som de noget st0rre Unger

tydelig vise. Hos en ITnge af 19 Mm. Laengde trfeffes saaledes

et godt Stykke bag Urinbleerens Forende (i hvilken Urinlederue

munde, i Modssetning til Forholdet hos Perca) de blinde Ender af

Ovidukterne , som derpaa kunne f0]ges som E0r (Fig. 36 o d) frem

efter; et anseligt Stykke foran Uriublseren ^orene de sig paa en

ganske minimal Straekning til et E0r (Fig. 37orf), som dernaest

ved Ovariets Begyndelse aabner sig mod Krophulen til begge Sider

og gaar over i den aabne Ovarialfure (Fig. 38). Hos Unger af

26V2 Mm. Lffiugde gjenfiudes omtrent de samme Forhold, kun naa

Oviduktkanalerne endnu lidt laengere tilbage, og den til et R0r for-

enede Straekning er noget la}ngere. Hvad selve Ovariet augaar, da

er hos disse st0rre Unger kun en mindre Del af Furen endnu aaben,

og hos de st0rste er den til Ovidukten stodende Del lukket, raedens

der lidt Liengere fremme dosr endnu er aabent.
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I histologisk Henseencle frembj'de alle Stadierne en bestemt

Modsnetning mellem et Ovarialparenchym og en Mnskularis; den

sidste holder op ved Randen af Ovarialfuren og iiideholder tydelige

Blodkar. Ovarialparenchymet viser en overordentlig Eigdom af

Genitalceller, som lios de storre Exemplarer delvis ere ved at ud-

danue sig til .Eg. Som hos de tidligere oratalte Fiskeimger ere

de mest perifert beliggende .Egceller videst fremskredne; de storste

maale hos en Hun af 26 ^'2 Mm. 0,03—0,04 Mm. i Diameter.

b. Hos det mindste raaudlige Exemplar, 13 Mm. langt, danne

Testes to tynde Straeuge, tykkest omtrent paa Midten, af snart

ovalt, snart noget tresidet Gjeunemsnit; hver er ophaengt i sit

Mesorchium til Sv0mmebl8eren og efter deunes Ophor til Nyren;

Beliggenheden er symmetrisk paa hver Side af Tarmen. Forenderue

naa frem paa Siderue af iJavesaekken ; bagtil forsvinder Mesorchium,

Testes ua?.rme sig til hinanden og tabe sig som lave Fortykkelser af

Peritoneum foran Uriublseren. Bygningen er som hos de mindste

Perco-Unger ; den bageste Del indeholder ingen Genitalceller. Hos

Unger af 18 Mm. Laengde ere disse bageste Eiider af Kj0ns-

anlseggene forenede og kuone folges ind under den forreste Del af

Urinblseren; selve Testes ere blevne tykkere, og deres Stroma har

ordnet sig i Fagvserk, omsluttende tydelige Anlaeg til de radiaere

Ssedkanaier. Denne Udvikling er skreden yderligere frem hos

Individer af 25 Mm. Lasngde, og desuden er den bageste sammen-

smeltede Del, Anlaegget til det f.clles Vas deferens, forlaenget under

Urinblffireu til belt bag Gattet, og der er nu deri optraadt spalte-

formede Hulrum (Fig. 39), som mere eller mindre staa i Forbindelse

med hinanden og kunne spores na;sten til den bageste Ende. Alt-

saa er her ved Spaltning i VcBvet tydelig nok dannet den for begge

Testes ftelles Udforselsvej, som dog- endnu mangier Udmunding.

Gasterosteus aciileatiis Linn.

De Unger af Hundestejlen, som jeg har kunnet undersoge,

vare alle temraelig store og udviklede, de mindste 12, de storste
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17 Mm. laiige, fangede i Jiini (Stadsgraven ved Kjobeiiliavn). De

ere stferkt pigmeuterede, raed store morke Tvserbaaiid paa Siderne,

Hovedet med Isseplet. Selv hos de luiiidste ere Eyggeiis tre

Pigge tydelige, om end korte og indbjrdes forbundne ved en

lav Finnebra3mme; Bngfinuepiggene ligeledes tydelige, men korte;

forau Gattet findes en lav, straalelos, embryonal Finnebrsemme,

som strsekker sig frem til mellera Bugfinnerne; Siderne ere

upandsrede. De st0rre vise kiin en sta3rkere Udvikling af Piggene

og en betydelig Eeduktion af don nfevnte Finnebrajmme foran

Gattet.

Hos de mindste Hunuer stnekke Ovarierue sig fra Bug-

tinnerue til noget ind under Forenden af Uriublaeren, hvor de ligge

taet forenede og fortsfette sig liver med en kort, tykvsegget, bagtil

blind Udf0rselsgang : de ere allerede fuldstaendig r0rformige med

Undtagelse af en ganske kort Strsekniug foran den saramenstodende

Del, hvor Ovariallmlen endnu paa hver Side ved en kort Laengde-

spalte aabner sig udad og nedad mod Bugbulen. .Egudviklingen

er allerede i fuld Gang. Hos noget storre Unger synes den bageste

Del af Ovarierne samt Ovidukterue at smelte sammen, men Ud-

viklingeu af de forenede Ovidukter synes ellers ikke at vaere skreden

videre frem. Derimod er jEgudviklingen skreden betydelig videre

frem, og Ovariet er belt lukket (smlgn. Fig. 40).

Skj0nt de foreliggende Stadier knn ere faa, give de dog for

Ovariets Vedkommende tilstrskkelig tydelige Beviser for, at Ud-

viklingsmaadeu i Hovedsageu maa vaere den samme som hos Acerina.

For Hann ernes Vedkommende findes der allerede hos 13 Mm.

lauge Unger Anlseg til Vas deferens i Form af en strsengformig

Vaevmasse, som begynder mellem de to bageste Ender af Testikel-

anlaeggene, der naesten berere hinandeu, medens de Isengere fremme

divergere og ligge langt fra hinanden; Vas deferens-AnliPgget kan

spores mellem Urinblsere og Tarm til henimod Anus, men det er

ganske uden Hulhed, og selve Testes ere uden kjendelige An-

tydninger af Saedkaualer. Den videre Udvikling af det mandlige

Kj0nsapparat har jeg ikke forfulgt.
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Jeg maa clog- tilfeje, at den bageste Del af Kjensapparatet

hos alle disse Hundestejleunger var saerdeJes vauskelig at ud-

rede paa Gruud af, at Tarmen var saa overordentlig staerkt iid-

spilet af F0de (Cladocerer, sa^rlig Lynceus lamellatus) , saa at de

0vnge Organer i den bageste Region vare bogstavelig samnien-

pressede; det er derfor meget muligt, at jeg kan have misforstaaet

eller overset enkelte Forhold her. Laengere fortil, foran Urinblairen,

vare Forholdene saerdeles tydelige.

Medens Ovariet hos de Fiske, hvis linger i det foregaaende

ere imders0gte , horer til dera , som af Brock og andre betegnes

som forsynede med central Ovarialkanal, d. v. s. hvor sterste

Delen af Ovarialvajggeu basrer .Eg (eller Ovarialpareuchymet danner

en sammenhgengende Beklaedning af Ovarialhnlen) , komiue vi i det

f0lgende til at unders0ge Udvikliugsforholdene hos saadanne, hvor

der findes en saakaldet lateral Ovarialkanal, d. v. s. hvor kun

en Del af Ovarialvfeggen bijerer .Eg, nemlig Cyprinoiderne og

Esox. De mandlige Kj0nskjertIer udniserke sig her i Modsastning

til Acanthopterernes ved ikke at besidde udpr;egede Saedkaualer i

radiser Ordning.

Cypriuoiderues (typisk parrede) Ovarie kan betegnes som

en langstrakt Saek, hvis Vajgge ere ganske tyude og hindeagtige

med Undtagelse af den nedre, der alene er a^gbaerende og danner

en omfangsrig Masse, som indad mod Ovarialhulen ligesom er kl0vet

i en Ma3ngde uregelmasssige , tva3rstillede Plader eller Ovarial-

lameller. Ovariet er indkilet mellem Sv0mmebla3ren og Kropva)ggen

saaledes, at man nedenfra kun ser Undersideu af den a3gb8erende

Del, hvis niediale Kand er sammenvoxet med Svommebhieren, den

laterale med Kropva3ggen; de 0vrige hindeagtige Vaegge beklaede da

Sv0mmebl8eren og Kropvfeggen, og dorsalt er det 0vrige Mellem-

rum mellem disse udfyldt med l0st Fedtvaev; bagtil, hvor den £eg-

ba}rende Del h0rer op, fortsastte de tynde Vaigge sig i et, ligeledes

hindeagtigt, Kor, som forbinder sig med det tilsvaronde fra den
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anden Side til dcu korte, uparrede Udforselsgaug. For en uniiddel-

bar Betragtniny va'kker Cyprinoide-Ovariet deu Forestilliiig, at kiiii

den segbaerende Del er det egentlige Ovarie, og at dette ved sin

Beliggenhed afspaerrer eu Del af Krophuleu mellem sig, Sv0mme-

blaereu og KropviBggeu, bvilket Earn da gjor Tjeueste sora Ovarial-

kanal; men det er iovrigt let at isolere de ovrige hindeagtige

Vaegge og afpraeparore det hele soni eu Ssek, der fortsaitter sig i

Udforselsgangen.

Vogt og Pappenheim ^) bruge i deres Beskrivelse af

Karpens Ovarie (p. 355) folgende Udtryk : „0n pourrait done dire

avec raison, que tout le sac tibreux qui entoure les feuillets de

I'ovaire propremeut dit n'est autre chose que I'oviducte, et que

I'ovaire se trouve ainsi place dans I'interieur de I'oviducte, et adhe-

rent a hi face interne de ce dernier". Disse Forfattere angive

endvidere, at den indre Beklaidning af Ovarialhulen (bortset fra

jEgbladene) dannes af fimrende Cylinderepithel , hvad jeg ikke kan

bekragfte; paa de af mig unders0gte Ovarier (af Tinea, Leudscus,

Squalius, Cyprinus, Gobio) har jeg kun set lave, Hade Celler uden

Oilier, men jeg maa dog fremhaeve, at de uuders0gtes udenfor Mg-

l0smngstiden , og en Omdamielse af Epithelet i deu Periode er jo

taenkelig-).

Som F0lge af den ejendomiuelige indkilede Stilling imellem

Svommeblaere og Kropvseg, med hvilke solve Ovarialvaeggeue haenge

sammen, kan man hos Cyprinoiderne ikke tale om noget egentligt

Mesoarium; dette er allerede fremhtevet af Rathke (Geschlechtsth.

der Fische etc. p. 140), som gjor opmarksom paa, at Ovarierne

altsaa for storste Delen ligge udenfor Peritoufeum, idet de kuu paa

^) Vogt et Pappenheim: Eeclierches sur ranatomie comparee des

organes de la generation chez les auimaux vertebres. (Ann. des

sciences nat. T. XI. 1859.)

^) Hos Salmoniderne iimre ifolge Vogt og ilere forskjellige, senere lagt-

tagere KropvEeggen saavel som Mesoariet i .^glosningsperioden, saa

derom kan der ikke rejses Tvivl; ikke desto mindre kunde jeg ikke

finde Fimreepithel hos en Salmo fario, som jeg unders0gte efter

.Efflosnintjstiden.
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Undersiden beklfedes deraf. Hvorledes deu egentlige Sammenhgeng

hermed er, vil fremgaa af Udviklingsliistorien \).

For Bygningen af de mandlige Kjonsorganer kan henvises til

Brocks Fremstilliug.

GoMo fluviatilis Willughb.

De mindste unders0gte Unger ere 11—12 Mm. lange, have

Bugfinnenie lige antydede, tydelig heterocerk Hale nied kl0ftet Hale-

finne og en, suart storre, snart mindre, embryoual Fimiebrsemme

langs Bugen, isser udviklet foran Gattet, hyor den uaar frem til

najsten under Biigfiunerne ; deu tilsvareude dorsale Brsemme er

nassten forsvunden, kun ved Halefinuen findes et Spor. Nseseborene

ere enkelte, Huden mangier Skjsel; Tarmen er endnu ganske lige og

Sv0mmeblaereu kort; den naar ikke til Bugfinnerne, men er allerede

tokamret. Farven er iudskrgenket til Rygsiden, hvor der paa Issen

findes den saedvanlige storre Plet, her danuet af fine morke Punkter;

foran den et Tvaerbaand mellem 0jnene og dernsest eu dobbelt Punkt-

rsekke langs hele Eyggen; undertiden spores tillige en fin Ra?kke

langs Sidelinien. En meget ligneude Pigmenteriug vise ogsaa andre

Cyprinoidunger , dog med Forskjelle f. Ex. i Punkternes Storrelse,

som man let kan benytte til Adskillelse ; som henhoreude til Gohio

kjendes desuden disse Unger let ved den nogot nedadvendte Mund

og ved Snudens Form; kun med M0je opdages Anlaegget til de to

karakteristiske Skjsegtraade. Disse ere derimod tydelige, om end

meget korte, hos Unger af 20 Mm. Laengde; Farven er her om-

danuet saaledes, at der langs Sidelinien findes en spredt Kfekke

store ra0rke Pletter og en lignendo langs Midten af Eyggen, dobbelt

1) Brocks Fremstilling af Forholdene hos cu Karpehun ((reschlechts-

org., p. 513) er mig ikke ganske klar; bans Opfattelse af den opriude-

lige Tilhseftning og dens Forandring ved Ovariets Udvidelse i Lege-

tiden er i hvcrt Fald urigtig : Befivstelsen or ganske ligesaadun

udenfor Legetideii. Hvad ban p. 520 angiver om Testis, at den ikke

er lateralt ffestet til Kropva'ggen, er rigtigt. men det gj^lder kun

om Testis.



61

om Kygfiuuens Eod. Bugfiniierno ere lielt udviklede, Naeseborone

endnu enkelte, men Aabningen er indsii0ret paa Midteii; SkjajUene

ciidim ikke kjeudelige. Tarraen er bugtet, og Sv0raraebl8eren bar

forlaeiiget sig bagtil. Med en St0rrelse af 25 Mm. og derover ere

Naeseborene tvedelte, Skjael til Stede og Pigmenteringen stjsrkere,

idet hvert Skjael er kantet med fine morke Prikker. Da Legetiden

(efter Siebold) falder i Maj og Juni, bave disse linger, som fangedes

i Juni og Juli (i Main) , vel en Alder af fra 1 til 3 Maaneder.

linger af 38— 48 Mm. Lsengde, tagne (sammesteds) i Maj og

Juni, maa tilbore det foregaaende Aars Leg og ere altsaa et Aar

gamle ^).

Hos Unger af 12 Mm. La3ngde er en Kjansforskjel allerede

kjendelig.

a. Hos kvindelige Individ er begvnde Genitalanlseggene

lidt foran Indsu0ringeu mellem Sv0mmeb]a3rens to Afdelinger og

naa til over Bugfinnerne ; laengst tilbage, bvor de naerme sig noget

til binanden, danne de kun en svag listeformig Fort.ykkelse af

Peritonealbeklsedningen paa det ejendommelige l0se Bindevjev, som

ligger bagved Sv0mmebl8erens Eude, men noget Isengere fremme

haeve de sig baandformig frem og blive k0lleforraige i Tvaersuit,

altsaa med en smallere Basis og en fortjkket fri Rand, som peger

ud efter mod Kropvseggen. Den Stra3kning af Peritonealepitbelet,

mod bvilkeu Genitalbaandets opadvendte eller laterale Flade viser,

udmsBrker sig ved, at dens Cellekjserner ere taettere samlede, og

red den derved opstaaede Stribes laterale Grsendse dannes et lille

listeagtigt Fremspring. Forboldet kan illustreres red Fig. 42, som

') De fleste Cyprinoider voxe vist meget langsomt, bvad allerede v. Baer
bar angivet for Cyprimis Blicca (Untersucbungeu iiber die Ent-

wickelungsgescb. der Fiscbe nebst einem Anbange iiber die Scbwimm-

blase. 1835), der ved Udklaekningen er 2V2 Lin. lang, efter 3 Uger

3^2 Lin,, efter 6 Uger 5 Linier, efter et Aars Forleb sandsynligvis

kun IV2 Tomme. Nogle af mig undersogte Unger af Cyprinus

cmjno, som vare udkbiikkede i August 1887, bavde i April 1888 kun

en Lasngde af 47—60 Mm. Muligvis spille dog Ernreringsforboldene

ber en Eolle.
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ganske vist tilherer etseldre og mere udviklet Stadium ; for at blive

som paa nservserende Trin maatte Straekuingen a indskrgeukes til

en enkelt Celleraekke som det 0vrige Peritonealepithel, men som

sagt med tsettere stillede KjaBrner. Endnii laengere fremme taber

Straekningen a sit Saerpraeg, men Fortykkelsen h vedbliver, ja paa

h0jre Side er den endog ved enkelte Celler traadt i Forbindelse

med Genitalbaandets Kand paa en kort Straekning, men denne For-

bindelse l0ses atter.

Hos linger af 2 Mm. Laengde vise Ovarierne sig rorformig

liikkede fra Forenden til uoget foran Bixgfinnerue, men lierfra ere

de lateralt aabne ud mod Bughulen, paa den laengste Strsekning*

paa li0jre Side. Lukningen er foregaaet saaledes (Fig. 42 og 43),

at den i forrige Stadium antydede Fortykkelse i Peritonaeum (6)

er voxet frem og bar forbunden sig med Eauden af den egentlige

Kj0nskjertel (o r). Paa den aabne Straekning blive Forholdene alt-

saa omtrent som paa det forrige Stadium; bagtil taber efterhaanden

Fortykkelsen h sig, Striben a bliver smallere og mindre tyk og*

forsvinder snart; dernaest taber ogsaa selve Genitalfolden sig og gaar

over til at danne en Stribe i Peritonealepithelet, blot kjendelig ved

taettere stillede Kjairner; denne taber sig snart belt (et godt Stykke

foran Anus). Endnu kan tilf0jes, at laeugst fortil i den lukkede

Del af Ovariet mister den til a og I svarende Del af Ovarialvaeggen

ganske sin saeregne Karakter, saa at Cellerne ere stillede som og

tage sig ud som de almindelige Peritonealceller.

Hos en Unge af 2 2 Mm. Lsngde ere Forboldene lignende;

Ovariet aabner sig atter lateralt, men paa en kortere Straekning, og

bagved denne aabne Del kommer atter en ganske kort

lukket, bvis Hulhed fortsaetter sig tragtformig ind i den

omt

a

Ite Stribe i Peritonaeum; beri have vi aabenbart Oviduktens

Anlaeg for os. Den saaledes begyndte Oviduktkanal er enduu

meget kort, og den gj0r ludtryk af at vaere opstaaet ved en Spalt-

ningsproces i Peritonaeum. Dette bekraeftes fuldkommeut af For-

holdene hos nogle Individer paa 2 6 Mm. Laengde. Her ere for

det f0rste Ovidukternes Hulrum forlaengede yderligere bagtil, og der-
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mest dokumenterer deres Dannclse ved en Spaltuing sig dervod, at

man paa Here Steder ser to eller tre smaa Hulrum jaevnsides, hvilke

laengere fremme tiyde sammeu til et (Fig. 44). Eudelig ere de for-

reste Ender af de to Ovidukter foreuede til en Hule ved Spaltning

af det oprindelig mellem dem liggende Vsev; Ovarierne ere fuld-

staendig lukkede. Med andre Ord: de to Ovarier fortsaette sig uu

i en faelles Ovidukt, som dog suart deler sig i to, som ende blindt

i Peritonaeum. Den videre Udvikling maa da foregaa saaledes, at

de to Kanaler arbejde sig videre bagtil og brede sig samtidig ind-

efter, saa at der opstaar en uparret Udforselsgang, der til Slutning

bryder ud paa Kropoverfladen bag Anus. Naar dette sker, kan jeg

ikke angive; men paa et Exemplar af 71 Mm. Laengde (April) synes

Ovidukten eudnu at ende blindt.

I liistologisk Henseende kan anfores, at det egentlige Ovarium

(o ?') er overordentlig rigt udstyret med Genitalceller ; nogle af disse

ere ved at forsterres til Mg paa de Stadier, hvor Lukningen af

Ovariet delvis er udfort, og hos de st0rste linger (paa 26 Mm.)

findes temmelig store iEg i betydeligt Antal. En Modsaetning

mellem Ovarialpareuchym og Aulaeg til Muskularis findes ikke, hvad

der stemmer med Bygningen hos den voxne; kun ses, hos de sterre

Unger, CellekjaBrnerne af det yderste Lag paa den mediale Side af

Ovariet noget taettere stillede end ellers Smaakjaernerne i Ovarial-

stromaet.

b. Kj 0ns anlaeg gene hos Hannerne have en ganske

lignende Laengdeudstraekning og Beliggenhed som Hunnernes; de

kjendes fra disses ved, at Tilhieftningen sker ved en bredere Basis,

saa at Tvaersnittet ikke egentlig er kolleformigt ; ogsaa her er den

naermeste Del af Peritonaeum lateralt for Tilhaeftningen forsyuet med

taettere stillede Kjaerner, men den derved opstaaede Stribe er meget

smallere end hos Hunnen, og Fortykkelsen b mangier; bagtil taber

Genitalbaandet sig og gaar over til en svagt udpraeget Stribe i

Peritonaeum, Anlaegget til den mere selvstaendige Del af Vas

deferens. Endnu hos, formentlig etaarige, Unger af 38 Mm. Laengde

ere Forholdene i denne bageste Del vaesentlig de samme, men selve
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Kjenskjertleu er voxet betydelig i Omfang, og Genitalcellerne ere

tydelig grupperede til iiogle faa af de Acini, som lier traede i Stedet

for egentlige Sgedkaualer: til Hulrum i den indenfor Testis's Om-

raade liggende Del af Yas deferens er endnu ikke Spor. Derimod

er her en Spaltedannelse begyndt hos en 48 Mm. lang Tnge, hvor

imidlertid det bageste. ndforeude Afsnit er ligesaa ufuldkomment.

Hos begge Kj0n ledsages Kjonskjertlerne af ejendommelige,

store, fedtfyldte Va^vmasser {ad), som na?sten ndfylde alle Eummene

mellem Tarmen og de 0vrige Orgauer.

Som allerede anf0rt i Indledningen bar Vogt^) unders0gt

(ved Tvaersnitserier) Unger af Phoxinus varius, som bavde en

gjennemsnitlig Lsengde af 27 Mm. og antages for at vsre omtrent

3 Maaneder gamle. Ovarierne findes fuldstaendig kompakte, nden

Spor af Hulrum og mangle totalt Udforselsgauge. De ere ledsagede

af ganske lignende fedtboldige Y«vmasser som dem, jeg bar omtalt

bos Gobio, men Yogt bar maerkelig nok ikke kunnet kjende Ovariets

Graendse skarpt fra dem. Nogle af ^Eggene ere allerede uaaet vidt

i Udvikling, saa at enbver Tvivl om Kj0nnet er udelukket. bvad

da forcvrigt allerede Kjonsorganernes anselige Omfang maatte gj0re.

Disse Ungers betydelige St0rrelse maa nu strax vsekke Mistanke

om, at Tydningen af de foreliggende Forbold neppe er ganske

rigtig. At Udf0rselsgange totalt skulde mangle, er allerede lidet

sandsynligt; saadanne lidet fremtra3dende Anlaeg som de bos Gobio

omtalte Striber i Peritouealepitbelet kunne saa let overses (isser

hvis de endnu ikke bave begyndt at spalte sig), bvis Praeparaterne

ere mindre vellykkede; men navnlig den Omstfendigbed. at der

ingen Ovarialbule skulde vasre til Stede, forekommer mig saa

urimelig, at jeg maa antage, at Snitteues Beskaffenbed (f. Ex. for

stor Tykkelse) kan bave bindret i at opfatte den rette Sammen-

haeng. Denne mener jeg dog at kunne faa ud af Yogts egen

Fig. 5 , som i0vngt i det bele, skj0nt tegnet vod en meget staerk

^) Sur I'ovaire des jeunes Yerons (Phoxinus raritt^). Areb. de bid.

T. III. 1882, p. 241.



Forst0rrelse , er alt audet end tydelig. Den Spalte, som er tegnet

tilh0jre ved c og tilvenstre ovenfor d, er temmelig sikkort Ovarial-

hulen, som jeg af egeu Erfaring vod kan unddrage sig Opmaerk-

somlieden, naar dens Yddgge ligge taet til liinanden. Figurfor-

klaringen angiver: „«. Epithelium pigmentaire noir. /;. couche

tibreuse. c epithelium interne detache de I'enveloppe peritoneale".

Herved er altsaa at bemaerke, at Vogt med Xavnet Epithel be-

naevner Cellelag (« og c), som efter hans Fremstilling ikke beklaede

frie Overllader ; thi a er i umiddelbar Sammenhseng med det lose

Bindevsev, som omgiver Sv0mmebl3eren (snilgn. hans Fig. 2), og b

skal paa lignende Maade hiBnge sammeu med „le mamelon ovarique"

som dennes „enveloppe peritoneale". Undersiden af Ovariet, som

i den Eegion, hvorfra Snittet Fig. 2 (samt Fig. 4 og 5) er taget,

ikke skal vaere til at adskille fra den fedtholdige Vaevmasse, siges

udtrykkelig, saavel her som Isengere fortil, hvor Fedtvaevet for-

svinder, at vaere uden Peritonealbetraek , hvilket maa vaere forkert;

men det er rigtigt, at et saerlig udpraeget Peritonealepithel fattes.

Der kan nu neppe vaere Tvivl om, at det Spalterum, som Y. efter

Figurforklariugen anser for kunstig frembragt, er naturligt, og at

det „l0srevne" Epithel sidder paa sin Plads og slet ikke herer til &.

Tager man til Sammenliguing min Fig. 43 , som vel at maerke er

af et miudre udviklet Individ, vil da det „fibr0se" Lag b vaere =
a i min Figur, d. v. s. Ovariets dorsale \mg, som hos st0rre In-

divider virkelig ser „tibr0s" ud, og c bliver da Overfladecellerne

eller Epithelet paa den aegbaerende Del af Ovariet {ov i min Figur).

Medens jeg ikke har kunnet iagttage de tidligste Anla?g af

Genitalorganerne hos Gobio , har jeg derimod kunnet folge de vig-

tigste Trin i Udviklingeu lige fra forste Faerd af hos

Rhodeus ainarus (Bloch).

Ovariet er hos „Bitterlingen" uparret, strajkker sig (uden-

for Legetiden) omtrent fra Indsneringen mellem Svommeblaerens to
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Afdelinger til lieuimod Kjousaabningen; kun den ventrale og laterale

Del er aegbserende; deu dorsale er sammenvoxet mod Sv0mmebla3rens

Underside, men lader sig let skille derfra sora en tynd gjennem-

sigtig Hinde. Fortil deler Ovariet sig i to Spidser, en paa hver

Side af Luftgangen ; af denue Omstaendighed og deraf, at der langs

Midten af den ventrale Side, fra Bugten mellem de to Spidser,

hos nmodne Individer ^) kan spores en segfri Stribe , kan slnttes.

at der er sket en median Forening af to Ovarier af den saedvanlige

Cyprinoid-Type. Udforselsvejen fortsaetter sig i det ejendommelige,

af Huden om Kj0nsaabningen dannede Lseggeror, i bvis Basis

ogsaa Urethra mnnder^).

Testes ere to temmelig korte og tykke Legemer, der optage

omtrent ' den balve Del af Afstanden fra Sv0mmeblau-eindsn0ringen

til Gattet; langs Dorsalsiden ligger faestet til Sv0mmeblaeren et

omfangsrigt Yas deferens, som fortsaetter den egentlige Kj0nskjertel

i saedfyldt Tilstand opsvnimet og uregelmaessig foldet, til Kjons-

aabningen, foran hvilken de to fra begge Sider forenes. Unge

umodne Hanner af 36 Mm. La^ngde og 'Vi Aars Alder (fra Aquarier)

vise Vas deferens som et fladt, halv gjennemsigtigt Baand, bvis

Tvsersnit vise en Del Hnlrum, men betydelig faerre end i det

modne og sa^dfyldte.

De spaedeste Unger, hos hvilke jeg bar iagttaget Genitalanlaeg.

ere ikke mere Embryoner, idet de nemlig have forladt ^ggeskallen:

men som bekjendt tilbringe denne Fisks Unger paa en Maade en

anden Embryonaltilstand hos Plejeforaeldre af en egen Slags, nemlig

i Ferskvandsmuslingers Gjseller. Her anbringes ^Eggene ved Hjielp

af Moderens Laegger0r^), og Ungerne forblive i Gjaellerne, indtil

Smlgn. Brock: Geschlechtsorg. p. 544.

Om dette Ears najrmere Forhold s. v. Siebold: Stisswasserfische p. 120

og Brock 1. c. p. 567.

Smlgn. F. C. Noll: Bitterling und Malerumscliel. Der zoologische

Garten , 10 Jg. 1869
, p. 257 , hvor den seldre Litteratur om Rhodeus-

yngelen findes anfort; fremdelcs: Gewohuheitcn und PJierlegeu des

Bitterlings, 18 Jg. 1877, p. 851. foruden en kort Meddelelse i 11 Jg.

1870, ].. 181.
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Blommen for storste Delen (eller belt?) er forsvundeu og den ydrc

Form i det vsesentlige uddannet, om den end er en Del mere

langstrakt og smeekker end den voxnes. I Slutningen af Jiini

fandt jeg endnn i betydeligt Autal alle mulige Stadier af Yngel,

ogsaa nylagte Mg, i saavel Unio som Anodonta (aldrig i de

ydre Gjaeller, naar disse indeboldt Musliugens vEg), og samtidig

kunde frie Unger i alle St0rrelser fiskes i Msengde, da de faerdedes

stimevis i lavt, af Solen gjennemvarmet Vand (i Mainflodens saa-

kaldte ,,Altw;lsser"); disse hidrarte altsaa fra tidligere ynglende

Individer; Legetiden begynder nemlig i April og kau, som det

syneSj stra^kke sig til Juli, eller endog til September (Noll 1870).

Hos nyudklgekkede linger og saadanne af 4 Mm. Laengde

bar jeg ikke kunnet finde Genitalanlaeg , men derimod bos linger

af 5— 6 Mm. Laengde, Disse bave et b0jst ejendommeligt ITd-

seende, som bidrcrer fra Blommessekkens Form og utvivlsomt, lige-

som den paa visse Punkter maerkelig ringe Ildvikling, staar i For-

bindelse med Opboldet i Muslingegjsellerne. Den store Blommessik

naar fra Hovedets Forende til Gattet, og den frit fremragende

Hale er temmelig kort, for0vrigt af noget variabel Laengde. euder

afrundet^); Cborda er lige, men en Vsevmasse under dens Ende

antyder Anlaegget til Halefinnen. I Nserbeden af Forenden bar

Blommessekken en tvaerstillet, balvringformig Opsvulmning, der

dorsalt forlaenger sig opad paa bver Side af den egentlige Krop

som et Horn, la^ngere og spidsere eller kortere og plumpere; dette

Bffilte er en Fortykkelse af Ektodermen paa dette Sted. Hele

Dyret mangier Pigment, ogsaa 0jnene; 0rebla3re og Lugteorgan

Gode Figurer af disse Unger kjender jeg egentlig ikke; af de aller-

yngste Stadier bar jeg ingen Afbildninger set. Vogt: Note sur

quelques babitants des monies (Ann. des sc. nat. (3), T. XII, p. 198)

bar en ret god Konturfigur af en (noget sterre) Unge fra neden

(Fig. 7) ; Fig. 6 er temmelig ubeldig. A. Maslowski: Uber den Fiscb-

embryo in den Kiemeu von Anodonta (Bulletin de la societe imp.

des naturalistes de Moscou. T. XXXVI, annee 1863, p. 269) bar en

Rfekke Konturfigurer, af livilke Fig. 1—3 omtrent svare til det ber

omtalte Stadium.

5*
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ere til Stede, Hjaeruens Afsiiit tydelige, Rygmarveu liar Axekanal;

Nyregaiigen er oprullet fortil og har her eu Glomerulus, danner

bagtil en Urinblaere, men der er ingen Urinkanaler. Tarmkanalen

frembyder det mserkelige Forhold, at medens den i den st0rste Del af

sit Forlob er ret vel udviklet, idet den liar Epitlielr0rct omgivet med

Anlseg til MuskularisJ, har Gat, Lever og Svemmeblaere anlagte,

saa er den forreste Del saa lidt udviklet, at hverken Gjaellespalter

eller Mimd ere dannede. Hjaertet er derimod tydeligt saavelsom

de storre Karstammer. Svommeblaereu er anlagt som en Cellehob

af ret anselig Lasngde men uden egentligt Hulrum, idet der kun i

dens forreste Del, under Fornyrens Glomerulus, Andes en lille Ind-

posning fra Tarmepithelet. Den anf0rte Ufuldkommenhed af For-

dojelseskanaleus forreste Del vedvarer endog hos Unger af 6—7 Mm.

L«ugde, efter at 0jnene have begyndt at antage Pigment, og

Blommesaekkens „Horn" ere iioget formindskede; Hovedet rager nu

noget frem forau Blommessekken , hvorved Hjaartet har faaet bedre

Plads og st0rre Udvikling, saa at dets Afsuit ere kjendelige; 0ret

har anlagt Buer0r, og Brystfinner kunue kjendes. Tarmen ligger i

Svommeblsereregionen belt over tilveustre, medens Sv0mmebl8ereu

ligger midt under Chorda; den er nu udviklet videre, idet dens

Epithel har forlsenget sig bagtil ind i den Cellemasse, hvoraf dens

0vrige Vaeg dannes, og dens Hulrum har udvidet sig noget, saa at

en Modsaetniug mellem Luftgaug og egentlig Sv0mmebl8ere er op-

traadt; bag Hulrummets Oph0r fortssetter den onigivende Celle-

masse sig som en Fortykkelse af Mesenteriet.

Genitalanlffiggene ere paa begge de nievnte Stadier for-

saavidt ens, som de bcstaa af enkelte store Geuitalceller, anbragte

i Kropvseggen paa begge Sider af Tarmeu paa en temmelig kort

Straekning, der paa det yngste Trin begynder bagved Svommeblaere-

anlaegget; men paa det andet, hvor Svommebl.ieren har forla3nget

sig, ligge de forreste af dem paa Siderue af den omtalte Celle-

hob; paa de efterf0lgende Stadier forltenger Sv0mmebla;reu sig

naturligvis stadig, og Genitalanliegene komme da en Tid til at

ligge paa Siderne af den. Paa Fig. 45 ses et Tvsersnit bag ved
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Sv0mmebla3reanla2gget og- i Fig. 46 en Del at" (let samnie, stiiorkt

forstorret. Geuitalcellerue ses paa uogle Steder at vaere i Begreb

med at omvoxes af smaa Peritonealceller (ved x), hvorved en

Begyudelse sker til den Tilstaud, som iagttages hos linger af

8—9 Mm. Lffingde^). 0jnene ere nii fuldstaendig pigmenterede

;

den ovrige Pigmenteriug er temmelig svag, bestaaende af spredte

Pigmentceller paa Issen og henad Kroppens Sider. Elommen er

en Del formindsket, men det halvringformige Baelte er endnu ikke

forsvundet, hvorimod „Hornene" ere meget utydelige; Muud med

Tunge, Gjsellespalter, Gjgeller og Gjaellelaag findes, Halen er skjsev,

men lidt forskjellig udviklet hos forskjellige ludivider ligesom ogsaa

Ryg- og Gatfinne, som kunne vaere mere eller mindre mlsoudrede

fra den embryouale Finnebraemme. Deune iidmaerker sig, isffir paa

de mindre Exemplarer, ved en rig Forsyning med store Blodkar,

som muligvis spille en saerlig Kolle ved Respiratiouen eller ved

Naeringsopsugning fra Muslingegjaellerne -). De ejendommelige Celle-

masser, som omgive Tarmeu og senere daune rigelig Fedt, ere allerede

antydede. Sv0mmebl8eren liar nu en tydelig, temmelig lang og tynd

Ductus pneumatieus, hvis Indmunding i Tarmen fremdeles ligger

lige under Fornyrens Glomerulus, men desuden bar Svemmeblaeren

begyndt at antage deu for Cyprinoiderne karakteristiske Form, idet

den er delt ved en Iudsu0ring i et forreste Parti og et bageste,

som paa dette Trin er langt mindre end forstnsevnte , og i hvis

ventrale Side, men lidt til venstre. Ductus munder ind. Paa hver

Side af dette bageste Afsnit findes Genitalanlaeggene, hver

under sin Sides Nyregang (Fig. 47). De ere nu i et baandformigt

Stadium og sammenssettes af temmelig talrige Genitalceller, blandede

M Svare omtrent til 3Iaslo\vski\s Fig. 4.

2) Haleenden af et yngre Individ er afbildet af Dollinger: Vom

Kreislauf des Blutes (Milnchener Akad. Deukscbriften 1818—20. 7. Bd.

p. 169). Hos Zoarcesembryouer er ligeledes de umage Finners Kar-

forsyning paafaldende rigelig, og jeg kan ikke tro andet, end at dette

Forhold ogsaa hos dem spiller en vigtig Rolle.
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med og omsluttede af Smaaceller (altsaa som paa Fig. 6 af

Zoarces).

Videre udviklede linger af 9—10 Mm. La^ngde ^) have aiitaget

en Del af den faerdige Fisks Form, men de ere langtfra saa lioje;

Blomraen er ikke ganske opbrugt men skinner endnn igjennem

Dyrets Bugvaeg, liggende paa li0jre Side af den endnn ganske lige

Tarmkanal, som ved den trykkes over mod venstreSide; bag Brjst-

finnerne ses endnn paa Bugeu et lidt tykkere Sted, som Kest af

det opsvnlmede Ba^lte; de umage Finner ere tydelige, endog med

Straaler, Halefinuen har faaet en Indbngtning, men en straalelas

Embryonalfiune forbinder den endnn med Eyg- og Gatfinne og for-

Isenger sig foran den sidste henad Bugen; Bugfiuner ere slet ikke

antydede. Kroppen er temmelig ensformig pigmenteret over det hele

med Smaapletter; en lidt stierkere Rsekke af saadanne folger Side-

linien, isser paa Halen. Nyren viser mange Urinkanaler; Sv0mme-

blaerens forreste Afdeliug er bleven meget omfangsrig, og den bageste

har forlaenget sig men naar langtfra til Krophulens Ende, og tillige,

livad der isaer faar Indflydelse paa Kj0nsorganernes Beliggen-

hed, har denne bageste Afdeling ndvidet sig saa staerkt i Omfaug

(under Fortyndelse af sine ViBgge), at den har traengt sig ind imellem

Nyren og Genitalorganerne, saa at disse tilligemed Tarmen nu ligge

under Svommeblaeren (Fig. 48). Kjensorganerne ere voxede i Om-

fang men frembyde ellers ikke i Bygning nogen Foraudriug; deres

UdstrjBkning fortil er den samme som for, men bagtil have de

forlaenget sig noget, dog udcn at Genitalceller forekomme i denne

bageste Del. En Kj0nsforskjel kan endnn ikke iagttages.

Derimod er Kj0nnet let at erkjende selv hos de miudste frit-

sv0mmende linger, som jeg har fanget, af kun 11 Mm. Laengde;

men der iagttages hos disse tillige ogsaa en betydelig videre I'd-

vikling paa andre Puukter. Blommen er fuldkommen forsvunden.

Tarmen staerkt forlaenget og oprullet i talrige Bugter. livormed

staar i Samklang, at den karakteristiske hoje Kroi)form er frem-

^) De ere noget videre i Udvikling end Ma slow ski's Fig. 6 og 7.
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kommen; Sv0mmeblferen er yderligerc forlaenget men iiaar ikke

Enden af Krophulen; Skjfel og smaa Bugfiimer ere til Stede: af

embryonale Trsik iagttages egeiitlig kuu en median Hudbraemme

foran C4attet holt ind mellem Bugfinnerne, hvilken, tilligemed udelte

Nsesebor, holder sig endnu hos Unger af 14— 15 Mm. La)ngde;

Na^seborene tvedeles f0rst hos Unger af 18 Mm. Storrelse. Efter-

haanden som denne Storrelse uaas, voxe natiirligvis Bugfinnerne, og

Svorameblaeren straekker sig belt bagved Gat og Urinblasre, hvor

dens bageste Spids ligger indesluttet i Nyrens bageste Ende. Det

for Himnerne ejendommelige Laeggeror bar jeg ikke fundet antydet

paa Unger under 25 Mm.; derimod er det tydeligt, men naturligvis

meget kort paa ^/i Aar gamle Hunner af 36 Mm. La)ngde.

a. Hunnerne kunne let kjendes som saadanne derpaa, at Ud-

dannelsen til JEg allerede er begyndt, ja temmelig fremskredeu

selv hos de mindste. Ovarierne naa bagtil til over Bugfinnernes

Midte; de ligge symmetrisk under Siderne af Sv0mmebl8eren og have

Form af et paa Midten bredere og tykkere Baand, der smalnei- af

mod begge Ender men navnlig stasrkt bagtil; den mediale Rand

danner som et kort Mesoarium, faestet til Svemmeblaeren; i den

forreste Halvdel er ogsaa den laterale Rand forbunden

med Sv0mmeblaerens Peritonealbeklaeduing, men derefter fuldkom-

men fri (se Fig. 50 og Fig. 49), saa at Tvaersnittet igjennem den.

bageste Halvdel viser en simpel Genitalfold, igjennem den forreste

derimod en Ovarialhule, hvis ene Side dannes af Svommeblaereus

Peritonealbeklaedning, den anden af Geuitalfolden.

Hunner af 14— 15 Mm. Laengde vise dels denne Tilvoxning

af den laterale Rand skridende videre bagtil, dels at de to op-

rindelig adskilte Ovarialhuler samtidig medialt forene sig til en ved,

at Ovarierne voxe i Bredde indefter, og at det Peritonalbetraek,

hvorfra Mesoarierne udgaa, losner sig fra Svommeblaerens Under-

side (Fig. 51); her bliver altsaa senere den omtalte aegfrie Stribe (x).

Fortil findes nu som senere to adskilte Hulrum. De storre Hunner,

indtil 19 Mm., vise ingen vaesentlige Forandriuger med Heusyu til

Ovariets ydre Form, men derimod skrider Jilgudviklingen og dermed
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Ovariets Omfang- rask fremad^). Hos alle de uuders0g-te Uuger,

selv lios de store paa 19 Mm., ere Ovarierue til Trods for den

staerke Udvikling af ^Eggene altsaa aabne bagtil, og dermed staar

i Sammenhaeng , at Ovidukterne mangle eller i det h0jeste kimne

siges at vaere antydede. Som anfort smalner det egentlige Ovarie

eller Genitalfolden meget stserkt af bagtil; forau Bugfinuerne danner

det blot en ganske lav og tynd Liste (uden Genitalceller) , som

snart taber sig; men paa den laterale Side af denne Liste be-

maerkes en lignende Stribe i Peritonaeum som den omtalte hos

GoUo, kun endnu svagere udpraeget; hos Unger paa 18— 19 Mm.

kan den f0lges til noget foran den hj^rtedannede Uriublsere, mod

hvilken de to Striber fra begge Sider kouvergere. At f0lge den

videre Udvikling af disse Anlaeg har jeg ikke anset for ncdvendigt,

da den utvivlsomt vil gaa ganske som hos Gobio. I histologisk

Henseende forholder solve Ovariet sig ganske som hos deinie. det

bestaar kun af Ovarialparenchym ; dog maa der fremhaeves. at den

Del af Ovarialvffiggen , som skyldes Peritonaeum, aldeles ikke ud-

mffirker sig ved tiettere stillede Kjaerner eller paa nogen anden

Maade fra det 0vrige PeritomDum.

b. Hos Haunerne finde vi, ganske svarende til Forholdene hos

Hunnerne, en tidlig Udvikling af den egentlige Kj0nskjertel og en

sen Udvikling af den bageste, frie Del af Yas deferens.

Hos Unger af 18—19 Mm. La^ngde ligge de to, i Tvaersnit

ovale eller runde, Testes faestede langs Undersiden af Svomme-

blaeren uden Mellemkomst af noget egentligt Mesorchium. Den

Del af Peritonaeum, hvorved Tilhaeftningen sker, er meget kjendelig

fortykket i Form af et Baand, der ligger langs Testis' Dorsalllade

og er bredere end Testis, saaledes, at en mindre Del ligger medialt,

en st0rre lateralt for denne. Foran Bugfinnerne reduceres Testes

til lave og tynde Lister, men Baandene i Peritonaeum fortsaette

') Som en mosrkelig Uregolma3ssighed kan aufores, at hos en Hun af

18 Mm. Lajugde Under jeg Ovarierue som Geuitalfolder uden lateral

TilhiBftuing til Kropvajggen, skjont ^Eggenes -Udvikling er vidt frem-

skreden.
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sig, idet de stadig blive tjndere (et Cellelag) og sma.llere og efter-

haaiiden konvergere , iiidtil de fuldstaandig tabe sig noget foran

Uiinblseren.

Selve Testes ere tvdelig saramensatte af runde eller ovale

Acini, men medens nogle af disse bestaa af de ssedvanlige store

Genitalceller, ere andre, og det de fleste, dannede af betydelig

mindre Celler, hvis Kj^rner ere mere taet kornede og farves staer-

kere; disse Acini have ofte et tvdeligt Hulrnm i Midten. Den Del

af Anlsegget til Vas deferens , sora ligger langs Dorsalsiden af den

mere volumin0se Del af Testis, viser hist og her fine Spalter.

Sammenlignes hermed Forlioldene bos de unge Hanuer paa 36 Mm.,

findes Vas deferens, som anf0rt, i det vsesentlige fuldt udviklet, med

mange og store Spalterum, ogsaa i den frie, bag Kj0nskjertlen lig-

gende Del, og Testis, som nu er langt mere omfangsrig, saramen-

ssettes af et meget stort Antal af Acini, der alle have et Hulrum

og sammenssettes af hitter Celler af den mindre Form; store Genital-

celler kunne intet Steds opdages.

Det ovenfor iudtil videre benstillede Sporgsmaal om, hvorledes

man maa opfatte Cyprinoideovariets Stilling til Peritonaeum, l0ses

altsaa if0lge Udviklingshistorien ganske simpelt saaledes, at Ovariet

bverken ligger belt ovenfor Peritonaeum, som Rathke mener, eller

belt under samme, som Vogt angiver (for Phoxinus-IJngen), men

Peritonealepithelet beklaeder saavel Undersiden af Ovariet som hele

Ovarialhulen. Yirkelige Ophaengebaand mangle saavel for de kvinde-

lige som mandlige Kj0nsorganer.

Esox lucius Linn.

Kjousorganerne hos Gedden findes udf0rlig beskrevue af Lere-

boulletM- Ovariet frembyder i Sammenligniug med Cyprinoidernes

^) A. Lereboullet: Eecberches sur Tanatomie des organes genitaux

des animaux vertebres. Nov. Act. Acad. Leopold.- Carol. Nat. Curios

T. XXIIL Pars L 1851.
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deu Forskjel, at det ikke lateralt er i Forbindelse med Kropvaeggen

men fiudes frit opliaengt til Siderne af Sv0mmebl8Bren ved et, ganske

vist kort men med Undtagelse af Legetiden, livor det paa Grand af

Udspilingen naBsten forsvinder, tydeligt Mesoarium. Ovariets nedre

Del, saavelsom til Dels Siderne, bestaar af Ovarialparenclijm, daunet

som uregelmsessige tvaerstillede Ovariallameller; den ovrige Vffig er

tykkere og fastere end Cyprinoidernes, og i al Fald i Legetiden liar

jeg fundet dens indre Epithel tydelig fimrende, overensstemmende

med Leydigs^), AValdeyers (1. c. p. 79), His' (1. c. p. 34) og

Brocks (I.e. p. 545) Angivelser. Udenfor Legetiden bar Balbiani

(ligesom Vogt) ikke kuunet finde Fimreepithel (,,Le(;ons" p. 59).

Mit Materiale af Yngel bar vaeret temmelig ufuldstsendigt, og

for de yugste Trins Vedkommende slet konserveret. Hos Unger af

c. 4 Ugers Alder og c. 20 Mm. Laengde , bvor tydelige Bnglinuer

ere til Stede, men den mediane veutrale Finnebraemme endnn er

bevaret-), og hvor Svemmeblaeren endnu er temmelig kort, findes

Kj0nsorganerne som simple Grenitalbaand.

Derimod finder jeg bos Unger af 60 Mm. Laengde (c. 4 Maa-

neder gamle), der altsaa forlaengst bave opnaaet den voxnes Ud-

seende, men bvor Svommeblsren dog ikke naar laengere end til

noget bag Bugfinnerne, Ovariet i Faerd med at nddanue sig,

raedens Oviduktanlaeg endnu fuldstaendig mangle. Bagtil ere

Ovarierne endnn simpeltben baandformige , opbaengte ved et tyndt

Mesoarium, men omtrent fra Bugfinnerne af er det lukket og

Mesoariet kortere og tykkere; men desvaerre ere mine Praeparater

til Dels mindre vellykkede, og jeg tor derfor ikke med fuld-

kommen Bestemtbed udtale mig om Enkeltbederne ved Dannelses-

maaden. Det ser naermest ud, som om der fra Genitalbaaudets

laterale Rand udgaar en Forlaengelse , uden Genitalceller, der b0jer

sig opad og faester sig til Peritonaeum paa den udvendige Side af

Mesoariet lige ved dettes Udspring fra Sv0mmeblaeren. I alle Til-

M Ley dig: Lebrbuch der Histologie des Menscben u. der Tbiere. 1857.

p. 516.

') Smlgn. Sundevall, 1. e. Tab. II, fig. 9.
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fselde frembyder i den lukkode Kegion Tva3rsnittet et Ror, hvoraf

kun den nedre og til Dels den mediale Side bestaar af Ovarial-

parenchym; om muligvis en Del af den laterale Begrgendsning op-

staar soni en Udvaext fra Peritoneal epitlielet, ser jeg mig ikke i

Stand til at afgjere, da netop Snittene i den Eegion, hvor dette

skulde vise sig, ere faldne uheldig ud. .Egdannelsen er allerede

begyudt. Hos Banner af 62 Mm. Laengde ere Testiklerne eudnu

ganske simple Genitalbaand af ringe Orafang og embryonal Byg-

ning. Jeg maa dog tilfoje, at disse unge Gedder havde tilbragt

Here XJger i Fangenskab og rimeligvis vare temmelig slet er-

naerede.

11.

Yi ville i dette Afsnit s0ge at give en samlet almiudelig

Fremstilling af Genitaludviklingen hos Benfiskene, st0ttet paa de i

det foregaaende, nsermest beskrivende, Afsnit meddelte Fakta saa-

velsom paa audre egne Unders0gelser og paa de faa af tidligere

Forfattere ydede Bidrag.

I Genitaludviklingen kan man passende opstille felgende Phaser

:

1) Det f0rste Anlaeg, 2) Dannelsen af Genitalfolden , 3) Genital-

foldens kjonslige Differentiering, 4) Dannelsen af Udf0rselsvejene og

5) TJdviklingen til KJ0nsmodenhed og KJ0nsstofFernes Regeneration.

1.

Tidspunktet for den f0rste Optraeden af Kj0nsanl8eg ind-

traeder hos Benfiskene aabenbart meget forskjellig, og det staar

altsaa ikke i noget bestemt Afhaengighedsforhold til den unge Fisks

Udviklingstilstand. Hos adskillige Fiske ere Anlseggene saaledes

tydelige allerede i Embryonallivet, men her after tidligere eller

senere. Paa et saerdeles lavt Trin i Fosterudviklingen have vi set

dem hos Zoarces; hos noget mere fremskredne Embryoner har jeg
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fuudet clem bos Gadus morrhua og endnii seiiere hos Perca. Hos

Fore 11 en bar Nussbaum eftervist dem i Embrjouer af 4 Mm.

Laengde og c. 3 Ugers Alder, bvor XJdviklingen af de fleste Organer

sjnes at vsere eiidnu bieiigere tilbage end lios Perca. Hos andre

Fiske vise KJ0nsanl8eggene sig f0rst kortere eller l^ngere Tid efter

F0dselen, som bos Rhodeus amarus og rimeligvis bos Cyprinoiderne

overhovedet; i al Fald mangle de ogsaa bos uyudklsekkede Unger

af Idus melanotus af 6— 7 Mm. Lseugde; fremdeles bos Clupea

harengus , bvor jeg ikke bar fimdet dem bos 3 Dage gamle Linger

(af 9— 10 Mm. Lgd.). bvor i0vrigt ogsaa Sv0mmebl8ere endnii

mangier; om nogle formentlige Gohius -Vw^^r angiver Mac Leod.

at de f0rst optraede 14 Dage efter Fedseleu. eg bos Hippo-

campus hrevirostris og Syngnathus aciis sjnes de if0lge samme

Forfatter ogsaa at optraede nogen Tid efter F0dselen ^). Aldeles

paafaldende sent maa Kjonsanlffiggene opstaa bos Aaleu (A7i-

gu'dla indgaris); tbi bos saakaldte „Glasaar' af 65— 71 Mm. Lgd..

tague i Maj Maaned under Indvandringen fra Havet (i en Baek i

Skovsboved) finder jeg ikke Spor af dem, skjont Organisationen er

vidt freraskreden, Skelettet saaledes forbenet, Xyren med talrige

Urinkanaler o. s. v. Denne Mangel bar i0vrigt allerede Brock-)

gjort opmaerksom paa bos Aaleunger af samme St0rrelse (7 Ctm.'i

og tagne paa samme Tidspunkt („Montee" fra Hiiningen, Elsass).

De f0rste Spor til Genitalanlseg ndgj0res af enkelte store Celler.

udmaerkede ved en omfangsrig Ivjserne og temmelig rigeligt Proto-

') Det er mig dog ikke ganske klart, om Mac Leod bar nudersogt

ogsaa de to sidstntevnte Fiskes Unger og ikke fiinden Kjonsanl;i?g

paa tidligere Stadier end de af bam naermere omtalte, om bvis Alder

og Udviklingsgrad bau iovrigt intet meddeler: kiui om den Hippo-

canqnis-Unge, bvorfra Fig. 17 stammer, aiigives, at ,,le vitellus uutritif

a encore garde environ les trois quarts de son volume primitif", og

ellers intet, ikke engang et Maal. Mac Leods Udtalelse: ,,Les organes

genitaux dos Teleosteens apparaissont generalement tres tard" er, som

man vil se, baseret paa lovlig lidt og ikke synderlig rigtigere, end det

modsatte vilde vare. At ban med Urette kalder sine Fiskeunger ,,em-

bryona". er alt tidligere anfort.

^) Brock: Murivnoiden p. 434, Noten.
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plasma; naar Orgaiiisationen er saa vidt fiemskreden. at Krophulen

€1' kjendelig, vise de sig anbragte i det enkelte Cellelag, som be-

klgeder den, hvilket man kaii betragte som Peritouealepithelet (skj0ut

det rigtignok i nogle Tilfffilde udgjer den hele Kropvgeg indenfor

Epidermis). I den Henseende stemme mine lagttagelser med de

tidligere af Nussbaum og Mac Leod^). Den forste liar for

disse store Celler indfert Benaevnelsen Kj0nsceller, sora jeg.

ligesom Mac Leod og Brock, bar adopteret i Stedet for den seldre

Waldeyer-Semperske Betegnelse „Ur8eg". Medens Mac Leod

betriagter dem simpeltben som omdannede Peritonealceller, vsegrer

Nnssbanm sig imod denne Opfattelse, idet ban mener, at de vel

forekomme imellem Peritonealcellerne men ikke egentlig ere saa-

danne. Han finder nemlig bos Forellen, at Modsaetningen mellem

de store Celler og de egeutlige Peritonealceller er til fra forste

Fajrd af og vedbliver i Fdviklingens Lob; aldrig ser man nogen

af de sidste i Begreb med at omdannes til KJ0usceller, men disses

Tal for0ges knn ved fortsat Deling, ndgaaende fra de f0rst optraadte,

fra bvilke ogsaa senere alle sexuelle Elementer i den faerdige

Kj0nskjertel (^Eg og Saedceller saavelsom deres Follikelepitbeler) an-

tages at nedstamme. Af dermed overensstemmende lagttagelser bos

Padderne og af de f0rste Kjenscellers embryonale Praeg, som er

sserlig i;dtalt bos Paddelarverne, udleder ban den Slutning, at Kjons-

celler aldrig stamme ned fra saadanne Celler, som rent bave aflagt

det embryonale Prseg og ere indgaaede i Dannelsen af en eller

auden Vsevformation , og endelig ved at tage nogle Erfaringer fra

lavere Dyrs Udvikliugsbistorie med til Hjaelp, kommer ban til det

almiudelige Eesultat, at Kj0nscellerne i bele Dyreriget bave en,

bogstavelig ab ovo givet, Saerstilling, idet de ere udvalgte Kl0vuings-

celler, som ikke paa noget Tidspunkt egentlig tage direkte Del i

Individets Opbygning.

') Ogsaa Hoffmauu (1. c. p. 629) bar bos en Sahno iagttaget Geuital-

ccllerne i Peritouealepitbelet, af bvis Celler ban lader dem fremgaa

ved en Omdannelse; ban bekra-fter, at de tidlig, ligesom ogsaa senere,

formere sig ved Deling: bans Fig. 105 viser saaledes en Kjiernedeling.
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Dette er imidlertid en Hypothese , som ikke kan siges at

st0ttes staerkt af lagttagelseu. For kun at blive paa vort specielle

Omraade kunue vi saaledes henvise til det ovenfor auf0rte, at der

gives adskillige Fiskeunger, hvor Organisationen er temmelig vidt

fremskreden , Krophulen blandt audet udstyret med et Peritoneal-

epithel, som maa siges at have aflagt det rent embryonale Praeg,

og dog kunne ingen Kj0nsceller erkjendes; saalaenge Krophulen inde-

holder en Rest af Blommen er der gauske vist i dennes perifere

Lag embryonale Celler (Periblasten) , hvortil man kunde tage sin

Tilflugt, idet man kunde ta;nke sig, at der derfra skete en Ind-

vandring i Peritona)um ; men ingensomhelst lagttagelse berettiger

til en saadan Autagelse, og den er da heller ikke bleveu fremsat;

og nu de 7 Ctm. lange Aaleunger, hvor ingensomhelst Blommerest

er tilbage, og hvor ingen Celler kunne beskyldes for at vgere mere

embryonale end andre, hvor skulde Kj0nscellerne skjule sig her?

Man bliver dog vistnok her u0dt til at antage, at en Omdannelse

af Celler maa indtreede, og det af saadanne, som midlertidig have

fungeret som de andre Peritonealceller. Om denne Omdannelse kun

kan ske med nogle Celler, hvis Substaus er i Besiddelse af sser-

egne Ejendommeligheder, medbragte fra ^Egget, ligger udeufor i al

Fald de nuvserende lagttagelsesmidlers Ea^kkeevne. Efter min Fore-

stilling udvikle hos alle Fiske enkelte Celler sig til Kjonsceller,

men til hojst forskjellig Tid i de forskjellige Fiskes Liv, og jeg-

mener, at lagttagelseu ligefrem viser, at saadanne Celler f0rst

kunne fiiugere som andre, tilsyneladende med dem ensartede, Celler

i et Va)v, her saerlig Peritonealepithelet. At imidlertid Evneu til

at undergaa netop denne Omdannelse er begra;ndset eller bliver

begrsendset til nogle faa Celler, forekommer mig h0jst sandsynligt,

og forsaavidt er jeg enig med Nussbaum; thi mine lagttagelser

falde fuldstaBndig sammen med haus i det Punkt, at naar forst en

Gang et Autal Genitalceller er dannet, saa undergaa ingen flere

af Peritonealcellerne den samme Omdannelse, do nye Genitalceller

nedstamme kun fra de f0rst optraadte. I det f0lgende fastholder

jeg derfor Betegnelsen Peritonealceller i Modsictning til Kj0nsceller.
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Saavidt mine Erfaringer gaa, indtage Kjonscellenio fra fcrste

Faerd en Lfengdeudstraskning i Krophuleu , der svarer til den , sora

senere hos do voxne Fiske den egentlige sexuelle Del af Kjons-

organerne indtager; de indskmenke sig saaledes lios Zoarces, Perca

og Gadus til den bageste Del af Krophnlen, medens de hos Rhodeus

ligge i den forreste og mellemste Del. Hvor n0je Overensstemraelsen

med den voxne i den Henseende er, kunde maaske bestemmes ved

Hjselp af Kroppens Muskelafsnit ^), livad jeg dog ikke liar for,s0gt;

en Bestemmelse ved Hja^lp af Beliggenheden i Forhold til Tarmens

Afsnit lader sig ikke bruge, da disse kunne vgere underkastede

store Forandringer i relativ Udstrajkning i Lobet af Vaexten, som

vi have set hos Zoarces.

2.

Dannelsen af Genitalfoldeu eller Indtrsedelsen i det Sta-

dium, hvor Kjonsaulaeggene springe liste- eller baandformig frem,

skildres af Xussbaum og Mac Leod, men deres Fremstillinger

ere temmelig uoverensstemmeude , hvilket, som vi skulle se, dog

nseppe bar sin Grund i, at de have undersogt forskjellige Fiske-

unger, den forste neralig Forellen, den sidste Hippocamjms og

JBelone acus.

Efter Nussbaum omvoxes KJ0nscellerne af Peritouealcellerue

(1. c. Fig. 31), som ved deres Formering danne under Nyren et

listeformig fremspringende Baand, hvori med Mellemrum Genital-

celler altsaa ligge indesluttede ; Genitalcellerne formere sig samtidig

ved Deling, og derved opstaa smaa Grupper af dem („Nester"),

liggende i et af de oprindelige Peritonealceller dannet Stroma;

Grupperne ligge en Tid temmelig langt fra hinanden, men adskilles

efterhaanden i mindre Grupper ved, at Stromacellerne voxe ind

imellem dem; og disse mindre Grupper rykke hinanden nasrmere

under fortsat Deling af Kjonscellerne. Den hele Proces oplyses

Semper bar hos Acanthias vist, at det egentlige Genitalanlseg i

Lobet af Udviklingen beholder samme relative Udstrffikning , idet det

vedblivende strsekker sig over det samme Antal af Segmentalgange.
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billeder.

Mac Leod finder, at en Gruppe af 2 eller 3 Kj0nsceller

danuer en lille Liste paa Overfladen af Peritonealepithelet; efter-

haanden voxer dette Fremspring. dels Cellers Tal forages, og snart

ser man et pe rife risk Lag af Geuitalceller omgiveude en

central Kjaerne af Biudevsev; samtidig indsnsevres Basaldelen, raedens

den frie Eand fortykkes , saa at Tvaersnittet bliver k0lleformigt.

Som man ser, faar M. L. altsaa akkurat den modsatte Lejring af

Elementerne , idet Genitalcellerne omlejre de andre Celler, bans

Bindev3evskj83rne, oni bvis Herkomst der rigtignok ikke angives et

Ord. Fremdeles skuUe derefter nogle af de periferiske Celler voxe

i Omfaug og vandre ind i Bindeva^vskjaernen, og ved den fortsatte

ludvandriug taber da deuue sit opriudelige Praeg ; de perifere Kjons-

celler, som bolde sig mindre end de iudvandrede, tabe derna?st paa

den mediale Side belt deres Pra)g af Kjonscoller og blive flade,

endotbeliale , og dette sker ogsaa med de fleste af dem paa den

laterale Flade, kim ikke med dem, som ligge naermest ved Genital-

foldens Tilhaeftning. Derved faas et „Kj0usepitbel" lokaliseret paa

den laterale Flade, mindeude om Forboldet bos Selacbierne, men

mere begraendset end bos disse.

Det meste af deune Mac Leods Fremstilling er im urigtig, og

den st0ttes beller ikke ganske af de ledsagende Fignrer, forsaavidt

de ere naturtro, bvad kim til Dels er Tilfc'eldet. Fig. 20, som skal

opl^'se den perifere Auordning af Kj0nscellerue om en Bindevsevs-

kjaerne, viser slet ikke sidstna?vnte, og de, om jeg saa maa sige,

„forvildede" Genitalceller (cs) i Mesenteriet og paa Tarmen, som

1 Folge Figurforklaringen ikke ere komne med i Genitalaulsegget,

vgekke Mistanke om, at alle Figurens saakaldte Kjonsceller kun ere

almindelige Feritonealceller, saa at Snittet altsaa gaar igjennem et

Sted imellem eller bagved Kj0nscellerue. Mod Fig. 21 og 22 lader

sig intet indvende, bvad Naturtroskab angaar; de stemme ganske

med, bvad ogsaa jeg finder bos de sarame Fiskeunger, og ville i

det vaesentlige ogsaa fiudes at stemme med min Fig. 6 af Zoarces;
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men mod Fortolkningeu maa der rigtiguok rejses Indveiiding-er

;

raed livad Ket betegnes de perifere Celler her som „cellules

sexuelles" (cs)? De ere ganske utvivlsomt almindelige, ikke om-

dannede Peritonealceller eller Stromaceller ligesaagodt soin de i det

indre liggende med cc (cellules conjonctives) betegnede; Forskjellen

i Form og Storrelse hidr0rer kim fra, cm de ere sete fra Fladen,

fra Eanden eller fra Eiiden. cs (Fig. 22) ere da, hvad de ogsaa

tidligere vare, og ingeiilunde ,,cellules sexuelles ayaiit repris le

caractere sereux" ! Vterst er det fat med Fig. 24 , thi deu er

temmelig sikkert lavet efter Forfatterens Overbevisiiiiig og ikke efter

Naturen; i det miudste bar jeg aldrig truffet paa et saadant, til

en smal Strsekning begrasndset „Kimepithel", ovenikjebet bestaaende

af lutter Genitalceller. Ved Fremkomsten af denne Figur og ved

denne Forfatters hele Fremstilling af Genitalfoldeiis Udvikling, som

jeg ovenfor korrekt bar gjengivet, skinner tjdelig igjenunem den

iorudfattede Overbevisning, at der maa skaffes til Veje et „Kim-

epitbel" i den traditionelle Form af et eukelt Cellelag, bvorfra

eukelte Medlemmer kunne vandre ind og omdanues til JEg, og dette

maa af Hensyn til Ligbeden med Plagiostomerne kuu finde Sted

fra den laterale Flade!

I ]\Iods8etning til denne Fremstilling maa jeg betegne Nuss-

b a urns som korrekt; jeg bar selv havt Lejligbed til at bekrsefte

den ved 'Uuders0gelse af Sahno fario og af Corregonus lavaretus,

bvor jeg finder Forboldeue paa Tvasrsnit som Xussbanms Fig. 37^);

M Hoffmann bar ikke fulgt Genitalfoldens Danuelse; men eu Figur

som bans 106 barmonerer ganske med Niissbaiim's og min Opfattelse.

lovrigt er bans Fremstilling, ligesom Mac Leod's, ojensynlig paavirket

af Brock's i „Muranoiden" fremsatte Anskuelser; ban finder da ogsaa

tidlig en Forskjel paa den mediale og laterale Flades Celler og lader

Kjonscellerne opstaa paa to Maader: dels ved Deling af de allerede

forbaandenviBrende , dels ved Omdannelse af Peritonealceller paa den

laterale Side; ganske som vi senere ville se Brocks Fremstilling bos

MuraBnoiderne. H.'s Figurer 107—109 ere sikkert laempede noget efter

bans forudfattede Mening, og de stotte just ikke meget overbevisende

Paastanden om Cellernes Forskjelligbed paa den mediale og laterale

Flade; de iudenfor disse liggende, fra dem noget forskjellige „ganz
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fremdeles tyde de hos Rhodeus amarus fuudne Forhold (Fig. 46)

paa, at Udvikliiigen her gaar for sig paa samme Maade. idet Kjons-

cellerne omvoxes af Peritonealcellerne. Hos linger af Perca og

Gadus kunue hist og her 2 eller 3 Kj0nsceller optrgede i eu lille

Hob, endog i to Lag, og saaledes pletvis danne smaa Fremspring,

f0rend et egentligt Genitalbaand er dannet; herved daiines eu Slags

Overgang til det for Zoarces ejeudommelige Forhold, hvor forst en

msegtig Hob af hitter KJ0nsceller danuer Genitalfolden, og Peritoneal-

epithelets Celler i Begyndelsen spille eu mindre Eolle (Fig. 4j:

men senere tage disse virksommere Del i Dannelsen, idet de ogsaa

her omvoxe Greuitalcellerne (Fig. 5) og derefter vaudre iud mellem

disse og afskjajre mindre Hobe af dem, hvorved efterhaanden den

Tilstand fremkommer, som svarer til Fig. 6 og Mac Leeds Fig.

21—22; for Zoaixes maa imidlertid fremhaeves deu overvajldende

Eigdom af Kj0nsceller, til hvilken ingen anden af mig unders0gt

Fiskeunge i tilsvarende Stadier frembyder Magen.

Genitalfolden kommer altsaa til at bestaa udelukkende af de

to Elementer: Ivj0usceller og Peritonealceller, og den voxer red, at

begge formere sig ved Deling, uden at nogen Omdannelse af Peri-

tonealceller til Kj0usceller finder Sted, ligesaalidt som det modsatte;

Forenden og Bageuden ndgj0res udelukkende af Peritonealceller, og

en Forskjel mellem deu laterale og mediale Flade findes ikke, saa

at der ikke kan vffire Tale om et „Kimepithel" i Mac Leodsk For-

stand. Dette vil blive yderligere klart, naar vi sammenligne L^d-

viklingsgangen hos Teleosterne med Selachiernes, som vi kjende

ved Semper \) og Balfour-). Sempers Tavle XIX fremstiller en

Esekke Figurer af ^ca?jf/i/«A"-Embryoners Genitalanlaeg. Fig. 7 gjen-

iiuliffereute Zellen, aus welcheu sich spiiter wahrscheinlich das Inude-

gewebige Stroma entwickelt" ere rimeligvis lavedc (de kunne ikke

heller kjeudes i Fig. 109) for ogsaa at faa uoget af Mac Leod med.

thi Hoffmann furekommer mig altid at bestrcebe sig for at faa . saa-

vidt muligt, uoget af alle Forgjreugeres Meninger med.

') Urogenitalsj-stem der Plagiostomen etc.

*) On the structure and development of the vertebrate ovary. Q. Jouni.

Micr. Science. Vol. XV. 1878.



83

giver et Stadium, sora i sine vsesentlige Traek ganske svarer til, hvad

der findes hos Beiifiske, idet der i Peritouealepithelet, soiu her

rigtignok sammeussettes af store Cylinderceller, forekommer „Ur8eg",

vore Kj0nsceller; men indenfor Epithelet findes en Vsevmasse, som

savnes hos Benfiskene i dette Stadium, men som her kommer

til at spille sin store Eolle ved Dannelsen af Genitalfolden. Epi-

thelet med TJraeggene udgjor Sempers „Keimepithel" ; det er dette

alene, som hos Teleosterne voxer listeformig frem og danner

Genitalfolden, men hos Selachierne voxer den indenfor liggende Vsev-

masse med frem og dauuer Hovedmassen af Genitalfolden, saa at

denne strax fra ferste Faerd af frembj'der et Stroma, som ved en

Basalmemhran er skilt fra Epithelet; efterhaanden optraede Uraeggene

kuu paa den laterale Side, og i dette Kimepithel alene fore-

gaa uu ganske tilsvarende Phsenomener til dem, som hole Genital-

folden hos Teleosterne opviser: IJrseggene formere sig ved Deling

og danne „Ureiernester", omgivne af og blandede med Epithel-

cellerne (Peritonealcellerne) (smlgn. Fig. 17, Fig. 8 og fl.).

Xaar da paa denne Maade hele Teleosternes Kjensaulseg svarer

til Selachiernes Kimepithel alene, maa nedvendigvis den fajrdige

Kj0nskjertel ogsaa kuu delvis svare til Selachiernes; det, der hos

f0rstnEevnte kaldes Stroma, kan altsaa straengt taget ikke siges at

svare til, hvad der hos Selachierne eller Pattedyrene kaldes saa-

ledes. Denne Anskuelse er for0vrigt allerede udtalt af Semper med

f0lgeude Ord (1. c. p. 468): „Von einem solchen Stroma ist in der

Ureierfalte der Amphibieu (nach Gotte und Spengel) und Knocheu-

fische kaum etwas zu sehen; die ganze Keimfalte besteht aus-

schliesslich aus verdicktem Keimepithel, und weun sich in spateren

Stadien doch ein Stroma im Hoden oder Eierstock dieser Thiere

findet, so scheint dasselbe fast nur durch die verschiedeuartige Um-

bildung der Epithelzellen der Keimfalten selbst entstanden, nicht

aber, oder nur zum geringen Theile, wie bei den Haien, aus einer

directen Umwandlung der Mezodermzellen hervorgegangen zu sein'-.

Endvidere : „Die Ausbildung eines echten .... Stromas findet sich

also nur bei Plagiostomen, Yogeln und Siiugethieren; die Amphibieu

6*
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und Knocheniische dagegen entbehreu desselbeii, und was man in

ihren CTenitaldriisen so nennt, entspriclit seiner Abstammung nach

nicht dem Stroma derselben Theile bei den ersteren". Ogsaa Bal-

four (1. c. p. 433) mener noget ligneude: „. . . . the central core

of stroma present in the other types is nearly or quite absent, and

the ovary is entirely formed of the germinal epithelium with the

usual strands of vascular stroma". Den sidste Tilfojelse synes dog

at antyde, at B. ikke kjender noget til Udviklingshistorien , hvis

f0rste Trin hos Teleosterne derimod vare Semper bekjendte. At

denne ikke har kjendt til den videre Udviklingsgang, berettiger

ham til at bruge de noget ubestemte Udtryk i det forste Citat.

Yi vide nu fra de af mig i det foregaaende meddelte Udviklings-

rffikker af Fiskeunger, at der paa intet Tidspunkt tindes nogeu Ind-

vandring af fremraede Vsevmasser i Teleosternes Genitalfold, saa at

alle Kj0nsorganernes senere Elementer og Yaevforraer, Muskier,

Bindevasv, Blodkar o. s. v. , ncdvendigvis raaa vaere Derivater af de

to oprindelige Elementer: Kj0nsceller og Peritonealceller. Der kau

derfor ikke godt vaere Tale om at felge Brock, naar han, efter

livad han finder hos uuge, men dog temmelig store Aal, mener,

.,dass die Vermuthung (en) Semper's und Balfour's, wonach die

Genitalanlage der Teleostier keineu bindegewebigen Kern besitzen

soil, zu berichtigen sind". Brock selv kjender aabenbart slet ikke

de f0rste Udviklingstilstande af Benfiskes Genitalanlieg og har der-

for sandsynligvis misforstaaet Semper. At Aalene skulde folge en

anden Udviklingsgang fra farste Faerd end de ovrige Teleoster,

er overmaade lidt sandsynligt, og at det rigelige Bindevaevsstroma,

som deres Kjonsorganer frembyde paa et vist Stadium, kan udvikle

sig af oprindelige Peritonealceller, er mig ikke mere overraskende,

end at Ovariets auselige Muskularis hos Zoarces og Perca m. fl.

gj0r det, saaledes som jeg har paavist.

3.

Paa det kj0nslig indifferente Stadium forbliver Genitalfoldeu

en Tid uden at undergaa andre vgesentlige Forandringer end en
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Yfext i Omfang, betinget af Delingen af de sammens?ettoude to

Elementer; dertil kaii komme den For%tning fi-a uiniddelbar For-

bindelse med Nyrens Peritonealbeldaedniiig, soni fclger af Sv0rame-

blaerens Udvikling, idet denne traBiiger sig bagla3iids ind iinellem

begge. Den iudtrsedende kjonslige Differe n tie ring kan yttre

sig i to forskjellige Eetninger: i liistologisk Henseende, ved

forskjellige Udviklingsforhold af de sammenssettende Elementer, og i

den ydre Form; i disse to Eetninger optrtedcr Forslgellen ingen-

Iimde altid samtidig. Udon at nogen liistologisk Forskjel i selve

Genitalfolden var kjendelig, fandt jeg saaledes, at hos forskjellige

Cyprinoider (som Gohio) bavde uogle Individer, i meget spaed Alder.

Genitalbaandet fsestet med en bredere Basis end andre, og den

videre Udvikling viste, at de forste vare mandlige; hos Salmo faivo

fandt jeg, at blandt ellers ens udviklede Individer strakte den

Genitalceller indeholdende Del af Kj0nsanl8egget sig betydelig laen-

gere tilbage hos nogle end lios andre; da Testes hos den voxne

naa nssten til Krophulens Bagende, medens Ovariet kun ligger i

den forreste og mellemste Del, ville de f0rstnaevnte linger utvivl-

somt udvikle sig til Hanner ^).

a. Hvad den histologiske Udvikling angaar, er det vigtigste

Trffik, der betegner Genitalfoldens Overgang til Ovarie, Dannelsen

af de forste ^Eg. ^Eggene fremgaa direkte af Genital-

ceUerne; nogle af disse forst0rre baade deres Protoplasma og

deres Kjserne, og begge undergaa efterhaanden Omdannelser; det

f0rste bliver tsettere og mindre klart og farves staerkere af Tink-

tionsmidler, den sidste faar flere smaa Kjaernelegemer, rimeligvis

opstaaede ved Deling af det oprindelige enkelte. Nogle enkelte af

Peritonealcellerne , eller som de nu rettere b0r kaldes, Stroma-

cellerne, slutte sig om de voxende .Eg og blive disses Foil ik el-

cell er. Disse Traek ville findes gyldige for alle vordende Benfiske-

ovarier. Anderledes stille derimod Forholdene sig med Hensyn til

1) Maaske bar Kjousdifferentseu bos Salmo vajret udtalt lige fra forste

Fserd af , fra Genitalcellernes tidligste Optrseden , hvad jeg ikke bar

havt Lejhgbed til at undersoge.
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den ydre Form. Hos nogle vil nemlig den simple Baandform

vedblive, hos andre vil den kuu i ringere Grad omdannes, men lios

de fleste vil den omformes til deu karakteristiske hule Saek: og

endelig kan en Sammeusmeltning af de parrede Anlseg kombineres

hermed.

Dannelsen af Saekken sker bos en Del Fiske ved, at der i

Genitalfolden opstaar en dyb Fure, bvis Eaude efterhaaudeu lukke

sig sammen, f0rst fortil, derefter bagtil og sidst paa Siden. Hjp-

pigst syues Furen at dannes paa den lateral e Side af Genital-

baandet; men at det ikke er en absolnt Eegel, viser Zoarces, bvor

den opstaar paa den modsatte Flade. Hvor Ovarialbulen dannes

paa denne Maade, indtr^der samtidig en bistologisk Udvikling i

Stromaet, idet det paa den Furen modsatte Side bliver taettere

og danner en fastere Ovarialvaeg, som tra?der i Modsretniug til

det egentlige Ovarialparencbym. Saaledes sker Tdviklingen bos

Zoarces, Perca, Gasterosteus , Acerina og Belone; bos Gadus bar

jeg bos linger af 12 Mm. Lwngde, 43 Dages Alder, set en svagt

udtalt Fure paa den laterale Side af Genitalbaandets bageste Del,

saa at denne Fisk vel ogsaa kan regnes med berben. Hvad Belone

angaar, da skyldcs lagttagelsen af Ovarialbulens Dannelse jo Mac

Leod; men ligesom jeg ikke bar kunnet erkjende bans Fremstilling

af de tidligere Trin for rigtig, tillader jeg mig ogsaa ber at udtale

Tvivl angaaende nogle af de angivne Enkeltbeder og de videre-

gaaende Slutniuger, som bascres derpaa. For det farste saa vi

tidligere, at det Stadium, som gaar umiddelbart forud for Fure-

dannelsen, maa vaire urigtig fortolket: et begraendset Kimepitbel

af Kj0nsceller findes ikke, og Stedet for Furen er altsaa ikke paa

den Maade forud givet, som M. L. fremstiller. Men bele M. L.'s

Opfattelse af den videre Udvikling baenger u0je sammen med dette

Epitbel; naar det fabler bort, bliver jo beller ikke Furens og

Ovarialbulens Epitbel primitive Kjensceller, og M. L.'s Formodninger

om Fremkomsten af den centrale saavelsom den laterale Ovarial-

kanal bos Teleosterne tabe deres Grundvold, ligesom ogsaa den

xlnskuelsc, at alle ^ggene i det fremtidige Ovarium bidrore fra
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dette Epitliel, medeus de tidligere i deu (postuleredc) Biudevievs-

kjaerne indvandrede Kj0usceller skulle abortere, skjeut dc rigtig-

nok efter Figurerne at demme nn have uaaet en Uvikling og

Storrelse i Sammeuligning med „Kimepithelets", sora vjekker Mis-

tauke om, at de allerede ere godt paa Veje til at blive Mg.

Dernaest stemme Figureriie af Furens Form temmelig lidt med

de Tilfelde, som jeg liar haft Lejlighed til at iagttage (man

sammenligne med mine Figurer af Acerina og Zoarces); Furen er

fremstillet som regelmsssig og lidet dyb, medens Texteiis Ord i

deu sidste Henseende vilde passe bedre med mine Fund. Eudelig

siges der: „Le developpement de ce sillon ue se fait pas egalemeut

sur toute la lougueur de la glaude. Les parties posteri cures

sembleut etre en avauce sur les parties auterieures". Det modsatte

vilde passe med mine lagttagelser; men her foreligger uuiligvis en

Skrivefejl. Af deu hele Mac Leod'ske Fremstilliug kan jeg altsaa

egentlig kun acceptere det blotte Faktum, at Ovarialhulen dauues

oprindelig som en Fure i Genitalbaandet, hvilket Faktum hau ube-

stridelig har vseret den f0vste til at paavise.

AtOvariet med saakaldet „ central Ovarialkanal" opstaar paa den

nys angivne Maade, maa nu siges at vaere tilstraekkelig godtgjort ; at

ogsaa nogle Ovarier med „lateral Kanal" maa kunne daunes ved

en Proces, der begynder paa samme Maade, er hojst sandsynligt:

man behover kun at t»nke sig Furens Eande lukkede alene ved

„0varialv8eggens" Hjajlp. Der kan henvises til Gaster^osteus , som

paa de unders0gte Triu maa siges at have lateral Ovarialkanal

;

senere synes den at omformes til en central. Muligvis er Op-

rindelsen saadau hos Aphysostomer med lateral Ovarialkanal,

medens den hos physostome Fiske med lateral Kanal vil vise

sig at folge deu Vej, som vi fandt hos Cyprinoiderne. Her

kommer jo Ovarialhulen i Stand ved, at Genitalfolden forbiuder sig

med Kropvaeggens Peritouealbeklsedning, enten direkte eller med en

fra denne fremvoxende Fold.

If0lge Cunningham gaar Udviklingen hos Clupea sprattus

for sig paa denne Maade, som det synes, ganske som hos Gobio;
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om der imidlertid lios den voxne Brisling er lateral Kanal, maa

jeg lade staa hen. Brock angiver for Clupea harengus (efter

Rathkes Autoritet^) og Alosa finta central Ovariekanal, men for

Engraulis liar W e n k e b a c h -) nylig eftervist en lateral, og det er

jo muligt, at en foruyet Unders0gelse af Sildenes Ovarie knnde

paavise i al Fald Spor af en isgfri Strsekning.

Denne Dannelsesmaade efter Cyprinoid-Typen ligger det na3r

at sammenligne med, livad Balfour og Parker^) have fundet

lies Lepidosteus. Ovariet dauner hos denne Ganoide, soni bekjendt,

en iignende Ssek som hos de fleste Benfiske; kun den mediale Vaeg

er gegbaereude, og altsaa er Ovarialkanalen „laterar'. Hos en Unge

af omtrent 11 Ctm. Laengde fandtes Ovariet som en Genitalfold op-

haengt til Nyrens Underflade, men paa den forreste Straekniug var

en (fortil blindt endende) Ovarialhule dannet, idet her Genital-

foldens Rand var forbunden med Kropvajggen ved en tynd Plade;

ved Overgangen til den aabne Straikning viste denne sig op-

staaet ved Forening af en opadvendt Forlaengelse fra Genitalfoldens

Rand med en tilsvarende nedadvendt fra Peritonaeum (1. c. Fig.

55— 57); i den saaledes fremkomne Ovarialhule aabnede sig

endnu „Segmentaltragte", hvilke vistnok senere forsviude hos den

voxne. Bortset fra „Segmentaltragtene", som jo overhovedet ikke

danne sig hos Benfiskene, er Overensstemmelsen med Dannelses-

raaaden hos Cyprin older og Esox slaaende. Men paa den anden

Side kunde man, hvad ogsaa Cunningham antyder for Clupea,

knytte disses Dannelsesmaade sammen med den f0rst omtalte ved

at regno med til Genitalfolden den Straekniug af Peritonealepithelet,

som drages med ind i Ovarialdannelsen; men saa bliver der rigtig-

nok den Ejendommelighed tilbage , at den paagjaeldende Del af

') Geschlechtsorg. p. 174.

^) Bijdragen tot de kennis der lewenswijze en der voortplantiiig van de

Ansjovis (efter Jahresber. Zool. St. Neapel. f. 1887 p. 179).

3) F. M. Balfour and W. N. Parker: On the structure and develop-

ment of Lepidosteus Phil. Trans. R. S. 1882. (Mem. Edit. Vol. I,

p. 738).
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GouitalfoUlcn mangier Genitalceller, udvikler sig paafaldende sent i

Forhokl til den ovrige og undertiden ikke en Gang udmaerker sig

frerafor det 0vnge Peritonealei)ithel (Rhodeus); og om en egentlig

Furedaunelse i en forud kompakt Masse bliver der ved deu sidste

Danuelsesmodus ikke Tale. Hvilken at" disse Opfattelser der end

gjores gjaeldende, euten man vil se Processen som va3sentlig ens,

eller man vil indromme, at den modificeres til to Tjper, en for de

hojere og en for de lavere Benfiske, saa bliver der dog for alle

disse sajkformige Ovarier den vigtige Ejendommeligbed f.Blles, at

Ovarialbulen er et sserlig afsnoret Parti af Krophulen, saa at

^ggene for saa vidt udtommes i denue lige saa godt som bos de

Fiske, bvor Ovariet ikke antager Saekform.

Vende vi os iblandt disse sidste til Salmoniderne, fore-

ligger der ganske vist ikke nogen sammenbsengende Udviklings-

rsekke af Ovariet bos dem, men en saadan vil neppe beller vaere

nadvendig, da Bjgniugeu af det f^rdige Ovarium er talende nok,

Hos den voxne Scdmo (fario) er Ovariet ganske glat paa sin

mediale Side, „forsynet med et Peritonealovertrajk", som der sned-

vaulig siges; den laterale, mod Kropvaeggen vendende Flade er seg-

bserende og danner tvaerstillede Ovariallameller; den glatte Peritoneal-

beklaeduing gaar fra Ovariets Uuderkant ganske lidt om paa den

laterale Side, bvor den som en Flig med fri opadvendt IJand be-

dfekker lidt af samtlige Ovariallamellers nedre Kanter, med bvilke

den er sammenvoxet; forrest og bagest lukker denne Peritoneal-

beklasdning paa en ganske kort Strsekning belt sammen , saa at

Tvasrsnittet ber bliver som af et Eor. Hos Osmerus eperlanus

bedaekker den oratalte Flig en langt storre Straskning af den laterale

Flade , omtreut en Trediedel af denne , og ved den forreste Eude

ere Forboldene som bos *S'o/»«o ^). Man forstaar da let, at Eatbke

') Ovarierue bos Osmerus ere som bekjeudt af meg'et forskjellig Stor-

relse; det bojre er laugt mindre end det venstre og ligger meget

laeugere tilbage i Bngbulen; ogsaa bos Scdmo fario fandt jeg det

bojre Ovarie miudre end dot venstre, bvilket jeg ikke andeusteds bar

set anfort.
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betegnei- Laxe-Ovariet som den ene Halvdel af det t^'piske Ovavie,

og at andre (His, Semper) betegue ^Eggestokkeus peritoneale

Skede sora spaltet. Hvor udbredt det beskrevne Forliold er hos

Salmoniderne, skal jeg lade vaere usagt; at det ikke fiudes hos dera"

alle, fremgaar af, at Max Weber^) for Argentina og Mallotus

udtrykkelig fremba^ver, at Peritonealbeklsedniugen borer op ved

Ovariets nedre Kaut. Som man vil se, ere Ovarier som Salmons

og Osmerus's ikke just simple Genitalfolder, men de maa siges at

vasre standsede paa et meget tidligt Trin af den samme Ud-

dannelse, som ved en videre Fortsasttelse vilde fore til Forholdet

hos Cyprinoider eller Esox: tainkes den omtalte Flig fgestet til

Kropvseggen, have vi de forstes Ovarie, og den sidstes, naar den

taenkes faestet naermere ved Mesoariets Udspring. Hos de Salmo-

nider, hvor „FIigeu" mangier, og hos Mur aenoiderne undergaar

Grenitalfolden ingen anden Omdannelse af den ydre Form end den,

som bestaar i Fremkomsten af Ovariallamellerne paa den laterale

Side. I histologisk Henseende maa Udviklingen have bestaaet deri,

at Stromacellerne (Peritonealcellerne) paa den mediale Side af

Geuitalfolden forst have formeret sig steerkere og derved ere

blevne t^ttere stillede; hos Mura3noiderne er denne Formering

af Stromaet her vedbleven, saa at rigeligt Bindevaev opstaar, og

Ovarialparenchymet ligesom samles paa den laterale Side, og et

Stadium naas, som det yngste af Brock for Mi/rus vi(lt/aris-) be-

skrevne, hvor Ovariallameller eudnu belt mangle.

b. Genitalfoldens Overgang til mandlig Kjonskjertel med-

f0rer ikke nogen paafaldende Omdannelse af dens ydre Form, sora

Tilfseldet var med de fleste Ovarier; forst sent og i raindre vieseut-

lige Forhold undergaa Testes under Vaexteu ydre Forandringer,

idet de kunne blive kantedo, prismatiske, eller hist og her ind-

sn0res i Lapper. Det er altsaa histologiske Processor, som spille

Hovedrollen, og her maa i forstc Linie fremhaives, at der ingen-

Die Abdoniiaalporen dor Salmoniden, etc.

MuriEnoiden p. 461.
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somhelst Indblandiug af Eleracnter andensteds fra finder Sted, da

den hos de tieste andre Hvirveldyr optraedende Indvandring af

Straenge fra Xyren fiildkomment udebliver: den liele Udvikling cr

ogsaa for Hankjonnets Vedkomraende henvist til Genitalfoldens op-

rindelige Elementer, Met vi altsaa gaa ud fra en Tilstand, hvor der

i et Stroma af ensartedc Smaaceller ligger, mere eller mindre test,

„Eeder" af Kjonsceller blandede med Celler af samme Slags som

Stromacellerne , skulle vi naa til de to Tj^per, som vi kjende for

den voxue Testikel, nemlig den, som optraeder hos de fleste

Acantliopterer, og den, som man med Brock knnde kalde Cjprinoid-

Typen. Den f0rste bar tydelige Saedkanaler i radiaer Ordning; den

andeu, som foruden hos Cyprinoiderne ogsaa findes hos Esox, Sal-

monider, Clupeaceer og hos Gadus , har en mere acinos Bygning;

i kj0nsmoden Tilstand gjor den Indtryk af en Svamp, idet Acini

ved deres Indholds Opl0sning under Sseddannelsen danne Hulrum,

som anastomosere i alle mulige Eetninger og kuu adskilles ved

yderst fine og tynde Yiegge. Til denue sidste Form er Vejen fra

vort Udgangspunkt kortest, idet Overgangen dertil sker ganske

jaevnt. Saavidt jeg har kunnet se hos Cyprinoider, ere de raindre

Grupper af Kjonsceller nemlig allerede direkte Anlaeg til Acini,

idet de omsluttende Stromapartier blot antage et lidt fastere Praeg

og danne da disses adskilleude Septa. Efter kortere eller laengere

Tids Forl0b dele dern^st de store Kjonsceller sig i mindre, men

ligeledes runde, Celler, hvorved samtidig de fleste af disse unge

Acini straekke sig noget i Laengde og faa et snaevert ceutralt Hul-

rum, opstaaet ved, at Elementerne vige noget ud fra hinanden; Hul-

rummene ere uden Forbindelse med dem i andre Acini, en saadan

indtraeder forst ved Saeddannelseu. De runde Celler, som nu i flere

Lag danne Vseggen af Acini, antager jog for Spermatogonier,

der altsaa gruppevis eller enkeltvis ere omsluttede af Srnaaceller

som Follikelceller.

Testiklev med radiaere Saedkanaler uddannes ved, at Genital-

foldens Stroma udvikler sig til starre Maegtighed og voxer ind

mellem Kjonscellerne, afskjaerende enkelte af disse tilligemed de
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deiu omslutteude Smaaceller fra Naboerne; samtidig syues Smaa-

cellerne indeufor Kjenscellerne, d. v. s. paa den Side, som vender mod

det Sted, hvor senere Yas deferens vil optrsede, at formere sig

stserkere, livorved der kommer til at ligge i Stromaet, i radiaer

Ordniug, Striber af disse Smaaceller, indesliittende eukelte store

Kj0nsceller og navulig udefter mod Periferien afslutteude med en

eller to saadanne; paa noget senere Stadier ses disse Striber

at trasde i Forbindelse med binauden, saa at de danne grenede

S^stemer, og deres Indbold bestaar nu af runde Celler af lignende

Udseende som de oprindelige Kj0usceller, men noget mindre, ad-

skilte ved og blandode med lignende Smaaceller, som tidligere nd-

gjorde st0rste Delen af Ssedkaualens Anlseg. Hvorledes denne

Forandring i Indboldet er fremkommen, bar jeg ikke vaeret i Stand

til at folge; jeg autager imidlertid ikke, at uogle af Smaacellerne

bave omdannet sig til de na)vnte rnnde Celler, bvori jeg ser

Spermatogonier, da jeg overbovedet ikke noget Sted bar kunnet

SB Kj0nsceller opstaa af saadanne mindre Celler; derimod anser jeg

det for rimeligt, at ogsaa ber de i Saedkanalerues f0rste Anlseg

indesluttede store Kjonsceller ved Delingsprocesser bave leveret de

sekundaere Kj0nsceller eller Spermatogonierne.

Hvad der foreligger af tidligere Unders0gelser over Testikel-

ndvikling bos Benfiske, indskrsnker sig, saavidt mig bekjendt, til

Balbianis ^) Beskrivelse af Anlsegget bos en 0rrednnge af 4—

5

Ctm. La^ngde og 3—4 Maaneders Alder og til Brock's Under-

S0gelser af Murfenoider.

B a 1 b i a n i finder i Testikelaulaeggeue laugstrakte Cellegrupper

bestaaende af ..Primordialaeg" og „Epitbelceller'-, som i b0j Grad

minde om nnge Pattedyrovariers „ cordons glaudulaires", og bvori

ban er tilbojelig til at se ,,les origines des canalicules seminiferes"

(vore Acini). Fremdeles angiver ban, at de talrige „Primordialseg"

dele sig stajrkt; men bvad der fremgaar af Delingen, oplyses ikke,

og Figuren giver intet Svar berpaa. Om Delingen frembriugo!' nye

1) 1. c. p. 221, Fig. 124.
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store Kjonsceller (Primovdiala'g), eller om de „epitlieliale" Celler

mulig- kiinde opstaa derved, kan ikke afgjeres; paa deu ene Side

syiies disse mig at va?re for store til at vaere de oprindelig om

Kj0nscellerne liggende Celler og disses Derivater, og paa den anden

Side have de ikke de sekundaere Kjenscellers runde Form og cvrige

Udseende ; sandsyiiligvis ere de dog det forste, og Anlaeggene ligne

da forsaavidt Anlaeggene til SsBdkanalerne hos Acanthopterer, skj0nt

ellers Salmonidetestikleu h0rer til Cjprinoidt.ypen ; men disse

„Str8enge" ligge rigtignok parallelt med Organets Lfengde og ikke

paa tvsers deraf. Brock paaviser hos forskjellige Mnraenoider,

hvorledes Kjenscellerue i de unge Testikler dele sig i et forskjelligt,

iindertiden meget stort, Antal mindre Celler, hvilke atter efter-

haandeu antage TJdseende af Kjensceller og udvikle sig til Sper-

matogonier, som ved det iraellem dem indvoxende Stroma kunne

adskilles fra hinanden, hvorpaa de selv nndergaa en lignende Deling

og derved danne Hobe eller Sraaakj seder af nye Sperraatogonier, som

forbinde sig til et Xetvaerk af Cellestrsenge , hvilke ere Saedkanaler

eller Acini; disse danne da senere Hulrum, undertiden f0rst ved den

indtraedende Kj0nsmodning. Altsaa finder han Udviklingens vaesent-

ligste Traek saaledes, som jeg bar fundet dem hos Cyprinoider;

men Udseendet af Testiklerne bliver et noget andet derved, at det

mellemliggende Stroma hos Aalene er langt maegtigere ndviklet.

Medens jeg saaledes er af sarame Overbevisning som Brock

med Hensyn til, at Spermatogonierne direkte nedstamme fra

Kj0nscellerue, er jeg derimod ikke enig med ham i Opfattel-

sen af Kj0nscellernes Oprindelse. Han lader dem nemlig hos

begge Kj0n af de forskjellige nnders0gte Aalearter danne sig

i et „Kimepithel" paa Genitalbaandets laterale Flade og derfra

vandre ind i Stromaet. Dette „Kimepithel" er et enkelt Lag

af Celler, som efter bans Fremstilling og Figurer slet ikke er

skarpt afsat fra det underliggende Stroma, ligesaalidt som det,

hvad Celleform angaar, er forskjelligt fra Epithelet paa den mod-

satte Flade, der betegnes som Peritonealepithel ; naar det allige-

vel i de yngre Stadier (og for Hannernes Yedkommende alene i
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disse) skal gja^lde for Kildeu til Kj0nscelleriie, ligger det dels i,

at disse og deres Derivater skulle ligge den laterale Flade iiaer-

mest^), og dels i, at Kj0nsceller, ja endog undertiden de af deres

Deling dauuede „Reder", hist og her rage direkte ud i Epithelet

uden at vaere dsBkkede ud efter af andre Celler. Ingen af Delene

er for mig tvingeude Gruude til at antage Kjonscellerue for om-

daunede af Epithelcellerne ; thi, som vi tidligere have set ved andre

Fiskeungers Kj0usaul8eg, kimne baade Kj0nsceller indtage en saadan

overfladisk Stilling, og den hele Masse af Kjensceller kan vsre samlet

paa den ene Side af et for Kj0nsceller blottet Stroma, uden at

Sammenhajngen dermed er den af Brock her for Aalene antagne.

Heller ikke for Brock ere iovrigt disse Grunde fuldkommen be-

visendo; et Bevis vilde f0rst vsere bragt til Veje, naar Udviklings-

stadier af Epithelceller til Kjonsceller, altsaa utvivlsomme Overgangs-

former mellem disse, kuude paavises; men saadanne erklterer Brock

selv aldrig at have fundet, uudtagen hos AnguUla. Den Figur,

som hau i den Anledning henviser til (1. c. Tab. XX Fig. 14),

forekomraer mig imidlertid ikke tilstraekkelig overbevisende; jeg*

synes, at man ved at sammenligne den med Fig. 23 (ung -Egge-

stok af Conger) med ligesaa stor Ret her kunde antage Kj0us-

cellerne for dannede af Bindevffivets (Stromaets) Celler. Havde

Brock havt Lejlighed til at f0lge Udviklingen fra f0rste Faerd af,

om end blot hos andre Fiskeunger, antager jeg, at han ved at se

Kj0nscellernes oprindelig ensformige Lejring overalt i Stroraaet, vilde

Vifire bleven lige saa skeptisk som jeg overfor saadanne tilsyne-

ladende Indvandriuger fra Overfladeepithelet. Ket ma^rkelig fore-

kommer mig ogsaa den Omstaendighod at vaere, at noget seuere i

Udviklingen taber hos Aalehanuerne det laterale „Kimepithel"

fuldkommen Evnen til at danne Kjonsceller; nemlig naar Testiklens

Acini ere dannede, ere Forholdene saaledes, som jeg har funden

Desvaerre er der ikke givet nogen Gjennemsnitsfigur af deu hele unge

Testikel; Fig. 7, som aiigives at forestille dou ovre Halvdol af et

Tvasrsnit af en ung Co>i(/er-Testis, men som maa vsere deu uedre,

d. V. s. den frie Raud, synes egentlig kun til Dels at vise dette.



9o

dera gjennera alle Trin bos aiidre Fiskehauner: begge Flader ere

fuldkorameii ens, og Acini optage Testiklens bele Masse (1. c. Fig. 15).

4.

Med Hensyu fil Udfcrselsvejene kunde man skjelne mellem

den Del af disse, som ligger indenfor den egeutlige Kjonskjertels

Omraade, og den frie, mere selvstsendige Del, Udf0rselsvejene i snasv-

rere Forstaud. Disse sidste anlaegges ferst, efter at Kjenskjert-

lerne have tilkjendegivet deres Kj0n, og danne sig ligesom bine ved

en sseiiig Udvikling af Peritouealepitbelet, som fortykkede Striber i

dette, liggende i nmiddelbar Fortsaettelse af Genitalfolden , bvortil

de forsaavidt knnne regnes som en sent optrsedende Del. Hvor en

Sammensmeltning eller en taet Sammenlejring af begge Kj0nsanl8eg

eller blot af deres bageste Ender finder Sted, smelte ogsaa An-

laeggene til Udfcrselsvejene sammen, eller de opstaa endog uparret.

Forsaavidt forbolde Anlaeggeno bos begge Kj0n sig fuldkomment ens,

og Ligheden strsekker sig endnu til Maaden, bvorpaa deres Hulrum

fremkonimer, nemlig ved en Spaltningsproces i deres Yaev; men

beri afvige dog Hunnerne fra Hanuerne ved, at der bos de fcrste

vedbliver at vsere et enkelt kanalagtigt Hulrum, medens der bos

de sidste, i det mindste som Eegel, senere ^) opstaar liere Spalte-

rum, som netformig forbinde sig indbyrdes; bos begge Kj0u udvikles

endvidere Hulrummet forfra bagtil for tidligere eller senere at

bryde igjennem Bugvseggen foran Urethra, som bos de fieste Hun-

ner, eller ind i dettes nedre Del, som bos mange Hanner. Ved en

simpel Spaltedannelse i Stromaet dannes ogsaa den indenfor Testis's

Omraade liggende Del af Vas deferens men, som det synes, noget

forskjellig i Forbold til Spaltedannelsen i den frie Del; bos

Zoavcus var denne saaledes forsynet med talrige Hulrum, medens

selve Testis endnu slet ingen indeboldt; og lignende vare Forbol-

dene bos Acerina- omvendt bos Gohio og Rlwdeus, bvor Spalter

') Hos Cohitis barbatala bar jeg dog ikke blot bos ganske unge

(13 mm. lange), men ogsaa bos aeldre Individer fundet Vas deferens

sirapeltbeu rorformigt.
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viste sig i den dorsale Tilhseftning, medens den frie Del af Ssed-

lederen knn lige var anlagt. Udviklingshistorien bekrsefter da det

umiddelbart anatomisk forefundne : Yas deferens er ogsaa fra forste

Faerd af en Fortssettelse af Kj0nskjertelen uden berettiget Fordring

paa at kunue kaldes et selvsta^ndigt Organ.

For Hunnernes Vedkommende have vi jo set, at den indenfor

Ovariet liggende Del af Udfcrselsvejen, d. v, s. Ovarialhulen, dannes

paa en anden Maade end den egentlige Oviduktkanal; fremdeles, at

den sidste kan vsere temmelig vidt udviklet, medens Ovarialhulen

umiddelbart foran den er aaben mod Krophulen: forsaavidt have vi

altsaa her en Parallel til Forholdet hos saadanne Hanner, hvor

den frie Del af Sfcdledercn i Udviklingen iler forud for den 0vrige

;

men medens Ssdlederen i alle Tilfaelde vedblivende viser sig som

direkte Fortssettelse af Kjonskjertelen, kommer der for Oviduktens

Vedkommende i det nsBvnte Stadium, om end i Forbigaaende, en vis

Selvstsendighed til Stede. Blev nu en saadan Tilstand permanent,

kunde man vel ikke naggte Ovidukten Navn af selvstsndigt Organ,

skj0nt den var anlagt i umiddelbar Forbindelse med Kjenskjertelen

ligesaa godt som Ssdlederen. At drage dette frem er ingenlnnde

overfl0digt, thi der gives jo Benfiske, hvor netop en meget lig-

nende Tilstand forekommer hos de voxne Hunuer, nemlig Laxe-

fi s kene.

Som bekjendt skylder man Eathke^) den f0rste lagttagelse

af en Slags ^Fggeledere hos Osinerus; senere bar Huxley-)

draget disse frem og benyttet dem til interessante sammenlignende

Betragtninger ; men de fuldstsendigste og nyeste Oplysninger hidr0re

fra Max Weber^), som bar paavist tilsvarende „Peritonealtragte"

som almindelig forekommende hos alle Salmonidehunner. De ere

tydeligst og st0rst hos Osmerus og Mallotus men skulle ogsaa

^ ) tJber die Geschlechtsorg etc. p. 123.

*) Contributions to Morphology. Ichthyopsida Nr. 2. Ou the oviduct of

Osmenis; with remarks on the relations of the Teleostean with the

Ganoid fishes. Proceed. Zool. Soc. Loudon 1883. p. 132.

') Die ALdominalporen etc.
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fiiides antydede i den allerbageste Del af Krophulen hos Salino,

Corref/onus og Argentina. Hos de forstuaeviite slaar Peritoneal-

beklaBdniugen fra Ovariets raediale Flade sig ved Bagenden af

Ovariet over paa Kropvaeggeii og fortsaetter sig lige til Genital-

aabningeu; saaledes dannes et tragtfovmigt, fortil vidt aabent R0r

paa hver Side ; hos de ovrige fortsaettes Ovariets Peritonealbeklaed-

uing som et pladeforinigt Mesoariura fra Enden af Ovariet, og forst

i Nserheden af Geuitalporus danner det paa gauske tilsvarende Maade

eu kort Tragt i).

Som vi tidligero have set, maa efter min Opfattelse Ovariet

hos Osiuerus og Sahno betragtes som standset paa et tidhgt

Trill af den samme Uddannelse, som det typiske ssekformige Ova-

rium gjenneml0ber ; Ovidukterne have derimod fortsat

d e r e s U d v i k 1 i n g, o g saaledes k o m m e d e til at p r se s e n-

tere sig som selvstaendige Organer. Den Auskuelse, som

Max Weber udtaler i Slutniugen af sin Af handling (p. 404) : „Ich

halte die Peritonealtrichter fiir inkoraplet homolog mit den Oviducten

der Teleostei mit sogenannt geschlossenem Ovarium", har efter min

Formening forst nu ved mine Unders0gelser faaet sin Begrundelse,

thi de udviklingshistoriske Data, som hidtil forelaa, nemlig Mac

Leods oftnsBvnte lagttagelser hos Belone, indeholde slet ingen

virkelige Oplysninger om Udforselsvejenes Dannelse. Mac Leod

for mo der, at de rorformige, bagtil aabne Ovarier indgaa en

Sammenvoxniug med Vaeggeue af de snsevre Forlaengelser af Krop-

hulen (canaux peritoneaux), som straekke sig bagtil henimod Anus;

her ticnkes disse at forene sig i Midtlinien, og at .,un pore peri-

M Hos Salmo fario og Correffonas lavaretus maa jeg tilstaa, at jeg

ikke bar kunnet finde disse Tragte; derimod fimdt jeg hos en Hun
af Osmerus Forholdene saaledes, som de beskrives hos Forfatterne,

blot med den lille Afvigelse, at Ovariets Bagendo (paa begge Sider)

ragede noget ned i Tragten, som hos Mallotus; hos en anden fuld-

voxen Hun vare Tragtene ukjeudelige, Ovariets Spidser blot hieftede

til Kropvaeggen; skulde de her endnu ikke vt«re danuede? Desv.Trre

fandtes kun disse 2 Hunner iblandt 90 Hanner.
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toneal" dannes ^). Hertil siger "Weber (p. 397): „Sollte dem wirk-

lich so seiii, uiid der Plausibilitat dieser Anuahme steht wobl iiichts

im Wege, so ware meiner Aiisicbt uach der Uuterscbied der Sal-

moniden von den ilbrigen Teleosteern in der Hauptsacbe darauf

zurilckzufiibren, dass bei den Salmoniden die „canaux peritoneanx'^

auf einem urspriinglicben Zustande steben bleiben oder sicb nur

wenig von der Leibesboble differeuziren und somit meine Peritoneal-

trichter bilden, wabrend sie bei den tibrigeu Teleosteern zn dentlicb

differenzirten nnd von der Peritonealbohle ganzlicb abgescblossenen

Kanalen, den sogenannten Oviducten sicb berausbiklen." Det fore-

kommer mig, at der beri kun gives lideu Forklariug, eftersom det

overlades til Laesereus Fantasi at udfinde, bvori den „Differenzirung"

egentlig bestaar. Umiddelbart knnne jo Mac Leods ,,canaux peri-

toneaux" nemlig bverken give Laxenes eller de andre Benfiskes

Ovidiikter, eftersom disse bave selvstffindige Ya^gge, luedens bine

ere slet og ret Krophulen, blot tvedelt ved Mesenteriet og Tarmen;

at disse Kropbuleafsnit tage sig ud som E0r, er desuden tilfaeldigt,

blot afbaengigt af den Grad af rdspiling. som Urinblaere og Tarra

frembyde! A'i bave nu set, at det bos Flertallet af Benliskeue

slet ikke er disse Kropbulernra, der komme til at danne Ovidukterne,

men at disse udbules i Peritonaeum, og jeg naerer ingen Tvivl om,

at Salmonidernes Peritonealtragte bave samme Oprindelse ^). Xaar

') I det maerkelige Stamtrae 1. c. p. 527 staar dog: "celui-ci (Eorct. som er

opstaaet af Genitalfolden) s'unit aux pores peritoneaux (altsaa2 Porer!)

'^) Hoffmann (1. c. p. 630) omtaler nogle Porhold bos en nng Scdmo.

Ure Maaueder efter Udkloskuingen, og bar afbildet et Snit af dette

Exemplars Kjonskjertel og to gjennem Anlsegget til dens Udforsels-

gang, men bans Fremstilling er mig ikke ganske klar og indebolder

sikkert ogsaa flere Misforstaaelser. For det forste erklserer H. det

paagjasldende Exemplar for at vsere kjonslig indifferent: men baade af

bans Text og af bans Figur lader sig bestemt afgjore, at det er en

Hun. Hans Ord ere folgende: «Beim soeben genannten jungen Tbier

reicbte die Gescblecbtsdriisenanlage yom Pronepbros ab bis fast un-

mittelbar in die inmittelst ebenfalls entstandenen Fori abdominales,

ohne indessen nacb ihrer ganzen Ausdebnung einen gleicbfurmigen

Ban zu zcigon. Xur im oberen Drittel findet man niimlicb

Ureier res p. Uroiernester, weiter nacb binten folilen dieselben
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jeg altsaa tiltneder M. Webers ovenfor citerede Udtalelse, sker det

med den liettelse, at „inkomplet homolog" bliver til „komplet ho-

molog" ; selvfolg-elig bliver ogsaa Salraoniderues Genitalporus det

saraiue som do and re Benfiskes Kj0nsaabning.

vollstiliidig iiud bcsteht die Geiiitalfalte einfacli aus orliobten Peritu-

nealzellen, welche sicli einstiilpen und so durch Rinnenbilduug einen

Kanal zur Entwickelung bringen, der den Ausfiihrungsgang der Ge-

sclilecbtsdriise bildet; der so entstandene Kanal gleicht aber

mebr einen soliden Strang als einer wirklicben Rohre.

indem eine Licbtung anfiinglicb nocb fast vollstiindig

feblt (Fig. Ill und 112)." Af den forste af mig freiuban-ede S;ptning

fremgaar, at det drejer sig om et Ovarie; tbi Genitalcellerne naa bos

Hannen allerede paa meget yngre Stadier betydelig l?pngere tilbage i

Kropbulen, ligesom Testis gjor det bos den voxne (Smlgn. ovenfor

p. 85 og Balbianis Bema^rkninger om bans unge Han); frenideles

er Fig. 113 ganske besterut af et Ovarie, idet der er et tydelig lateralt

Ovarialparencbym: Hannen frembyder ikke en saadan onsidig Belig-

genbed af Genitalcellerne.

Det folgende om Furedannelsen er uklart derved, at der aldeles

ikke nffirmere angives noget om, bvor den finder Sted, om det er i

lien forreste Del af den for Genitalceller blottede Stn^kning eller

andensteds; og deraf, at ingen af Figurerne viser nogen Eende, men

begge derimod et lukket Ror, maa man antage, at denne Fure ikke

er iagttaget men for mo det at gaa forud for Dannelsen af Roret.

idet H. bar sluttet fra Mac Leod's lagttagelse bos Belone, som ban

citerer, men som ban bar misforstaaet som tillige gja^ldende den

egentlige Udforselsgang. P^ndelig forstaar jeg ikke Meuingen af den

sidste (af mig) fremba?vede Saitning, tbi der afbildes jo tydelig nok et

Ear! Desvserre faar man jo ingen Opiysning om, bvorvidt Fig. Ill er

foran eller bagved Fig. 112, eller bvor Roret begynder eller ender, om det

folger umiddelbart paa Ovariet eller farst viser sig belt ben ad Anus

til. I farste Tilfa^lde bliver Max Webers lagttagelse af "Peritoneal-

tragtc" bos Sahno vistnok urigtig og HofFmann"s Formodning, at

Kanalen bos Hunnen igjen lukker sig, rigtig; men i sidste Tilfaelde

bebolder Weber Ret. Hvorledes det nu end forbolder sig med Lasngde-

ndstra?kningen af denne Udforselsgang , vise de to Tv?ersnit, navnlig

Fig. Ill, en saa fuldkommen Overensstemmelse med mine lagttagelser

af AnliBggene til Ovidukterne bos f. Ex. Acerina og Gobio, at jeg

maa anfore disse Figurer som Beviser for Rigtigbeden af min ovenfor

angivne Overbevisning (om •Peritonealtragtenes» Udvikling som ens

med Ovidukternes bos andre Benfiske), som var nedskreveu, forend jeg

kjendte denne Hoffmanns lagttagelse.
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Som Kesultat af det hidtil fremkomne angaaende Kjonsapparatet

hos Beufiskene kuniie vi altsaa give folgende Kesurae:

Da Kj0nskjertlerne (ligesom hos andre Fiske, hvor Udvikliugen

kjendes) aiilaegges f0rst og udvikle sig temmelig vidt, uden at Spcr

til Udferselsveje fiiides, maa en Tilstand uden saadanne va.'re den

primitive ; for det mandlige Kjons Vedkommende bibeholdes denue

ikke hos nogen kjendt Benfisk, men her opstaar altid en Forhpngelse

af Genitalfolden, som bliver til Saedleder. For Hunnernes Vedkom-

mende bibeholdes iindertiden den primitive Tilstand (Muraen older,

sandsynligvis Galaxider m. fl.); Ovariet beholder da i det vge-

sentlige sin Baandform, .Eggene maa falde i Biighulen og udt0m-

mes igjennem en Genitalpore bag Anus; hos de andre Beufiske

anlaegges i Peritonaeum Forlseugelser af Genitalfolden, som udhules

til Udforselsveje, der forene sig bagtil og danne en Genitalpore,

medens de fortil munde i Krophulen; Ovariet beholder euten sin

Baandform {Argentina, Mallotus) eller omdannes til en halvaaben Saek

(andre Salmonider), eller det lukkes fuldstaendig sajkformig og for-

binder sig da med Udf0rselsvejenes Mundiug (Flertallet af Ben-

tiskene).

Hidtil har der kun v.eret Tale oiu Kj0nsorganernes i'orhold

iudenfor Telosternes egen Kreds; Sp0rgsmaalet bliver nu. om de

indvundne Resultater lade sig bruge til Sammenknytning med de

andre Afdelinger af Fiskcklassen. Svaret herpaa kan synes at

maatte lyde noget mistr0stende , thi de Udviklingsforhold, vi have

fundet, ere meget langt fra at bringe nogen Tilnaermelse til Veje

til den eueste Fiskeklasse, hvor saavel den auatomiske Bygning

som den hele Udviklingsgang af Urogenitalapparatet ere fuldstaendig

bekjendte, nemlig Selachierne; og hos disse er man jo tilb0jelig

til at s0ge den Grundtype, hvorfra de 0vrige, i al Fald hojere Ver-

tebraters Urogenitalapparat er at aflede.

Hos Selachierne anlaegges Kj0nskjertlerue f0rst, og senere op-

trasde Udforselsvejene , som fremgaa af Urnyren. Deunes prim fere

Gang spalter sig efter Laengden i to: den sekunda)re Urnyregang
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(Leydigsko Gaug) eg den Miillerske Gang; den sidstc cnder fortil

i Bughulcn nied den samme aabne Tragi, soiu Uruyregangen besad,

og bliver hos Hunnen ^Eggeleder, men aboiterer tidlig hosHannen;

hos denne dauner derimod den forste Stedlederen, efter at Segmen-

talstrasnge fra Urnyrens forreste Del ere voxede ind i Testiklen og

danne det forbindende Mellemled. Vi have nu for Benfiskene

fimdet bekr»ftet, hvad tidligere var fremsat, at ingen af Kjennenes

Udforselsveje dannes paa denne Maade; TJrnyregangen bestaar udelt,

og der er paa intet Tidspunkt nogen anden Forbindelse mellem Urin-

apparatet og Kj0nsvejene end den, som disse sent (hyppigst hos

Hannerne) kunne indgaa med Urethras Endeafsnit.

For det m a n d 1 i g e K j o n s a p p a rats Vedkommende synes

Benfiskene uu at staa lige saa ene som for; thi hverken hos Store,

Ganoider eller Lungefiske er det mig bekjendt, at Saedledere

som Teleosternes sikkert skulle vsere efterviste; men paa den anden

Side er der rigtignok heller ikke sikkert eftervist, hvorledes over-

hovedet S«den udf0res hos disse Fiske.

Sterene have oftest vseret Gjenstand for Undersogelse, og

dog er Kundskaben paa dette Punkt hojst nsikker. Testiklerne ere

baandformige og ligge langs N'yreus Underfiade, faestede ved et

lavt, tykt Mesorchium, paa den bageste Strsekniug til Nyregangens

iudre Eand; de holde op et Stykke foran Anus. Paa hver Side

tindes, ganske som hos Hunnen, en kort, fortil tragtformig aaben

.,Miillersk Gaug", som munder ind i Nyregangen ^), der fra Ind-

mundingsstedet er staerkt udvidet (Hyrtl's Uriublaere). At disse

Tragte optage Sseden, antages aabeubart af Mayer-), der rigtignok

opfatter som Saedleder ogsaa den Del af Nyregangen, der ligger

bagved Foreningen. Eathke (aim. Stor og Husblasster) ^) mener

') Ofteve findes denne Miillerske Gang endende blindt mod Nyregangen,

og det hos begge Kjon.

^) Analectcn fiir vergleichende Anatomio. I. 1835. p, 18.

^) Geschlechtstheile der Fische p. 129 og iiber die Entwickelung derGe-

schlechtsth. p. 11.
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at have fimdet Forbindelsesror gjennem Mesorcliiet ind i Xyregangen,

og' del samme angiver Wi ederslieim ^). Begge angive tillige, at

der gjenuem Testis gaar eu Saralegaug, hvorfra de nievnte Forbin-

delsesror med Njregangen udspringe; men medeiis "Wiedersheim lader

den ligge i den late rale Rand af Testis, laegger Eathke den

langs dens indre Side og fojer ndtrykkelig til, at den ikke fort-

sffitter sig bagtil ndover Testiklen. S tannins-) bar ikke kuunet

finde Forbindelsesrorene med Nyregangen, og Semper ^) finder bos eu

nng St0r eu Kanal fra den forreste Ende af Testiklen, „som synes at

forbinde deune med ISTyren", meu tillige finder ban en Forlseugelse

af Testiklen langt bagtil, som mnlig knnde vaere en liguende Saed-

leder som Beufiskenes. Selv bar jeg kunnet undersoge en Han af

aim. St0r paa c. ^U Alen og en anden af over IV'2 Alens Laengde

(Slutn. af April); her fortsaette Testes sig ganske bestemt ikke bag-

til i nogen synlig Gang, men ende meget distinkt et godt Stykke

forau Anus (i betydelig sterre Afstand, end Wiedersheims Fignr

angiver). Begge Exemplarer vare ganske umodne, meu det storste

dog betydelig mere ndviklet end det mindre. I selve Genitalbaan-

det adskilles let med blotte Ojue to Bestanddele, forskjellige fra

hinandeu ved Consisteus og Farve. 1 Genitalbaandets basale Del

straekker sig nemlig langs den late rale Side en skarpt afsat,

smal, hvid Stribe, medens den 0vrige, storre Del er af redliggul

Farve; den bvide Del er, som den mikroskopiske TJndersegelse

la^rer, den egentlige Testikel ; det ovrige er et ejeudommeligt, staerkt

fedtholdigt Vaev, som uden Graendse gaar over i det meget lave,

tykke Mesorchium. Fortil ender den egentlige Testis med en af-

rundet Ende, medens det evrige Geuitalbaand forl^nger sig et Stykke

\) Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. 2. Aufl. 1886,

p. 773, Fig. 582. Mferkelig nok er deune Figur udeladt i - Gruudriss -

1888, og- der staar (p. 362): oLetzterer (Nyregangen) dient wahr-

scbeiiilit'h als Hariisamenleitor»

!

=*) Haudbuch dor Zootomie 2. Aufl. 1854 p. 268, Noten.

3) Urogenitalsyst. d. Plagiost. p. 442. Skema G. Tab. XXII.
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laengere fiem og taber sig som en lav og smal Liste^); bagtil

euder ogsaa Testis farst, men meget kort foran det 0vrige.

De „Mullerske Gange" ere indvendig beklasdte nied et smukt,

h0jt Fimreepitbel: ogsaa paa deres udveudige Side er Epithelet hojt

Cylinderepithel, som fortssetter sig over paa Genitalbaandets laterale

Side, bvor det taber sig paa Testiklens frie Flade. Hos det

st0rste Exemplar ende begge de „MiUlerske Gange" blindt i Nvre-

gangen.

Gjennem den egeutlige Testikels indre (mediale) Del gaar et

Maskevaerk af Kanaler, som atter staar i Forbiudelse med et uregel-

msessigt Kanalsj^stem gjennem Mesorcbiet, der straekker Grene ventralt

ben foran Nyregangeu og Nyrens Underflade. Fortil taber dette

System sig med Testiklens Opb0r; bagtil fortssetter det sig ubety-

delig laengere end solve Genitalbaaudet som en enkelt tin Kanal i

Peritonaeum, der burtig bliver ganske tynd og ender blindt.

Disse Kanaler ere sandsyuligvis „Samlegangen" tilligemed de

angivne Tvajrrar til Nyregangen; men bos mine to Exemplarer er

der ingeusombelst Forbindelse bverken med Nyregan-

gen eller med Urinkanalerne (bverken med de st0rre Tvaer-

kanaler, der som temmelig regelmaessige Samlegange traede ud af

Nyren og gaa til Nyregangeu (de primaere Urinkanaler), eller med

de miudre (sekundfere Urinkanaler)) eller med de „Mtillerske

Gange"; Kaualsystemet er endnu lukket. Det gj0r Ind-

tryk af at vaere opstaaet paa Stedet, bvor det fiudes, og kan der-

for uaeppe vsere bomologt med Selacbiernes Vasa efferentia, der jo

opstaa fra Segmentalgangene. At det skal udf0re Saeden, er klart

nok, men hvorben det vil aabne sig, tor jeg ikke sige; efter Ord-

ningen og Beliggenbeden af Grenene kan der neppe vaere Tale om,

at det kan aabne sig direkte ind i Nyregangen, undtagen maaske

med sin bageste Ende: men maaske kunde der lige saa let etab-

M Hos det store Exemplar var paa den ene Side denne forreste Del af

Genitalbaaudet aubragt paa Svommeblferen , medens den tllsvarende

paa den andeu Side var aubragt paa N^Teu.
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leres Forbindelse med Urinkanalerne. Uden Undersogelse af fuldt

kj0nsmodne Individer ville disse Sp0rgsraaal neppe kunne l0ses.

For Ganoidernes Vedkommende vides der intet om Polyp-

terus og Amia'^). Oin Lepldosteus ere jMeniugerne delte: J oh.

M ii 1 1 e r 2) augiver, at den maiidlige Udfarselsvej forholder sig som

den kvindelige d. v. s. er en direkte Fortssettelse af Kj0nskjertelen

og munder i Nyregangen, og dette bekraeftes af HyrtF) for to

mandlige Exemplarer af L. osseus af „4 Schuh Liinge", saa at man

skulde tro, at en Fejltagelse var umulig. Ikke desto miudre have

Balfour og Parker^) ikke kunnet finde denne Ssedleder. men

opdage derimod et System af Kanaler i Mesorcliiet, som forbinde

Testes med en Kanal i dettes Basis, laugs Nyregangen: fra denne

Kanal skal der gaa Forbindelsesr0r til Urinkanalerne, og gjennem

disse gaar Vejen altsaa til Nyregangen, der da nsermest paa Sela-

cliierraaner bliver Udf0rselsvej. Fuldkommen sikkert er imidlertid

dette ikke ; det eneste Exemplar (c. 60 Ctm. langt), hvorpaa dette

Kesultat er baseret, var slet konserveret, saa at den Mulighed iu-

genlunde forekommer mig at vsere udeliikket, at disse „Yasa efie-

rentia" ere Blodkar, som Hyrtl (der ikke liar overset dem) antager

dera for.

Hvorledes nu end Ssedeus Udf0rsel finder Sted hos Ganoiderne,

saa er der i al Fald ikke funden nogen selvstaendig „Mtillersk

Gang" eller Kester af en saadan hos deres Hanner. For Lepi-

dosteuss Vedkommende er der ingen Sandsynlighed for, at en Af-

') Om Fraiiques Udsagii iNonnuUa ad Amiam calvam (Liu.) aeeuratius

coguoscendam (1847 p. 8): « Inter genitalia non nisi feminea comme-

moranda sunt insignia ilia infiuidibulo etc." betyder, at de mandlige

Kjonsveje forholde sig som hos Teleosterne, kan vel ikke afgjores,

men det forekommer mig sandsynligt; ban bar i al Fald undersogt

tiere Exemplarer.

^) Sitzungsberichte der Berliner Academic, 1846, og Figiirforklaringen til

Tab. VI (p. 216) i -Uber den Ban und die Grenzeu der Ganoiden. Abb.

der K. Akad. d. Wiss. zu Berlin f. d. J. 1844 (1846).

2) tJber den Zusammenhang der Gcscblechts- und Harnwerkzeuge bei

den Ganoiden. Denkschr. der Acad. Wien, 8. Bd. 1855.

M Struct, and developm. etc. p. 813 (Mem. Ed.). Tab. 39. Fig. 58—59.
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spaltning af en Mullersk Gang fra Urnyregangen overhovedet finder

Sted Iios noget af Kj0unene, naar der hos 11 Ctra. lange, kviude-

lige Unger, hvor Ovariet allerede er vidt udviklet, endnu ingen

saadan Afspaltniug er indtraadt oiler en Gang er i Begreb med at

indtraede.

Hvad Lungefi Skene angaar, ere Opivsningerne ogsaa meget

mangelfulde ; fuldstsendigst for CWatodus^). Der findes her hos

Hannen en Miillersk Gang, svarende til Ovidukten hos Hunnen, i

Form af et tyndt, fortil aabent Ror, der bagtil er fsestet ved den

ventrale Eand af Nyregangen eller Urinlederen, med hvilken det

dog ikke kommunicerer ; det munder sammen med det tilsvarende

fra den anden Side med en selvstaendig Aabning foran Urinledernes.

I Testis ligger laugs den 0vre Eaud en fortil og bagtil blind

La?ngdekanal, som optager i sig de mod den radiasrt ordnede Saed-

kanaler. En Forbindelse ved Straenge eller paa anden Maade mel-

lem denne Kanal og den Milllerske Gang er ikke funden, men

Giiuther antager dog denne sidste for Saedleder, idet han ta^nker

sig Sseden forst udtomt i Bughnlen ved Bristning af et bestemt

Parti af Testiklen. Forbindelse mellem Urinledeieu og Testiklen

beusegtes bestemt, st0ttet paa Injektion med Kviks0lv.

Af Lejmlosireji-) ere kun Hunner undersogte. Ligeledes

ere de fieste af Protopterus'^) hidtil unders0gte5lndivider kvindelige.

Wiedersheim *) beskriver vel Testiklerne i den f0rste Udgave af sin

„Lehrbuch", men i anden Udgave ^) siger han , at Byguingen af

dem ikke er klaret, og Udf0rselen af Sseden er ukjendf). I den

M Gilnther; Description of Ceratodus. Phil.Transact.Prt.il. 1871.

^) Bischoff: Lepidosiren paradoxa. 1840; Hyrtl: Lepidosireu paradoxa.

Abbdl. der K. b(3hm. Gesellsch. der Wissenschaften. 1845.

^) Owen: Description of the Lepidosiren annectens. Transact. Liiui.

Society. Vol. XVIII. 1839. Howard Ayers: Beitriige zur Anatomie

and Physiologie der Dipnoer. Jeiiaische Zeitschr. f. Naturwissensch.

18 Bd. "l885.

*) Lehrbuch der vergl. Anatomie der Wirbelthiere. 1. Aufl. 1883 (p. 796).

•'^) 1. c. 2. Aufl. p. 775.

*) I samme Forfatters "Gruudriss der vergleichendeu Anatomie der Wirbel-

thiere-, 1888, Ifeses p. 362: "Bei den Dipnoern. so wenigstens bei



106

allerseneste Tid er der dog af AV, N. Parker givet nogle kortc

Meddelelser^) (der vel maa betragtes som kun forelsbige, og som

ikke ere ledsagede af Figurer). I Folge disse have alle liidtil som

maudlige betragtede Exemplarer va3ret uuge Hunner. Hos den

kj0nsmodne Han findes eu Saedleder, som ligger i den mediale Side

af Testiklen og bagtil tra3der ud af denue, livorpaa den forbinder

sig med den fra den auden Side, og begge inunde forenede paa en

Papil i Kloaken. Denne Ssedleder opfattes uden naermere Eedegj0-

relse som TJrnyregang (som hos Selachierne) ; den har ingen Eor-

bindelse med den fungerende ]S[yres Udforselsvej, Urinlederen, hvilken

antages at have udviklet sig (som lios Selachierne) af Urnyrens

bageste Urinkanaler. Hos nnge Hanner findes Miillerske Gange,

som f0lge hele Testiklen og bagtil forbinde sig med Scedlederen

(Urnyregangen) ; om der hos v o x n e Hanner findes Spor af dem, er

endnu tvivlsomt. Disse Angivelser forliges just ikke sserlig godt

med dem, som vi have om Ceratodus. Man kunde synes, at den

Laengdekaual eller Sasdleder, som hos denne strsekker sig gjeunem

Testiklen, maatte svare til ProtoiJtenis' s ; og den Maade, hvorpaa

SiBden tilfores den fra Testiklens Substans, skildres ogsaa temmelig

overensstemmende for begge; men hos Ceratodus faudtes jo Testik-

lens Lseugdekanal bagtil blindt endende, og det er et Forhold, som

vanskelig forenes med, at den skulde vaere Urnyregangen! Der-

naest munde her de Miillerske Gange med faslles selvstasudig Aab-

ning, og hos den unge Protopterus skulle de forbinde sig med

Saedlederen, hvis Munding leegges som hines hos Ceratodus. Disse

unsegtelig meget betydelige Forskjelligheder hos de, to Former, kan

jeg (forudsat, at de anatomiske Angivelser for begges Vedkommeude

Protopterus, scheint es iiborliaupt zu keinor Abspaltiiug eiues Miiller-

schen Ganges zu kommen. Der Urniereagaug fun girt hier boi

beiden Geschlechteru. als Ausfuhrcaual der Genitalpro-

ducte (W.N.Parker).' Dette stemmer dog, som man vil se, ikke

med Parkers egne Angivelse^r, der lade begge Kjon have Miillerske

Gange og lade disse vajre J]iggeledere hos Hunncn!

') W. N. Parker: Zur Anatomie uud Physiologic wowProtopterHsannectens.

Berichte der Naturforscliendeu Gosellschat't zu Freiburg. lY, o. Hft. 1889.
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ere rigtige), lain ticnke mig forsoncdc ved felgende Antagelsc:

Saedlederen er ikke Uriiyregaiigen, meu tilliorer Testis selv; hcii-

iraod Kjonsmodningen forbinder dens Bagende sig med de Miillerske

Ganges bageste Afsnit, hvorved dette bliver Udferselsvej ; det ovrige

af den Miillerske Gang undergaar da for Protopterus's Vedkommende

sandsjnligvis en Reduktion. Nyrens Udfdrselsvej, TJrinlederen,

som Parker knn for Hanuens Vedkommende lader vsere en sekundaer

Nyregang, maa da for Hannen baade af Ceratodus og Protopterus

antages for at vaere en peristerende Urnyregang. Dette antages

den af Parker for at vaere hos Protopterus-Kun wqh, skj0nt der

ikke angives nogen Forskjel i Bygning eller Beliggenhed af denne

Gang hos de to Kj0n; den eneste Motivering af at lade Hunnens

Urinleder gjajlde for Urnyregang er den, at der ellers ikke kan

paavises noget Spor af en saadan!

Af de i det foregaaende meddelte Oplysninger fremgaar altsaa,

at ved Siden af, at alle udviklingshistoriske Data mangle, er vor

Kundskab om de rent anatomiske Forhold hos Hannerne af disse

Afdelinger.: St0rene, Ganoiderne og Lungefiskeue, saa ufuldstaendig,

at ethvert nogenlunde paalideligt Grundlag for en Samraenligning

med andre Vertebraters mandlige Kj0nsapparat mangier, og vi maa

derfor, forel0big i det mindste, erklsere Benfiskenes mandlige Kj0ns-

veje for enestaaende i sit Slags.

For det kvindelige A p pa rats Vedkommende bliver Stillin-

gen ikke fuldt saa isoleret ; her er det navnlig den Omstaandighed, at

.Eggelederne hele Livet (Salmonider) eller under en Del af Udvik-

lingen (de fleste andre Benfiske) munde fortil aabent i Bughulen,

som paany maa rejse det Sp0rgsmaal, om de dog ikke ere homologe

med de Miillerske Gange hos andre Vertebrater, et Sp0rgsmaal,

der opstaar saa meget lettere, som det allerede tidligere af en Au-

toritet som Huxley^) er haevdet, at Ovidukterne hos Osmerus vise

saa store Ligheder med dem hos St0rene og hos Ganoiderne Po-

lypterus og Araia, at de maa betragtes som homologe.

^) I.e. p. 136.
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Hos St0reue findes, som alt anf0rt, hos begge Kjon paa liver

Side eu kort, fortil aabeu Tragt, liggeude lateralt for Kjonskjertelen

og aabuende sig ind i N"yregangen, temmelig laugt fremme i Bug-

hulen; hos Folypterus og Amia findes, hos Hunueu, ligneade. men

meget laengere og videre Udferselstragte , som ogsaa forbinde sig

med Nyregangene, men betydelig ueermere ved rdmuudingsaabnin-

gen, nemlig med Uriublasren (med dennes saakaldte „Horn" (Hyrtl)

d. V. s. Udvidelser af Nyregangene ved Overgangen til den af deres

Forening danuede Blaere). Forskjellen paa Ovidukterne hos Os-

merus og dem hos Storene og de nsevnte Ganoider er dels, at hos

de sidste ligger deres tragtforraige Mundiug lateralt for Ovariet.

ikke ved dettes Bagende, dels at de, i Stedet for at forenes og

munde med en Aabning foran Urethra, forbinde sig hver med sin

Nyregang. Det f0rste Punkt, som naeppe er af syuderlig Ya^gt,

forbigaar Huxley ganske: med Heusyn til det audet gjor han oji-

mserksom paa, at hos S^turiones sker Forbindelsen mellem Ovidukt

og Nyregang laugt fremme, hos Poiypterus og Amia nerved Ud-

forselsaabningen, saa at Forholdene hos Osmerus blot repraesenterer

et tredie Triu i en Raekke af Omdannelser, sigtende til en Adskil-

lelse af Uriu- og Kj0nsvejene. Slntter man sig nn til Huxley og

opfatter Ovidukterne hos Osmerus som homologe med dem hos

St0reue, Folypterus og Amia, bliver man uodsaget til ogsaa at lade

denne Homologi gjselde for Ovidukterne hos a lie andre Ben-

fiske; thi i F0lge det tidligere fremsatte kan der ikke vtere Tvivl

om, at deres Ovidukter ere fuldstaendig homologe med dem hos

Osme7-us. Men deraf f0lger med N0dvendighed, at, saafremt

St0renes og de naivnte Clanoiders Ovidukter ere „Mullerske Gange".

hvad de i Almindelighed antages for, saa maa det samme ogsaa

gjaelde for Ovidukterne hos a lie Beufiske.

Fra et rent anatomisk Standpunkt vil der vel naeppe kunne

rejses vaegtige Indvendiuger mod Opfattelsen af Teleosterues Ovi-

dukter som Milllerske Gange; et andet Sp0rgsmaal bliver derimod.

hvorledes Udviklingshistorien vil stille sig dertil. Derpaa maa i

Korthed svares, at dersom man vil binde Udviklingen af den Miil-



109

lersko Gang til den for Selacliierne gjajldeude Type, saa maa Op-

fattelsen af Beufiskenes Ji]ggeledere som Miillerske Gange opgives,

thi der foregaar iugeu Afspaltning fra Njregangeu; men saa maa

man tillige opgive at gjennemfore en strseng Homologi af Oviduk-

terue i de andre Yertebratklasser, hvor de ellers antages for Miil-

lerske Gange; vil man derimod laegge Hovedvsegten paa andre

Sider i Udviklingeu end Afsnoringen fra Urnyregangen, vil man

maaske kunue betragte Ovidukterne hos alle Yertebraterne som

homologe Dannelser.

For naerraere at gj0re Kede for dette , maa vi i Kortlied be-

tragte Udviklingen af den Miillerske Gang bos de forskjellige

Hvirveldyr, saaledes som den foreligger efter de uuvaereude Oplys-

iiinger.

For Amnioternes Vedkommende maa det vel siges at vaere

slaaet fast, at Urnyregangen (den Wolff'ske Gang) slet intet

bar at skafi'e med Oprindelsen af den Miillerske Gang. Denne

danner sig af et lille begraendset og fortykket Parti af Peritoneal-

epithelet, som ssenker sig ind i Kropvaeggen og afslutter sig tragt-

formig; Tragtens spidse Ende voxer derpaa selvstandig bagtil og

lader fremgaa en oprindelig solid Straeug, som derefter senere ud-

hules forfra bagtil, indtil den forbinder sig med Kloaken \). F0rst

iblandt Anamnia bliver der Tale om Urnyregangen som Deltager i

Dannelsen, og indenfor Padderne kunue Forboldene tjeue til at

bygge Broen til Selacbiernes Udviklingsmodus, bvor Afsn0ring fra

Urnyregangen er eneraadeude. Hos Anurerne daunes dog, saavidt

jeg bar kunnet forstaa Hoffmann-), egentlig endnu den bele Miil-

lerske Gang af Peritonealepithelet ; kun paa en kort Stra^kning smelter

nemlig dette sammen med den forreste Ende af Urnyregangen, bvor

^) Fllrbriuger: Zur vergleiclieuden Auatomie mid Entwickelungsge-

schichte der Excretiousorgane der Vertebrateu. Morphol. Jahrb. 4. Bd.

1878 (p. 72); 0. Her twig: Lebrbiich der Eutwickeluugsgeschichte des

Menscben und der Wirbelthiere. 1888 (p. 275).

^) 1. c. p. 594. Ogsaa Scbu eider (tjber die Miillerscben Giinge der Uro-

deleu uud Auuren. Ceutralblatt fiir die medic. Wissousch. 1876) lader

Gangeue opstaa af Peritonealepitbelet.
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denne liar afsiioret sig fra Fornyren, og denne Forbindelse mellem

Urnyregangen og det peritoneale Anlaeg til den Miillerske Gang skildres

endda saaledes, at jeg maa opfatte den som sekundaer, hvorfor jeg

anser det for meget tvivlsomt, om TJruyregaugen bidrager noget-

somhelst til Dannelsen. Anlaegget optrteder forst efter Forvandlingen,

og hos unge Dyr uden Spor af ydre Hale ender den Miillerske Gang

blindt i Peritonaeum og fortssetter sig endnu en Straekning bagtil

som en Epithelfortykkelse uden Lumen, der efterhaanden taber sig

i de saedvanlige Peritonealceller. Hos Urodelerne dannes i Folge

Fiirbringer^) {Salamandra maculata) den forreste aabne Del af

Gangen af et foiiykket lille Parti af Peritonealepithelet, som formes

til et E0r, der bagtil trseder i Forbindelse med TJrnyregangens Vaeg,

fra hvilken derefter den 0vrige Gang skal afsn0res som en solid

Cellestra^ng , der senere udhules forfra bagtil. Paa de unders0gte

Stadier taber den sig i Urnyregangens Vaeg; men i et enkelt Til-

fsBlde endte den selvstaendig med en stump Ende ved Siden af Ur-

nyregangen. En Forbindelse af Hulrummene i de to Gauge er ikke

funden hos Salamandra. Hoffmann-) finder ligeledes (hos Triton

cristatus), at den forreste aabne Del af Gangen dannes af Peritoneal-

epithelet, medens det 0vrige dannes af Urnyregangen, men noget

forskjellig hos Hun og Han ; hos Hunuen sker Dannelsen nemlig

ved en ligefrem Afsn0ring, men hos Hannen optraeder en saadan

kun paa en kort Straekning, hvorefter den Miillerske Gang selv-

staendig voxer videre bagtil langs Nyregangen. Endelig danner hos

Selachi erne Urnyregangen alene den Miillerske Gang paa den

alt tidligere angivne Maade.

Antage vi nu, at vi hos Selachierne have for os den primitive

Form for Udviklingen, se vi, at hos Urodelerne kommer der et nyt

Element til: den peritoneale forreste Del af Gangen; hos Anurerne

faar denne nye Del fuldstasndig Overtaget, og hos Amnioterue er

den alene om Dannelsen. Saaledes er vistnok den gjaengse Op-

M 1. c. p. .SI.

) 1. c. p. 576—78.
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fattelse; mon det er klart, at i Folge den blive Amphibiernes Ovi-

dukter kun delvis og Amnioteriios slet ikke homologe med Sela-

chiernes.

Betragte vi dernsest Ovidukternes Udviklingsgang hos Ben-

fi Skene, have vi jo fuudet, at de opstaa alene af Peritouealepithelet,

som forrest danner en Tragt, livis Spids fortsaetter sig i en op-

rindelig solid, stribeformig Fortykkelse af samme Epithel, hvilken

efterhaanden udhules forfra bagtil men enten slet ikke, eller f0rst

meget sent trseder i Forbindelse med Urnyregangen , og da kun

med den bageste, af begge Gange sammensmeltede Ende, Urethra.

Der er med andre Ord en ikke ringe Lighed i Udviklingsmaaden

med Amnioternes (kun sker der ingen ludsaeukning af Ovidukt-

aulsegget i Kropvaeggen som hos disse) og med de anure Am-
phibiers; Sierlig kan det fremhajves, at den Maade, hvorpaa den

bageste Del af Oviduktanlaegget optraeder hos de sidste, som en

fortykket Epithelstribe, der efterhaanden bagtil taber sig i de flade

Peritouealeeller, er fuldkonimeut overensstemmende med Forholdene

hos Benfiskene. Havde Slaegtskabet mellem disse og de nsevnte

andre Hvirveldyrafdelinger vaeret nasrmere, tror jeg, at man i Ud-

viklingen vilde have fundet en Stotte for, at Ovidukterne her vare

homologe; men nu er Afstanden mellem Benfiske og anure Padder,

for ikke at tale om Amnioterne
,

jo temmelig stor. Ikke desto

mindre forekommer det mig, at den Omstsendighed , at saadanue

ubestridelige Ligheder med hojere Yertebrater paa dette Puukt

dukke op i en saa lav Afdeling som Benfiskenes, kunde tyde paa,

at man er inde paa en gal Vej, naar man i Selachiernes Ovidukt-

udvikling vil se den primitive Form for denne. Naar man vil

gj0re dette, ligger det i den primitive Stilling, som Selachierne

overhovedet indtage, hvilken for Urogenitalorganernes Vedkommende,

som bekjendt, saerlig er bleven forfaegtet af Semper. Imidlertid

mangier der ikke vaegtige Udtalelser ^) om, at der netop ikke kan

Saaledes siger Balfour (Origin of tiie urogenital organs etc. p. 28

(Mem. Ed. p. 146)): „The condition of the urogenital organs in

Selachians is by no means the most primitive found amongst verte-
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tillaegges Selacliiernes Urogenitalapparat Betyduing som sa'rlig

primitivt iblaiidt Yertebraterne, og jeg for mit Yedkommende skitter

mig ganske dertil, idet jeg desuden sa^rlig fremhaiver, at det, at

en Foruyre, som ellers optrseder bos alle audre Yertebrater, mangier

alene bos Selacbierne, netop synes at tyde paa, at Uruyregangen

her er slaaet ind paa en sserlig og afvigeude Yej, hvorfor man ogsaa

maa naire nogen Mistro til, at Afsn0ringen af bele den Miillerske

Gang fra Urnyregangen er en primitiv Proces; tbi den foregaar

ogsaa kun bos Selacbierne; at den ikke kan foregaa bos Storene

og Ganoiderne vil nedeufor blive ber0rt.

Skyde vi da Selacbierne noget til Side som Former, der med

Heusyn til Oviduktudvikling vistnok ere noget aberrante, og S0ge

vi dernaest efter de for de andre Afdelinger faelles Traek, komme vi

til at Isegge Hovedvsegten paa Peritonealepitbelet; det er

dette, som enteu belt eller for en vassentlig Del danner den

M ii 1 1 e r s k e Gang; kun naar det peritoueale Anlaeg til denne

(som bos Urodelerne) tidlig og langt fortil setter sig i Forbindelse

med Urnyregangen, kan ogsaa denne komme til at afgive Materiale

med til Opbygningeu. Sete fra dette Standpuukt blive da Ben-

fiskenes og de ovrige Hvirveldyrs 'Ovidukter i al

Fald „inkomplet bomologe".

Maaske kuune ogsaa Selacbierne endnu bringes sammen med

de 0vrige, naar Urnyregangens forreste aabne Tragt, som i al Fald

anlaegges fra Peritonealepitbelet^), opfattes som det oprindelige

brates. The organs of both Cyelostomes and Osseous fishes, as well

as those of Ganoids are all more primitive; and in the majority of

points the Amphibians exhibit a decidedly less differentiated condition

of those organs than do the Selachians". Det sidste udvikles mer-

mere p. 41 (162), hvor til Slutniug som det vajsentlige Piuikt, hvori

Selacbierne vise en primitiv Tilstand, fremha3ves den segmentate Urd-

ning af Nephrostomerne, der hos Amphibierne ikke kan paavises. I

ligncnde Retning ytrer sig ogsaa Piirb ringer (I.e. p. 100): „Ich

crblicke in der Urniere der Plagiostomen eine sehr hoch
differenzierte, allerdings mit tbeilweiser Erbaltung einer primitiven

Eigcnscbaft einhorgeliende Bildung".

') Den 0vrigo storro Del af Urnyregangen synes at udvikle sig fra

Ektodermen.
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AiiliBg til den Miillerske Gang, som tidlig ligesom opsluges af Ur-

nyregaugen, for senere at skille sig ud derfra.

De Betragtninger, som vi i det foregaaende have fremfort for

at st0tte vor Opfattelse af Benfiskenes Ovidukter som homologe med

de andre Vertebraters, raaa selvfolgelig betegnes som teramelig util-

straekkelige, saalsenge Udviklingen af de Miillerske Gange i de andre

Afdelinger af Fiskeklassen , St0rene, Ganoiderne og Lunge-

fi Skene, ikke er draget med ind i Sammenligningen. Men her

mangier jo, som anfort, positive Unders0gelser ganske, og man kan

altsaa kun operere med mere eller mindre sandsynlige Hypotheser.

Hvad de to f0rste Afdelinger, St0rene og Ganoiderne, an-

gaar, er den almindelig antagne Opfattelse den, at de Miillerske Gange

her som bos Selachierne ere dannede ved en Afsn0ring fra Urnyregan-

gen, en begyndende bos Storene og en videre fortsat hos Ganoiderne,

sserlig Polyptcrus og Amia, i Overensstemmelse med de anforte Forbold,

at Ovidukterne munde i Nyregangen, laengere fortil eller langt bagtil.

Men det er klart, at de anatomiske Forbold ligesaa godt tillade den

Hypotbese, at den Miillerske Gang ogsaa ber er dannet af

Peritonealepithelet og er voxet bagtil langs Nyre-

gangen for dernaest at indgaa E'orbiudelse med denne.

Ved at antage dette vilde man opnaa en Tilslutning til alle andre

Vertebrater end netop Selachierne, og specielt vilde man let knnne

knytte denne Udvikling samraen med Benfiskenes. Vi vilde da

ligefrem knnne opstille en Trinraekke, bvori Benfiskene passede ind.

Forestille vi os nemlig, at der opstaar en stribeformig For-

tykkelse af Peritonealepithelet langs Genitalfolden, lateralt for denne,

og at dens forreste Del formes til en Tragt, bvis Spids voxer videre

bagtil, gradvis ndbuler sig og snart siTotter sig i Forbiudelse med

Urnyregangen , have vi Forholdet bos St0rene: sker Forbindelsen

f0rst laengere bagtil, have vi Polypterus og Amia; anlaegges denne

Stribe i Forbindelse med Genitalfolden, som samtidig nndergaar den

p. 88 beskrevne Omdannelse til en Saek, der sammensmelter mod

den opstaaede TJdferselsvej , og denne saetter sig i Forbindelse med

Nyregangen, faa vi Forboldet bos Lepidosteus ; taenkes den solv-

8
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samme Udvikling af Udforselsvejeu, blot at Anlseggets distale Eiide

forlsenger sig jderligere langs Xyregangen for at munde i Urethras

(o: de forenede Nj^reganges) nedre Ende eller foran denne, have vi

det, der faktisk finder Sted hos Benfiskene; imdergaar da tillige

Genitalfolden ingen Omdannelse i Eetning af Saskform, eller be-

gynder den kun derpaa, fremkomme Forholdene hos Salmoniderue,

hvor Ovidukterne derfor til en vis Grad ere selvstsendige ; sker

denne Omdannelse derimod fuldstaendig, som hos Lepidosteus og de

fleste Beufiske, tabe Ovidukterne deres Selvsta3ndighed.

At nil den Hjpothese, hvorpaa denne TrinriBkke er bygget,

kan opstilles med ligesaa stor eller endog med storre Ret end den

hidtil almindelig antagne, skal jeg S0ge at stotte ved folgeude

Betragtninger:

1) Hos St0rene kan Udviklingen af den Miillerske Gang

ikke foregaa fuldstaendig efter Selachiertypen. Man kjender

nemlig saa meget af Exkretiousorganernes Udviklingshistorie ^) , at

man ved, at Uruyregangen fortil danner en Slags Bowmausk

Kapsel med Glomerulus, ganske som hos Benfiskene, at der altsaa

som hos disse fiudes en Fornyre, som jo mangier hos Selachierne.

Ved en eventuel Afspaltning fra XJrnyregangeu af den Miillerske

Gang kan dennes aabue Tragt altsaa ikke her som hos Selachierne

dannes af Urnyregangens oprindelige Ende, men maa dannes fra

Peritonealepithelet.

Nyreu hos St0rene stemmer, efter hvad der hidtil vides, over-

hovedet mest med Teleosternes; thi vel dannes Urinkaualerne som

„ Segmentaltragte" (ISTephrostomer), men Nyren har, som sagt, For-

nyre (der, som jeg kan bekraefte, her aborterer ligesom hos Ben-

fiskene), og deres bageste Del uddannes ikke som hos Selachierne,

men beholder som hos bine sin oprindelige Karakter-).

V) Fiirbringer 1, c. p. 59; af egeu Undersogelse af 9 Dage gamle,

12 Mm. lange Storunger, som velvillig bleve mig overladte af Prof.

Spengel, kau jeg fuldkommeiit bekra'fte F.'s Angivelser.

*) Den Omstanidighed , at Udforselstragteiie hos Storeue oftc iindes luk-

kede mod Nyregaugeu, harmoiierer swrdeles godt med min 02)fattelse,
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2) Lepidosteus er en Ganoide, hvor Ovariets Bygning og Vd-

vikliiigsgang er i alt vsesentligt ueje som lios Teleosterne:

dens Ovidukt forholder sig anatomisk som disses, og lios 11 Ctm.

lange Unger er der endnu ikke Spor til Afspaltniug fra Nyregangeu,

saa det vilde viBre urimeligt at forudsstte en auden Udviklingsgang

for Ovidukten end hos Benfiskene; men denne Ovidukt munder i

Nyregangeu. Ogsaa lios Lepidosteus er der en Fornyre, som efter

Balfour er vaeseutlig ligesom Benfiskenes og aborterer som bos

disse ^).

3) Sterene og ganske sarlig Ganoideme frembyde i liele

deres 0vrige Bygning usermere Tilslutning til Teleosterue end

til Selachierue, hvilket ueppe behover en naermere Eedegjorelse:

for nogle Traek kan lieuvises til Huxley 2), og for Avtias Yed-

kommende kan anf0res, at den undertiden endnu henfores til Ben-

fiskene i Naerlieden af Sildene.

at Forbindelsen med deiuie er sekuuda'r, af samme Slags som Teleo-

sterues Oviduktforbindelse med Urethra; ligesom man hos Benfiske

traeffer Kjonsvejens endelige Aabning dannet til hejst variabel Tid,

saaledes trsefFes ogsaa blandt Storene store Dyr med lukkede Tragte

og mindre med aabne og omvendt. At Bughuleaabningen paa

Tragten nogensinde skal vaere funden lukket, som Wiedersheim
(Lehrbuch etc. 2 Aufl. p. 774, Koten) angiver, er mig ubekjendt og

beror vistuok paa en Misforstaaelse.

') Structure and developm. etc.; Ou the nature of the organ in adult

Teleosteans, which is usually regarded as the Head-kidney or Prone-

phros. Quarterly Journal of Microsc. Sc. 1882. Grosglik: Zur

Morphologie der Kopfniere der Fische. Zool. Anzeiger 8, 1885, og:

Zur Frage iiber die Persistenz der Kopfniere der Teleostier. Zool.

Anz. 9, 1886.

^) Proceedings of Zool. Soc. 1883 p. 138. P. 139 staar: „I am no great

believer in the permanent value of sharply drawn distinctions of any

kind in zoology; but. assuredly, if there is any such distinction to be

drawn on the basis of our present knowledge among the higher fishes,

it is between the Ganoids and the Plagiostomes, and not between the

Ganoids and the Teleosteans". Og Balfour (Struct, and developm.

Lepid. p. 839 ((Mem. Ed.)) siger: „The only group with which existing

Ganoids have close affinities is the Teleostei. The points they have

in common with the Elasmobranchii are merely such as are due to

the fact that both retain numerous primitive Yertebratc characters,

and the gulf which really separates them is very wide".

8*
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Det kan altsaa nseppe imdre os, ora disse Former og Teleosterne

rued Hensyn til Udviklingen af den Miillerske Gang virkelig skulde

vise sig vaesentlig overenssteinmende.

Hvorledes Forholdene ere hos Dipnoi, skal kun lige berores.

Der Andes her fortil aabne, selvstaendige Ovidukter, sora raeget

ligne Batrachiernes ; de forenes bagtil og munde umiddelbart foran

Nyregangene, med hvilke de slet ingen Forbiudelse have. Xogeu

umiddelbar Lighed med Benfiske Andes altsaa kun i dette Forhold

og i Udraundingen. Om deres Udvikling t0r vel antages, at den

vil ligne Paddernes.

Det Resultat, jeg altsaa for Teleosternes Ovidnkter kommer til,

at de ere homologe med de andre Vertebraters Ovidukter eller

Miillerske Gange, vil med andre Ord sige: den af "Waldeyer op-

stillede Hypothese bar i det mindste delvis truffet det rette; kun

delvis, thi en Omvoxning og Indeslutning af Ovariet ved den Miillerske

Gang finder ikke Sted, men kun en Sammensmeltning af denne med

Ovariets Bagende eller med Ovariet i Nisrheden af Bagendeu. Det

sidste gjaelder de Tilfieelde, som undertiden forekomrae, saaledes hos

Tor Skene, hvor Ovidukten udspriuger ventralt fra de sammen-

smeltede Bagender af Ovarierne, der da forlaoiige sig blindssekagtig

bag Oviduktens Udspring. Lignende er Forholdet hos Lepidosteus,

hvor Ovarierne vel ere fuldkommen adskilte, men hvor Ovidukterne

ligeledes fremgaa foran Ovariets Bagende. Ontogenetisk ere disse

Tilfaelde jo ikke forfulgte, men det frembyder ingen saerlig Yanske-

lighed at ticnke sig Ovidukten opstaa i Mesoariet paa lignende

Maade som hos Zoarces.

Af de andre i Indledningen naevnte Hypotheser kan Brocks

siges til en vis Grad ogsaa at have truffet uoget af det rigtige,

nemlig forsaavidt han lader Ovariets Saekform opstaa ved en Ora-

dannelse af solve dets primitive Baandform, uden at tilkalde den

Miillerske Gang. Er det end ikke nogetsteds paavist, at Ovarial-

hulen fremkommer ved direkte Sammenrulniug af Genitalbaandet,

saa er dog den virkelig stedfindende Proces i noglc Tilfaelde ikke

saa langt fjsernet derfra; storre er derimod Afvigelsen med Hensyn
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til Udf0rselsvejene og Opfattelsen af Kimepith elet. Hvad

det sidste aiigaar, taenker Brock sig iieralig, i Harmoni med bans

Opfattelse af Forholdene ved Muraenoideovariet, at der altid paa

Genitalbaandet findes en medial „Blutgefassseite" og en lateral

.,Keimseite", og at den sidste bserer et Kimepithel i Form af et

enkelt Cellelag, livis Medlemmer kimne blive Kj0nsceller, vandre

ind i Baandets 0vrige V«v og blive til .Eg. Yi have nu set, at

en saadan Soudring ikke priucipielt findes, den mediale Side kan

lige saa godt som den laterale blive „Keimseite" (Zoarces), og et

Kimepithel efter Brocks Opfattelse findes ikke. For det Ovarial-

hiilen beklaedende Cellelag turde Balfour s Betegnelse „Pseudo-

epithelium" vaere mere korrekt; thi med dette Xavn betegner han

det yderste Cellelag i Selachiernes og Pattedyrenes embryonale,

„Ur-uEg" indesluttende Kimepithel, og det senere simple Overflade-

epithel paa det fierdige Ovarium, som af de fleste Forfattere be-

tragtes som det hele Kimepithel; det 0vrige Kimepithel finder han

hos disse Dyr i Form af .Egcellerne og de Cellegrupper, hvoraf

FoUikelcellerne opstaa, indesluttet i Ovarialstromae't. Som tidligere

fremliaevet fremgaar jo hos Teleosterne det hele Ovarium af det

embryonale Kimepithel, og som vi senere skulle se, er der ingen

Anledning til at antage, at den Del deraf. som svarer til det Bal-

fourske Pseudoepithelium, i det faerdige Ovarium skulde give sig af

med at danne ^Eg, lige saa lidt, som jeg har kunnet finde dets

Elementer virksomme i denue Retning under Udviklingen.

Brocks skematiske Figurer (Muraen. T. XX, Fig. 26) lader jeg

altsaa kun have en vis Gyldighed under den Forudsaetning, at den

farvede Streg ikke betegner et enkelt Cellelag, men derimod hvad jeg

i det foregaaende har kaldet Ovarialparenchymet, samt det tilsva-

rende i det mandlige Anlaeg, hvorved ogsaa det hermaphroditiske

Skema bliver brugeligt; at jeg aldeles ikke kan acceptere Skemaet

for Lophobranchiertestiklen, vil strax nasrraere blive begrundet.

Hvad det farste Punkt, Udferselsvejene, angaar, da er der talt

tilstraekkelig om dem til at vise, at Brocks Formodning om deres

Dannelsesraodus ikke holder Stik.
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9.

a. I den faerdige, men endnu nmodne Testikel bestaa Saed-

kanalerne eller Acini af sekundaere Kj0nsceller eller Spermatogouier,

omsluttede af og blandede med mindre Celler, som danne Sperma-

togoniernes Follikelceller (Brocks „Follikelgerust"); en Del af Ssed-

kanalerne, men, som det synes, ikke alle, besidde et centralt Hulrum.

Henimod Bninsten dele mi de fleste Spermatogouier sig i flere

mindre Celler, hvorved der af livert Spermatogonie altsaa fremgaar

en Cellegruppe, en Spermatogemme (v. la Yalette St. George):

hver mindre Celle i en saadan er en Spermatocyt og kan blive

til et Spermatozo.

Dannelsen af Saidfimene bar jeg iagttaget bos Zoarces i Maj

Maaned og funden den va3sentlig overensstemmende med, bvad der

andensteds angives : i den ene Side af Spermatocytens Kjserne dannes

Spermatozoets Hoved som et stsBrkt lysbrydende Legeme, der set i

Profil bar Halvmaaneform , medens samtidig Protoplasmet udenom

Kjaernen forlsenger sig til Spermatozoets Hale. Yed Saeddannelsen

opl0ses Spermatogemmerne saavel som de dem omsluttende Follikel-

celler, og Saedkanalerne eller Acini fyldes med moden Sa^d (smlgn.

Fig. 3 i Brock : Muraenoiden).

Efter Ssedens Udt0ramelse kommer en kortere eller laengere

{Zoarces) Hvileperiode, bvori Kegeuerationen af Kj 0ns celler

foregaar. Denne, antager jeg, udgaar fra Spermatogouier, som ikke

bave delt sig, eller tillige fra Spermatogemmer, bvis Celler i Stedet

for at danne Spermatozoer, udvikle sig til Spermatogouier. Jeg finder

nemlig i de fleste af mig unders0gte, med moden Ssed fyldte Testes

{Zoarces, Perca, Esox), at der i Saedkanalerne bar boldt sig et mere

eller mindre sammenbaengende Lag af st0rre runde Celler, der danne

som et Epitbel, ofte flere Lag og navnlig saaledes i de perifere

blinde Ender af Saedkanalerne (smlgn. ogsaa Brock : Murasn. Fig. 11).

Hos Zoai-ces bar jeg i de f0rste Vintermaaneder funden Saed-

kanalerne naisten ndfyldte med saadanne rnnde Celler, som ganske

ligne de Kj0usceller, der opfyldo de endnu umodne Saedkanaler,

som aldrig bave dannet Spermatozoer. I Lobet af Hvileperiodeu
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formere da saudsynligvis de omtalte, til Saeddaunelsen ikke forbrugte

Kjonsceller sig ved Deling, og saaledes opfyldes paaiiy S«d-

kanalerne med Kjonsceller, der ved na^ste Bruust gjeutage de samme

Processer. Ora der i de regenererede Ssedkaualer ogsaa findes tal-

rige Follikelceller, maa jeg lade staa hen; men jeg autager det for

sandsynligt ; i flere Fiske-Testikler, som ikke befandtes i Saeddan-

nelse, liar jeg fuudet dem, men om disse skiilde indtraede i den

f0rste Bnmst, eller der forelaa en regenereret Tilstand, knnde jeg

ikke afgj0re.

At Regenerationen af de mandlige Kj^nsorganer foregaar paa

den fremstillede Maade, er ganske vist ikke fulgt Skridt for Skridt,

men efter det foreliggende er Sandsynligheden for Rigtighedeu

temmelig stor; i livert Fald have hverken andre eller jeg knnnet

paavise nogen Foruyelseskilde i Form af et Kimepithel i den voxne

Testikel. Brock, som lios Mura;noiderne vil lisevde et Kimepithel i

de yngre Stadier, lader dette vaere forsvuudet i de a^ldre; og dog

er det f0rst i disse, naar Dyret er kommet til Skjels Aar og Alder,

at et storre Forhrug af Kj0usceller finder Sted, nemlig til Sseddan-

nelseu, saa at der knnde vaere al Anleduiug til at holde paa en

saadan Fornyelseskilde, som i den yngre Alder skulde syues bedre

at kunne undvaeres; men her lader Brock baade Kj0nscellerne stadig

formere sig ved Deling og tillige en Nydannelse af KJ0nsceller og

Indvandring af saadanne foregaa fra Kimepithelet, skj0nt den f0rste

Proces maatte synes tilstraekkelig til at konstituere Saedkanalerue

;

senere hen maa disses Elementer dog vel ogsaa efter bans Opfattelse

bes0rge baade den f0rste Saedproduktion og alle de efterfolgende?

Dette Sp0rgsmaal kommer han imidlertid ikke iud paa.

Efter den Opfattelse, som jeg bekjender mig til, maa altsaa

ethvert Spermatozo hos den voxne Fisk vaere en .Etling af de ferst

optraadte Kjensceller.

Paa dette Sted vil jeg maaske bedst kunne fiude Plads for

nogle Bemaerkninger om den af Brock sikkert ganske misforstaaede

Testikel hos Lophobranchierue. Demie er efter bans Frem-
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stilling^) en simpel Saek med niuskul0se Vaegge, der indvendig be-

klaedes af et enlaget „s8edberedende" Cylinderepitliel. At denne

Bygning , som allerede Rathke-) og Siebold^) samt Y o g t og

Pappenheim^) i det vseseiitlige have angivet paa samme Maade,

er meget paafaldende og synes gauske afvigende, skal villig ind-

r0mmes; men derfor at ty til den Forklaring, som Brock anser for

den eneste mulige, turde dog vaere uberettiget. Han mener nem-

lig, at Lophobi'anchiernes gaadefulde Testikel kan vaere dannet paa

samme Maade, paa hvilken ban hypothetisk lader det typiske Ben-

fiskeovarium danne sig, altsaa ved at lade Genitalfolden lukke sig

rorformig og lade Eandene voxe sammen. Som vi have set, kan

Hypothesen for Ovariets Vedkommende til en vis Grad siges at have

truffet det rette, men for Lophobranchiertestiklen slaar den Klik, og

de yderligere Spekulationer, som knyttes til den paa dette Punkt,

miste altsaa deres Grund. Det er atter her dette „Kimepithel'',

som leder vild! Det udklaedende Epithel er naturligvis et ,,samen-

bereitendes Keimepithel". Hvorfor ikke et Lag af Spermatogonier,

og den hele Testikel saaledes kun udstyret med en eneste Saed-

kanal? Den Tydning var dog ogsaa mulig, og saa behflvede man

ikke at ty til den kvindelige Udviklingsmaade. At Brocks Forkla-

ring af denne Testikel skulde fore den tilbage til den almindelige

Udviklingstype, kan jeg ikke indromme, da jeg ikke bekjender mig

til den Overbevisning, at baade den mandlige og kvindelige Kjons-

kjertel maa fores tilbage til et Stadium med lateralt Kimepithel,

men tvasrtimod naegter et saadant for begge og forresten anser

deres Udviklingsgang for vaesentlig forskjellig.

Den eneste paalidelige Vej til Forstaaelsen er selvfolgelig

Unders0gelsen af yngre Stadier. Hos en ung Han af Syngnathus

') Geschlechtsorgane p. 533 og T. XXIX Fig. 5 og Murfen. p. 480.

2) Miill. Arch. 1836, p. 181.

') tJber die Geschlechtswerkzoiige von Syngnathus n. Hijjpocampus.

Arch. f. Naturg. 1842 p. 292.

*) Ann. des sc. nat. XI 1850, p. 331. I Arcliives de Biologic III. p. 245

gjor Vogt opmiPrksom paa sin tidligoro (af Brock forbigaaedo) lagt-

taffelse af denne Testis.
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tijpJde, hvor Yas deferens euduu ikke er ftordig dannet bagtil, fin-

der jeg, ved Tvaersnitserier, at Testiklerue indenfor deres muskul0se

V*g kuo pletvis ere hule, men paa flere Strsekninger helt opfyldte

af Kjonsceller; paa de hule Steder ligger der i Huleu lose Celler,

omgivue af et klart Plasma, og Vajggene dannes der af Kjensceller,

ikke i enkelt men i flere Lag og i follikelagtige Grupper. Som

Folge af denne Bygning maa jeg altsaa antage, at Saekformen forst

seknnd«rt dauner sig, ved Oplosning af de midterste Follikler, og

at det udklaedende Epithel i den kj0nsmodne Lophobranchiertestikel

svarer til de Spermatogonier, som i enhver auden Benfisketestikel

spares ved liver Forplantniugsperiode for Eeproduktioneus Skyld.

Sammenligningen med en Saedkanal eller maaske suarere med flere

i Forlaengelse af liinanden liggende Acini, som ved Ssedmodningen

flyde sammen, tor da vistnok siges at vgere deu rette.

b. Naar Ovariet liar tilkjendegivet sig som saadant, fore-

gaar, som alt anfort, en Forandring med nogle af Genitalcellerne, idet

de udvikle sig til .Eg; nogle afdisse ile i Udviklingen forud for audre,

og man finder snart mange forskjellige Storrelser, men i Eeglen

ordnede saaledes, at de mest fremskredne ligge mest perifert, d. v. s.

Iffingst borte fra Ovarialhulen ; naermest ved denne ses storre og

mindre Grupper af uforandrede Genitalceller (se Fig. 40). De yngre

og ffildre ^Eg ere omsluttede af Follikelceller, hvis Tal foroges med

^ggenes Vsext, og efterhaanden danne de en „Membrana granulosa"

;

en lignende Omhylling findes om Genitalcelle-Grupperne, og i mange

af Genitalcellerne i disse iagttages Kjairnedelingsfigurer, som vidne

om en livlig Formering. I det vaesentlige frembyde ogsaa de faer-

dige Ovarier det samme Billede, kun er Jiggenes Udvikling na-

turligvis betydeligere og Stadiernes Mangfoldighed storre, og dertil

kommer endvidere, at Ovarialparenchymet bar dannet Ovariallamcller,

som i Stilling og Storrelse frembyde en ret betydelig Mangfoldighed

(smlg. Brock p. 539 If.). Hvorledes disse Lameller fremkomme, bar

jeg ikke synderlig forfulgt; men der kan vel kun vsereTale om to

Dannelsesmaader, som dog neppe ville kunne holdes skarpt ude fra

binanden: dels kunde Ovariallamellerne voxe frem som Duplikaturer
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fra Ovarialparenchymet, dels kuiule der ved Furedaunelser paa for-

skjellig Led, udgaaende fra Ovarialhulen, ligesom udskjasres Lameller.

Det ferste finder utvivlsomt Sted hos Perca, hvis ganske unge

Ovarium vi have fundet indvendig glat; hos de storre Ovarier

(s. p. 52), som dog endim ikke have Udforselsvejen forsyuet med

ydre Kjensaahning, peger .Eggenes regelmsBssige Ordning i Laraellerne

(med to Lag af store ^g i Midten af disse) bestemt mod en Frem-

vfBxt af Fokler. Derimod danner hos Acerina og Zoarces den dybe

Lsengdefure, som bliver til Ovarialhulen, uregelmsessige mindre Ind-

skjaeringer i Ovarialparenchymet (s. Fig. 13, 35), og de derved afskaarne

Dele svare vel til Ovariallameller ; hos den voxne Acerina blive disse

lidet udviklede, papilagtige, og hos Zoarces omformes og udslettes

de, efterhaanden som de storre ^Eg fra Periferien traenge sig frem

mod ^Eggestokshulen og danne de f0rn8evute stilkede Fremspriug,

som ikke svare til egentlige Ovariallameller. Hos Cyprinoiderne er

jeg tilb0jelig til at autage en temmelig sent indtrffidende Spaltuing

af Ovarialparenchymet, vaesentlig gaaende paa tvaers, men jeg har

ingen lagttagelser af Processen, som vist indtraeder temmelig sent;

i al Fald fandt jeg hos temmelig store C4uldfiske („Goldorfe" (Idus

chrysitis) paa 67 mm. Lgd.), hvor Ovariet ellers var fserdigt og ret

omfangsrigt, men Ovidukten uden ydre KJ0nsaabning, at Ovarial-

parenchymet endnu var simpelthen baandformigt. For Salmonider

antager Xussbaum, men uden at have iagttaget Sagen, at Lamel-

dannelsen fremgaar af en Spaltning af Va3vet mellem Genitalcelle-

grupperne (1. c. p. 80).

Naar Kj0nsmodningen indtraeder, vandre de st0rste og

videst udviklede ^Eg, som imidlertid ere blevne forsynede med en

Skal (Zona radiata) ^), ind mod Ovarialhulen, spraenge deres Follikel og

falde ud i den; ved naeste Brunst kommer da Kaden til de i Ud-

viklingen nsste .Eg og saa fremdeles. Eeproduktionen af Mg

taenker jeg mig udgaa fra de nacvnto Grupper af uforandrede Geuital-

celler, hvis fortsatte Deling stadig yder nye Celler, af hvilke nogle

') Daniielsen af ^ggeskallen har jeg ikke forfulgt.
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blivc til .Eg, medeus andre fortsfette Delingen ; samtidig voxe iiogle

af de omhvlleiide Stroiuaceller ind, sora i de tidligero Stadier, for

at afskjgere iiye Grupper eller omgive de enkelte .Eg med Fol-

likelhiuder.

Soui man vil se, bliver der da efter min Opfattelse en fuld-

kommen Overensstemmelse mellem Regenerationsphaenomenerne lios

begge Kj0n: der findes lios begge stadig Oplag af de-

li ngsdygtige Kj0nsceller, livorfra Fornj-elsen udgaar,

men en direkte l^ydannelse finder ikke Sted.

At Grupper af Kjousceller findes i ethvert Benfiskeovarie, er

overmaade let at iagttage, og de ere da heller ikke undgaaede tid-

ligere Unders0geres Opmserksomhed, men disses Fortotkning af dem

er rigtignok en anden, og i Overensstemmelse hermed opfattes Ee-

produktionsprocessen ogsaa anderledes, oftest saaledes, som den i

Almindelighed fremstilles som gjiBldende for Hvirveldyr overhovedet,

altsaa i det vsesentlige i Harmoni med den Waldeyerske J^g-

dannelseslaire.

Waldeyer^) selv siger om. Esox: „Grade wie beim Eierstock

der Frosche finden sich nun zahlreiche kuglige oder schlaucliformige

Aubaufungen von dunkelgekornten grosseren Zellen in die binde-

gewebige Wandung des Ovariums eingelassen, die mit den epitbeli-

alen Zellen der Inuenwand in directer Verbindung steben, mitunter

aber ganz isolirt, ohne alien Connex mit eiuer allgemeinen Epitbel-

auskleidung, angetroffen werden. Auch hier unterscheidet man bald

die Primordialeier als durch ihre Grosse und die Grosse des Kerns

ausgezeichnete Zellen, gewobnlich raehrere in einem solchen Haufen

;

dazwischen kleine, ganz blasse Zellen, die wiederum den eben ge-

scbilderten Epithelzellen vollkommeu gleichen." Begge Elemeuter

i disse Hobe betragter Waldeyer som opstaaede i Ovarialhulens

Epithel, „Kimepithelet"; ved at Ovariets Bindevaev voxer ind i

Hobene, adskilles disses enkelte Primordiala3g tillige med de om-

givende uforandrede Epithelceller i Follikler, hver altsaa bestaaende

1) Eierstock und Ei p. 79,
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af en (karforende) Biudev^evskapsel, Epithelceller og et JEg. Nogen

Figur af disse Hobe, soiu bl. a. kunde bevise deres Herkomst af

Kimepithelet, giver "Waldeyer ikke.

Brock ^) gaar ud fra AValdeyers Opfattelse af Ovarialliulen som

udklsedt med et Kiniepithel, bvorfra saavel ^Eg som Follikelceller

skulle indvaiidre. Han fremha^ver, at dette Epithels flade Celle-

former, som stemme med serose Hinders Epithel, hos de fleste Fiske

i h0j Grad vanskeliggj0re Paavisningen af deune Proces. Som en

af de faa Fiske, bvor Epithelets Celler ere noget hojere, og bvor

man derfor lettere vil kiinne faa et Resultat, anferes fuldkorament

rigtig /i'rca ; et Snit af et „frisch abgelaicbt" Ovarium afbildes. og

derpaa iagttages under Epithelet disse Smaaliobe af Celler, livori ban

ser „die Bildungsstatte neuer Eier", men som ban fortolker som

„Einstiilpungen" fra Kimepitbelet, skj0nt ban rigtignok aldrig bar

fundet dem i Begreb med at afsnores fra dette. De Celler, bvoraf

de bestaa, skulle vise alle Overgauge mellem Kimepitbelets og de

mindste virkelige .Eg. Dette sidste maa jeg imidlertid bestemt

bensBgte; jeg finder ingen saadanne Overgange til „Kimepitbelets''

Celler bos Perca, bvor jeg bl. a. ogsaa bar undersogt „abgelaicbte"

Ovarier, saavelsom saadanne, der vare fulde af atleste ^Eg, men jeg

finder Forboldene vaesentlig som bos andre Fiske f. Ex. Cypriuoiderne,

bvor det ikke kunde lykkes Brock at paavise Sammenbaengeu mellem

de fuudne Cellehobe og „ Kimepitbelet". Hvad Follikelepitbelet

angaar. erklserer Brock sig temmelig ude af Stand til at augive

dets Herkomst. Dog er ban ikke utilbojelig til at antage, at det

danner sig af nogle af Cellerne i de naevnte Hobe, bvilke da rig-

tignok maatte omdannes til den flade Skikkelse, som selv de

yngste ^Egs Follikelceller udvise. Han er ikke blind for Yan-

skeligbederue ved at anvende det fra de liojere Klasser kjeudte

Skema ber, at altsaa en central Celle i Hoben skulde aleue

udvikle sig til .Eg og de 0vrige ordne sig derom som Granulosa-

Celler, tbi det stemmer aabenbart for lidt med bans egne lagt-

M Gescblechtsorgane p. 563.
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tagelser. I sit seuere Arbeide om Muiffiuoidenie (p. 480; opgiver

da ogsaa Brock sin tidligere Opfattelse af Follikelcellerues Herkoiust

fra uogle af disse Celler, som han lui alle opfatter som unge Mg,

opstaaede ved hurtig gjentageu Deliug af de iudvaudrede Kjons-

celler, og disse lader hau, som vi have set, opstaa eiikeltvis i

„Kimepitlielet" og vandre ind iideii uogeu Iiidkiieiigning af „Pflu-

gerske Saekke". Spergsiuaalet om Follikelepithelets Herkomst hen-

stiller ban da indtil videre som ganske ul0st; dog antyder han

Muligbeden af, at det kunde hidrore fra Ovariets Bindevaev.

Kolessnikow^) beskriver og afbilder bos Perca, bvor For-

boldene ogsaa forekomme ham tydeligst, Indkrsengninger fra Kim-

epithelet ganske stemmende med de gjaengse Fremstilliuger bos

b0jere Hvirveldyr. Men herved er der rigtignok den mserkelige

Omstasndigbed , at K.'s „Kimepitber', som ombyggelig beskrives.

ligger udenpaa Ovariet, der aabenbart betragtes som viesentlig

konstrueret som Batracbiernes ! Hvad Vasgt kan man da tiTlasgge

bans Figurer? Jeg mener, ligesom Brock (Mur^n. p. 480, Noten),

absolut ingen ; de „PHiigerske Ssekke" o. s. v., som K. afbilder

(1. c. Fig. 9— 10), kunne ikke staa i Forbindelse med Ovariets ydre

Overflade; men selv om man vil vsere saa venlig at flytte dem hen

paa det eneste mulige Sted for saadauue Danuelser bos Teleosterne

og s0ger at beksempe sin Mistauke til denne Forfatters Paalidelig-

bed, lykkes det dog ikke overfor disse Figurer, som i deres altfor

haandgribelige Tydeligbed kuu slet stemme med audre Forfatteres

Figurer, som, skj0ut de tydes i lignende Retuing, rumme Mulighed

for Tvivl, der ofte ogsaa kommer til Orde.

Emery-) anfarer, at Ovarialepitbelet (I'epitelio germinale) bos

Fierasfer bar en meget variabelForm; fiadest ere Elementerne paa

fremspringende Steder, h0jest i Fordybuinger, og i saadanne kan

man let tro at se Pfliigerske Saekke, men virkelige Indkrsengninger

') tJber die Eientwickelung bei Batracbiem und Knocheufiscben. Arch.

f. mikr. Anatomie Bd. 15, 1878 p. 404.

^) Le specie delgenere Fierasfer. Fauna und Flora des Golfes vonNeapel,

2 Monogr. p. (J9.
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afEpithelet fiiides ikke hos deune Fisk. Hau finder „Pnmordial8eg"

(Kj0iisceller) dels nmiddelbart under Epithelet i „Eeder'\. dels i

dette og afleder derfor ^Eggene direkte fra Kimepithelet, ligesom

Brock gjor det for Murajuoiderne; de sarame Indvendinger, som jeg

p. 94 liar gjort mod Tydningen af Forholdene hos disse, gjselder

da ogsaa iox Fierasfer. Med Hensju til Follikelcellerne, som Emery

forst finder hos^g, der have naaet eu Storrelse af Ih p., lades Op-

rindelsen heiistaa uvis; dog gjor han oprngerksom paa, at de ligne

vandrende Leukocyter, som His^) bar paastaaet skulde vaere Kilden

til Follikelcellerne, hvilket jeg dog lige saa lidt som Brock og

Stuhlmann har kimnet bekriefte.

Stuhlmann-) har baade hos endnu jomfruelige og hos

drsegtige Hunner af Zoarces beskrevet Cellegrupper, som han kalder

„Keirastiltten", og som han finder spredte over smaa, adskilt lig-

gende Kegioner, der ere knyttede til Steder, hvor der ogsaa findes

(eller fandtes) seldre .Eg. I disse „Keimstatteu" finder han de selv-

samme Forhold som i de foetale Ovarier; han afleder altsaa her

saavel .Egceller som disses Follikelepithel fra (3variets „Biunen-

epithel" men opfatter dog Forholdene saaledes, at Evnen til at

danne .Eg ingenlunde tilkommer enhver Celle i dette, men den er

strengt lokaliseret til de Dele deraf, som hidrore fra det embryo-

nale Ovarinms f0rste Folder (Ovariallameller), saa at Kimplasmaet

(i Weismanns Forstand) kun er fordolt paa visse Kj»rner i

Ovarialepithelet. Som jeg tidligere har aufort, skriver Stuhlmanns

Opfattelse af .Eg og Follikeldannelsen hos Embryonerne sig fra en

Mistyduing af et embryonalt Ovarium i Forbindolsc med fuldkommen

Ubekjendtskab med de tidligste Stadier. En nairmere Unders0gelse af

Figurerue 27, 56 og 58, som fremstille de naevnte „Keimstatten"

i Eeldre Ovarier, giver intet, som tyder paa Omdannelse af Ovarial-

epithelets Celler; man ser en Hob af unge .Eg samt Genitalceller,

^) Untersuchungen iibcr das Ei und die Eientwiekeliiug boi Knochcu-

fischen. 1873. p. 38.

') 1. c. p. 25.
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blaiulede med Smaaceller, med aiidre Ord de samnie ,,lieder", som

dem vi have set paa ethvert at" de tidligere Stadier i Udvikliugeu.

Af det auforte fremgaar da, at den almiiidelige Opfattelse hcn-

laegger Nydanuelsen af JEg til Ovarialhulens Epitliel, men tillige, at

en Oogenese fuldkomment overensstemmeude med den gjaengse Frem-

stilling for Selachier og hojere Dyr med Indkrangning af Epithelet,

hvorved Pfliigerske Ssekke opstaa, hvori en enkelt Celle bliver til

.Eg, de andre til Follikelceller om dette, ikke kan fastholdes; den

er opgiven af Brock og benajgtes af Emery og Stnhlmann,

endvidere af Hoffmann^) og w s i a n n i k o w -). At saadanne

Indkraingninger af Epithelet mangle, kan ikke overraske den, der

kjender Benfiskeovariets Udviklingshistorie, thi de ere jo betin-

gede af Tilstedevajrelsen af den oprindelige Vaevmasse i Ovariet,

som Benfiskene mangle.

. Den eneste Forfatter, der ligesom jeg vil fraskrive Ovarial-

hnleus Epithel al Evne til at danne .Eg, er Nussbaum. Han

finder hos Gatus lota i November Grupper af Genitalceller tset under

Epithelet, omgivne af en Bindeva;vsomhylling (1. c. Fig. 42), og i disse

ser han som jeg Kilden til Xydaunelsen af .^Eg. .Egl^guingen

foregaar i Januar ; i Marts ere de yngste ^Eg fra November allerede

voxede til, og i „Rederne" er Antallet af Celler taget til; i nogle

afCellerne iagttages en „morb8erformig" Deling af Kjsernen, gauske

svarende til den, som Nussbaum raener at have set i de mandlige

KJ0nsceller. Denne Deling opfatter han (for begge Kjon) saaledes,

at en af Delingscellerue bliver .Eg (eller Spermatogonie) og de

andre Follikelceller. En saadan Deling, af det i bans Fig. 74

fremstillede Udseende, hvorved kun Kjairnen deles, har jeg dog al-

drig kunuet iagttage; men den raaatte da ogsaa kunne forstaas

saaledes, at alle de af Kjonscellens Deling fremgaaede Celler bleve

af samme Slags, saa at derved Kjonscellernes Antal i Reden for-

J)
1. c. p. 633.

^) Studien iiber das Ei hauptsilchlich bei Knochentisclien.. Memoires de

TAcademie de St. Petersbourg. T. XXIII. p. 30. O.'s Fremstilliug er

mis iovris't temmelisr uforstaaelig.
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0gedes; at kuii en skulde blive JEg, bevises slet ikke af Fig. 55

eller iiogeu anden af X.'s Figurer.

Fra Xnssbanms Opfattelse afviger jeg da kun i det Pmikt, at

jeg af KJ0iiscellenie kim lader freingaa Kj0usceller, hvoraf nogle

blive til iEg (eller Spermatogouier), og Follikelepithelet ser jeg

ingeu Grund til at lade opstaa fra audeii Kilde eud fra de Celler,

som omhylle Geuitalcellegrupperne. Det er i de embryonale Ovarier

faktisk de samme Celler, som omhylle disse Grupper, der voxe iud

imellem deres Kjonsceller og afskjpere mindre Grupi)er af dem eller

enkelte Kjoiisceller: udvikler en saadan enkelt Celle sig til JEg,

idet deu voxer i Omfaug, formere dens faa Omliylliugsceller sig og

danne da efterliaauden deu af tlere eller fsBrre Medlemmer sammen-

satte „Membraua granulosa". Baade Brock (for Murseuoiderne) og

Stulilmaun ere ogsaa af deu Meuing, at de faa forste Celler, som

ses omslutte de spsedeste JEg, allerede udgj0re Follikelepitlielet, og

at dette voxer videre ved disse Cellers Deling; men videre end

hertil stra^kker min Overensstemmelse med Stuhlmaun nok ikke:

uaar derimod Brock er tilbojelig til at lade Ovariets Bindevffiv

levere Follikelepithelet, saa bliver denue Opfattelse af dets Her-

komst jo i Yirkeligheden deu samme som min, idet Biudevtevet

hidrorer udelukkende fra de Genitaleellerne omspindeude Celler i

det embrvonale Ovarium.

Til Slutuing turde maaske nogle Bemserkuinger om Tydniugen

af u par rede Ovarier hos Beniiskene finde Plads her.

Iblandt de Fiske, hvis Geuitaludvikling jeg liar havt Lejlig-

hed til belt eller delvis at f0lge, fandtes tre, hvor parrede Anloeg

smeltede sammeu til et uparret Ovarium, nemlig Zoarccs, Perca

og Rhodeus. Forudeu disse liudes som bekjeudt flere med uparret

Ovarium, og det Sporgsmaal ligger da uiEr, om denue Tilstand i alle

Tilfa3lde maa betragtes som fremgaaet ved en Sammeusmeltuiug af to
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Anlieg, eller cm i nog-le den eiie Sides Ovarium er forsvundet.

Gjeuiiem Udvikliiigshistorieu foreligger hidtil intet til Besvarelseu

heraf; ikke desto miudre siges det oftere om et uparret Ovarium,

at det er en Sammeusmeltniug, eller at den ene Sides mangier, og

man maa da slutte, at der gives Forhold, som kunne afgjore dette

Sporgsmaal, uden at mojsommelige udviklingshistoriske Unders0gelser

behoves til Hjeelp. Det er saaledes oftere (ogsaa i Laereboger) an-

givet om de tre nsevnte Fiske, at to Ovarier ere samraensmeltede:

om Zoarces af Stulilmann og Cunningham, om Fer-ca af

Waldeyer, Brock og Kolessnikow, om Rhodeus af Brock ^).

Soger man efter de citerede Forfatteres Grunde for Augivelsen, bliver

man imidlertid noget skuffet: de angive (med TJndtagelse af Stuhlmanu)

ingen, Sagen betragtes aabenbart som teramelig selvfolgelig. Det

liggor da na3r at soge, hvilke Grunde der angives, naar et uparret

Ovarium fortolkes som kun tilhoreude den ene Side, altsaa som

virkelig eukelt; derigjennem kuude man nemlig indirekte faa Svar

ogsaa med Hensyu til det forste Tilfselde.

Vende vi os til Brock som den, der af de nyere Forfattere

har behaudlet Kjonsorgauerne efter den mest omfattende Maalestok,

finde vi p. 544: „Bei auderen Fischen ist der einfache Eierstock

aus einer einseitigen Yorktimmerung zu erklaren, wozu Osmerus

eperlanus mit sehr viel kleinerem rechten als linken Eierstock,

ferner Mormyrus oxyrrkynchus und Auxis vulgaris nach Hyrtl

(1. c. p. 402) den tjbergang bilden. Vollstandig verschwunden ist

der Eierstock der'einen Seite bei Ammodytes tobianus (Rathke),

Cohltis 6ar6afi</a (Rathke, Hyrtl) und bei der beiden Beobachtern

entgangenen Atherina hepsetus (Costa, ich). Der einzige hier

vorhandene immer ganz schwarz pigmentirte Eierstock liegt hier

rechts, ist aber schrag uach links und unten geschlagen, so dass

er sich mit dem Eectum kreuzt".

M Der mangier forovrigt ikke den modsatte Opfattelse, idet Milne Ed-

wards (Lemons, 8 Bd. p. 451) angiver, at Perca og Zoarces have

uparret Ovarie ved Abortion af den ene Sides!

9
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Bortset altsaa fra deu sidste Form liviler Ausvaret for An-

givelsen paa seldre Forfattere ^). Lad os forst se Eathke: liaii

indlader sig ikke direkte paa Sp0rgsmaalet om Sammeusmeltning

eller Atrophi af det ene Ovarium men udtaler blot (Uber den Darm-

kanal etc. p. 132): „Xur einen einzigen Eierstock und nur einen

Hoden fand ich uuter den hieliindischen Fisclien beim Barsclie,

Schleimfische, Saudaale, bei der Pricke, bei der Cohitis tamia, und

bei Cob. larhatula . . . Und zwar gehorte dieser eiue Gescblechts-

tbeil beim Sandaale und dem kleinen Peitzger der rechten, beim

Barsche der linken Seite an , keiner von beiden aber bei der

Schmerle und beim Schleimtische , indem es bei diesen an die

Mittellinie der Nierenmasse befestigt war". Sammenholdes ber-

med Brocks Udsagn om Atherina og bans efterfolgende (ber

ikke citerede) Betragtninger af Eatbkes Augivelse om Perca.

ses det, at det maa v»re Beliggenbeden til den ene eller

anden Side, hvorpaa det kommer an. At Eatbke selv imidlertid

ikke med sit Udtrjk „gebort an" saa gauske bar ment, at den

modsatte Sides Organ mangier, kunde sjnes at fremgaa af,

bvad ban umiddelbart efter det ovenfor citerede skriver: ,,iMerk-

wiirdig iibrigens ist der Umstand, dass beim Sandaale der einfache

Eierstock dureh eine Scheidewand in zwei Langsbalfteu getbeilt

Avorden ist, was aber beim Barscbe und dem kleinen Peitzger uie-

mals bemerkt wird. Diese Bildung nuu ist aucb insofern merk-

wiirdig, als sie einen Ubergang zum Baue der einfacb vorkommeuden

Hoden zu macbeu scbeint; denn diese sind immer in zwei Seiteu-

balften zerfallen, zwiscben welcbeu dann gewOlinlicb der einfache

Saamenleiter . um diese innig mit einauder zu verbinden, iu der

Mitte liegt". Heraf fremgaar formeutlig tydelig nok, at Brock

ikke burde tamke paa en Forsvinden af den ene Sides Ovarium

bos Ainmodi/tes saalidt som paa en Forsvinden af den ene Testikel

') Ammodyte^ ug Cubit i^ barbatuUi na'vnes uemlig ikke i Listen (p. 51o)

over do af Brock undersogte Former: derimod Cobifis td'uia ^. om
bvilken ban dog (p. 544) siger, at ban mangier eu'ue Erfaringer!
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lios uogeu af de n<Dviite Fiske , mcu snarest paa en Sanimen-

smeltniDg

!

HvacI siger dernaest Hyrtl i „Beitiage zur Morphologie der

Urogenitalorgane der Fische"\)':' Overskriften med fede Tjper

p. 403 varsler ikke godt for Brock: „Paariger Eierstock iind Hode

bei Ammodytes toUanus'-'-, og Slutiiiugen p. 404 lyder heller ikke

opmuntrende : ..Ainmodytes besitzt somit zwei Eierstocke, welclie bis

auf ihr vorderstes Filnftel ganzlich von einander getrenut sind, uud

ebeuso zwei Eileiter . .
.'' o. s. v. Om Cobitis harhatula siger liaii

under Overskrift: „Ubergange von unpaaren zu paarigeu Eier-

stocken" : „Die Teudenz zum Doppeltwerden (af Ovariet) ist durch

Spaltung seines vorderen Endes angedeutet", og frenideles: „Die

Hoden sind paarig und liegeu beide wie das Ovarium zu einem

Klumpen zusammengeballt auf der rechten Seite des Darmkanals.

Sie lassen sich vollstandig von einander isoliren, und ihre Aus-

fiihrungsgange verschmelzen erst diclit vor der Ausmilndung zu einem

kurzen einfaclien Ductus efferens". Rigtigheden heraf kau jeg ved

egne Undersogelser bekraefte. Af det citerede vilde jeg da ubetinget

slutte, at en Sammensmeltning af to Ovarier havde fuudet Sted.

Tilbage bliver da kun Atherina hepsetus, men det eneste an-

forte Kriterium, at Ovariet ligger tilh0jre, kan for den ikke vsere

mere beviseude end for Aunaodytes og Coh. bm-batula, livor det jo

ogsaa finder Sted, og hvor der efter de anforte Citater saalidt kau

tvivles om Parretheden, at det maa forbause at se Brock netop

efter de samme Kilder anf0re Ovarierne som virkelig enkelte.

Yende vi altsaa tilbage til de Former, som uden videre af

Brock angives som havende et ved Sammensmeltning uparret Ovarium,

komme vi med tomme Hinder: Beliggeuheden mediant eller til en

af Siderne er ubrugelig som Kriterium. For at fjerne enhver Tvivl

i den Henseende lienviser jeg til, at i Folge Beliggeuheden og Be-

fsestelsen af Ovariet maatte baade Zoarces og Perca have virkelig

enkelt Ovarium, eftersom det (hos yngre Individer) ligger tilhojre

\) Denkschriften der Academ. d. Wissensch Wien. 1 Bd. 1850.

9'^
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og den dorsale Tilhseftiiiug af Mesoariet er tilliojre; men her ar

Udviklingshistorien jo vist, hvoiiedes de parrede Aulseg rykke sam-

men og flyttes tilhojre M.

Af de andre ovenfor naevute Foifattere giver som aufort kim

Stuhlmaun Grunde for sin Opfattelse af Zoarces - Oyariet som

dannet ved en Sammensmeltning, livis reelle ontogenetiske Optraeden

lian dog er saa forsigtig at stette folgende Sporgsmaalstegn til

(1. c. p. 10) „0b dieses aber nur phyletiscli geschehen ist, oder ob

es sicli bei der Entwickelung noch paarig aulegt, vermag icli nicht

zu sageu". Da uu den virkelige Sammensmeltning hos Zoarces er

tilstraskkelig oplyst, kunne de angivne Grunde kun have Interesse,

forsaavidt de ogsaa lade sig anvende paa andre Fiske med uparret

Ovarie. Dette mener jeg er Tilfa3ldet med den tredie af bans

Grunde, som ban ogsaa selv tillaegger storst Betydning, nemlig at

de to Testes ligge ganske paa samme Maade som det enkelte

Ovarium.

Det er ved Sammenligning med det andet Kjon, at man kan

vente at afgjore Sagen uden at bebove Udviklingsbistoriens Hjffilp.

Dermed mener jeg nu ikke, at blot den OmstaMuligbed , at Haunen

bar to Testikler, medens Hunneu bar et Ovarie, beviser, at dette

er sammensmeltet af to. To Testes bos Hannen bevise kun, at

ogsaa Hunneu bar idetmindste havt Anlaeg til to Ovarier; tbi bos

Teleosterne saavelsom hos alle andre Hvirveldyr gaar der for begge

Kj0n en fuldkommen ens indifferent Tilstand forud for den kjonslig

differente; desuagtet kan imidlertid den ene Sides Anteg meget

godt atropbiere bos Hunneu og begge Siders udvikle sig bos Haunen.

hvad f. Ex. Mustelus blandt Hajerue samt Fugloue tilstrfekkelig

godtgjere. Men naar hos Fiske, bvor Hunneu bar uparret Ovarie,

Hannen bar to tfct forenede eller delvis sarameusmeltede Testikler,

som i Beliggeubed og Opbtengning neje stcmme med Ovariet, saa

M Ikke uden Interesse forekommer det raig at vtere, at disse Fiskes

Ovarium gjennemlober et Stadium, som er bleven deu eudelige Tilstand

hos Ammodytes tohinnas og Fistularia sernita (eftm- Katlike os;

Hyrtl).



maa dette, i Aualogi med Porholdeno hos Zoarces og Perca, vaore

blevet enkelt ved eu Sarameusmeltning.

At desiiden anatomiske Forliold ved selve Ovariet, som on

LseugdeVcBg' igjeimem det hele eller eu Del deraf eller Tvedeling

af deu forreste eller bageste Ende, kunne godtgjore det samme, er

selvfolgeligt.

Prove vi iiu de UcBrmere bekjendte Tilfelde af uparret Ovarie

hos Benfiske, fiude vi Sammensmeltuing lios: Rhodeus amarus,

Perca JiuviatiUs, Zoarces I'iviparus ; Ammodytes toh'ianus^ Gunnellus

mdgaris , Cobltis barhafula, Acanthopsis (Cobitis) tcenia^), Trachy-

pterus iris, Balistes toiaentosus, Fistularia serrata, Poecilia Sclmeideri,

Girardinus-) , Gambusia patruelis^), Lebias calaritana^) , Fieras-

fer°), Ophidium barbatum og Vasalli^).

Eu komplet Forsvinden af deu ene Sides ^Eggestok er

derimod, saavidt mig bekjeudt, euduu ikke sikkert paavist hos

nogeu Beufisk ; de Tilfaelde, som fra Brock ere gaaede over i Haaud-

boger'), ere bevislig urigtig forstaaede.

') Efter Hyrtl 1. c. p. 404 maa Forholdene her vsseiitlig stemme med

dem hos Bhodeiis.

^) Iheriug 1. c.

^) Ryder 1. c.

*) Efter egne Undersogelser.

^) Emery 1. c.

•^) Ifolge Hyrtl, 1. c, som de Heste audre Fiske, hvor ikke andea Kilde

er opfort.

^) Wiedersheim: Lehrbuch etc. 2. Auti. p. 769.
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Forklariiig af Tavlenie.

ao — Aorta.

ch — Chorda.

cp — Bughule.

ep — Ektoderm, Epidermis.

et — Entoderm, Tarmepitliel.

fc — Follikelceller.

g — Genitalceller.

gf — Genitalfold.

m — Anl?eg til Mnskulatur ra. m.

meso — Mesoarium resp. Mesorchium.

raest — Mesenterium.

11 — Kyre.

ng — Nyregaug (Unn-regang).

— JEg.

od — Ovidukt.

oil — Ovarialhule.

ov — Ovarium.

p — Peritonealepithel.

pi — Pigmeutceller.

r — Rj'gmarv.

s — Stromaceller (Peritonealceller i Genitalfolden).

sb — Sv0mmebla?re.

t - Tarm.

u — Uriublan-e.

V — Blodkar.

vc — . Ivroppens Hovedvene.

vd — Yas deferens,

vi — Blorame.

AUe Figurerne ere teguede ved Hjwlp af Zeiss" Tegnejirisraa.

Tab. I.

Fig. 1— 20. Zoarces vivip<irus: Fig-. 21 Perca fluviatilift.

Fig. 1. Tvan-suit gjennem en livilende Tcstikel, i Febrnar, af voxen Han.

sk Sredkanaler. Forstorret c. 9 Gange.

— 2. Tv:i^rsnit af Embryo fr^i 3. Sept., kna]) 2 mm., gjennem Genital-

coUernes Kegion. a Van^parti, livoraf Aorta udvikler sig. Under

Embryet ses vedhaMigende Dele af Periblasteii. pb. Verick Oc. 1.

Ob. Yll, sammeuskudt Tubus.
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Fig. 3. TvaTsuit af clet samme Embryo, la-iigere tilbage, gjemieiu den

forreste Del af Tarmanla^gget. pb Celler i Periblasten. i Begreb

med at omdannes til Entodermceller og at iudgaa i Tarmepitlielet.

til Tarmhnle. va Vacuoler i Blommen. Oc. 1. Obj. YII, udtruk-

ken Tubus.

— 4. Af noget reldre Embryo fra Iste Sept., c. 2 mm., x— xx Cellor,

som omvoxe Genitalcellerne; x danne sandsynligvis tillige Tar-

meus Muskularis. Oc. 1. Obj. YII, sms. Tub.

— 5. Af Embryo fra 10. Sept., 4Va mm.: x—xx som i foregaaende Fig.

Samme Forst.

— 6. Af Embryo fra 7. Septbr., c. 10 mm.; Kjonsanlteggene noget for-

skudte tilhojre, endnu kjonslig indifferente. Samme Forst.

— 7— 12. En Rjekke af Tvarsnit, bagfra— fortil, af Ovariet m. m. hos et

Embryo fra 29. Sept., 29 mm., viseude Dannelsen af Ovarialhulen,

bagtil og paa Midten som en Fure, fortil sajkformig lukket. Den

. raorkere Tone angiver Ovarialvseggen (Muskularis), den lysere

Ovarialparencbymet. Oc. 1. Obj. I, udtr. Tub.

— lo. Tvarsnit gjeunem Ovariet af et Embryo fra 16. Oktober, 31 mm.
;

Ovarialhulen i denne Region lukket paa hejre Side, sm Skillev.'^g

mellem de to Ovarialhuler: man ser et Par af de uregelma?ssige

Fremspring af Ovarialparencbymet. uk Urinkanal; ly Nyrens

lymfoide Ya3v; mi Ivjariiedeling (Mitose) i Genitalceller: rau

Ovarialvreggen (Muskularis). Oc. 1, Obj. YII, sms. Tub.

— 14. Et Stykke af et Tvjersnit af Ovariet hos Embryo fra 24. Oktober,

32 mm. Skillevjeggen i denne Region fuldstfendig resorberet:

^Egdannelsen allerede temmelig vidt fremski'eden. Samme Forst.

— 15— 16. Dele af et Tvarsnit af et Embryo fi-a 5. Jauuar, 45 mm.:

sm ventral Rest af den mediane Skillevifig; bk "Blommekjsrner •

0; fastere Dele i Blommen. Nederst i Fig. 16 gaar Snittet gjennem

et Mg saaledes, at Kimblseren slet ikke er truffen, og ovenover

ses et Mg, hvor Snittet bar bortskaaret Kimbl»reus store Nucle-

olus; flere af de mindre ses derimod. Samme Forst.

— 17. Det mandlige Kjansapparat tilligemed den forreste Del af Urin-

bla?rcn hos et Embryo fra 4. November, 34 mm., set fra Under-

siden. Oc. 1, Obj. I, sms. Tub.

— 18. En Del af Testiklen af et Embryo paa samme Udvikliugstrin som

foregaaende, men fra 24. Oktober, set som helt Prseparat i Gly-

cerin, rd -Redor" af Kjonsceller og Stromaceller. Oc. 1. Obj. YII

sms. Tub.

— 19. Tvffirsnit, set bagfra, af Testiklerne hos en (frii Unge fra Juni,

71 V2 mm. Yed n maa Nyren ta^nkes. Aulsggene til Sa?dkana-

lerne tydelige. Oc. 1, Obj. I, udtr. Tub.

— 20. Et Stykke af et L?engdesnit af den samme Unges liojre Testis:

Snittet omtrent parallelt med Linien ab i Fig. 19. rd antyder de

Grupper af Saedkanaler, som antagelig ere opstaaode af en af de

storre .Reder» (rd) paa Stadiet Fig. 18: s de Smaaceller, som

med Genitalcellerne deltage i Dannelsen af selve Saxlkanalerne.
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Tilvenstre for Figuren skal tteukes den mellem de to Testes lig-

gende Vajvmasse, i livilken senere udvikles det fra Sfedkanalerne

udforeude System af Spalterum, som liorer til Vas deferens. Oc.

1, Obj. VII, sms. Tub.

Fig. 21. Tva?rsnit igjenneni Kjonsanla^ggenes Eegion lios et fnldmodent

Embryo ai Perca, c. 5— 6mra. ; mu Anlsg til Tarmens Muskularis

og Peritonealbetrask , som ved enkelte Celler lust og her endnu

staar i Forbindelse med Peritonealepitlielet p; ti den ventrale,

umage Finnebra?mme. Samme Forst.

/
Tab. II.

Fig. 22—39 af Aeeriua vulgaris; Fig. 40: Gasterosfeus aculeatus; Fig.

41—44: Gobio fluviatilis; Fig. 45—51: BJiodens amariis.

— 22—ol. En Esekke Tv.m-snit at det venstre Ovarium af en Unge af

Acerina, 15 mm., bagfra— fortil; viser Ovarialhulens Oprindelse

fra en Fure, som fremefter gradvis lukkes. Fig. 22 bagved Furens

Begyudelse og Fig. 31 foran Ovarialhulens Ophor. 1 den laterale,

m den mediale Side af Genitalfolden. Oc. 1, Obj. VI, sms. Tub.

— 32—35 vise nogle Tvsersnit, ligeledes bagfra— fortil, af hojre Ovarium

af samme Individ ; 32 svarer til 25, 33 til 26, 35 til 28. Samme For-

storrelse. Begge Eo^kker illustrere den store UregelmiBSsighed i

Ovarialfurens Form.

— 36. Acerina $, 10 mm., Tvj^rsnit gjeiniem Urinblsere og Anus, noget

foran Ovidukternes bageste, blinde Ender. Oc. 1, Obj. I, udtr. Tub.

— 37. Af samme Individ, noget Ifengere fremme; de to Ovidukter have

mediant forenet sig til en failles, fortil aaben Tragt. Samme Forst.

— 38. Af samme Individ; Suit gjennem Ovariernes Bagender, umiddel-

bart foran Ovidukternes aabne Munding. Samme Forst.

— 39. Acerina ^, 25 mm., Suit gjennem Anus, viser Vas deferens som

et afgrajndset Vnevparti, hvori Hulrum. Samme Forst.

— 40. Gasterosteus aciileattts, $, 17 mm., Tvjersnit af venstre Ovarium

(set bagfra), omtrent gjeimem Midten af dette. Oc. 1, Obj. VII,

sms. Tub.

— 41. Gohio flnviaUlis, $, 20 mm. Tvan-snit gjennem Ovariets bageste

Ende, kort foran den Eegion, hvor det taber sig som en Stribe i

Peritonealepithelet. bi fedtfyldt Bindeva^v mellem Svommebhuren

(sb) og Peritonaeum; ad ejendommehge, fedtfyldte Va^vmasser, som

ledsage Tarmeu og paa en lang Strrekning ogsaa Ovaricrno og

nssten udfylde hele Bughulen. Oc. 1, Obj. VII, sms. Tub.

— 42. Samme Individ; Snit gjennem den aabne Stra'kning af Ovariet.

a og b fortykket Strjekning af Peritonealepithelet, som drages

med ind i Ovarialdannelscn og blivcr den ikke :i?gbivrende Del

af Ovarialva^ggen. (Ovariet er i dette Snit ganske exceptionelt

fattigt paa JEg og Genitalceller). Samme Forst.

— 43. Samme Individ; Snit gjennem den bageste Del af Ovariets luk-
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kede Stra'kuing: visor, hvorledos Lukuingen gaar fur sig. Sammc
Forst.

Fig. 44. Gohio flui:, ? 26 mm. Suit gjennem Oviduktcrne et Stykke

bagved deres Forbiudelse mod Ovariet: viser 0\iduktkaualernes

Dannelse ved Spaltniiig i de fortykkede Striber i Peritoneal-

epithelet bi lost Bindeva^v, som her ligger bagved Svommebkvreii,

mellem Nyren og Peritonaium; et Blodkar ses gjennemskaaret

dels i dette Bindevffiv, dels i Mesenteriet. Samme Forst.

— 45. Ehodetis amarus, af Muslingegjseller, 6 mm., med begyndende

Pigmentdannelse i 0jnene. Tvsersnit bagved Sv0nimebla3reanl;i?g-

get, set bagfra. Oc. 1, Obj. I, udtr. Tub.

— 46. En Del af det samme Snit, sta-rkt forstorret. Ved x ses en (ie-

nitalcelle balvt omfattet af Peritonealceller. Blodkarret v' ligger

i Mesenteriet, som her er paafoldende bredt, og paa Gruud af

Blommemasseu ligger det med samt Tarmen saaledes trykket op

til den venstre Kropvteg, at man ikke ser noget til Krophnlen

paa den Side, undtagen ganske lidt under Nyregangen. Cic. 1,

Obj. VII, sms. Tub.

— 47. BJiodeus-'Unge 8 mm., Tvan'suit (set bagfra) gjennem det bageste

Kammer af Svommebli^ren (sb) samt Leveren (1), viser Genital-

foldernes Plads ved Siderne af Svemmeblffiren. Oc. 1, Obj. I.

udtr. Tub.

— 48. RJwcleus, 9 mm., endnu af Musliugegj<Teller; Blommen stifirkt re-

duceret, Sv0mmebla3ren stan-kt udviklet, hvorved Genitalfolderne

komme til at ligge nedenunder den (set bagfra).

— 49. Fri Unge af samme, $ 11mm.: Delafet Suit gjennem den bageste

Halvdel af Ovarierne, som lier endnu tage sig ud som Genital-

folder.

— 50. Samme Indvid; Snit gjennem den forreste Halvdel af Ovarierne,

hvor disse have lukket Hule.

— 51. Unge af Bhodeus, $ 15 mm.: de to Ovarier ere medialt forenede,

saa at der findes en Ovarialhule; ved x den iBgfrie Stribe i det

fa?rdige Ovarium. Fiff. 48— 51 samme Forst. som Fig. 47.
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Rettelser.

Side ^, Lin. 23 f. o.: nogl Iffis: nogle

_ 30 _ 5 — Embryoer Ubs: Embryer

_ 54^ _ 14 _ ji^vn, lies: jtevn-

_ 74^ _ 24 - er det lukket Isfis: ere de lukkede

— 76, — 28 — bau Ises: ban

_ 78
' — 8 — Blommen er tes: Blommen, er

_ 88^ _ 33 — Lepidosteus Iss: Lepidostetis.

__ 99 _ 9 — einen Ises: eiuem

— 101 — 33 — ^'il^er lies: tJber

— 104, — 27 — ilia lies: illo

— lOs', - 17 — Potypterus Ises: Pohjpterus

— 114 — 28 — dcres tes: dens

-122 - 16 - udeladesOrdene: temmeligsentindtn^Hlemle
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Theses.

1) Beiitiskenes -Eggeledere ere homologe med de ovrige

Hvirveldyrs ^-Eggeledere, de "Milllerske Gange".

2) Den protocerke Haleform forekommer ikke hos Ben-

fiskene.

3) Parietalorganet hos Eeptiler og Amphibier er ikke noget

Oje.

4) Pattedyrenes MaUeufi er neppe bomolog med de andre

Hvirveldyrs Ledben.

5) Pennatulidernes Stamme [RJiacltis -\- FeduHcufus) tilliorer

det Kolonien grundlffiggende, forste Individ; af dens 4

Lajngdekanaler hidrere knn de to fra dette forste Individs

Maveliule.

6) En Sammenligning mellem Renllla og de fjerformede

Pennatulider kan kun udfores rigtig, naar den nogne

Side af ferstna^vnte betragtes som svarende til Forfat-

ternes saakaldte Dorsalside hos de sidstnaevnte. De paa

ReniUas Skive optrsedende fjerformig ordnede Kaekker

af Individer svare ikke til "Vingerne» hos de egentlige

Sotjer.

7) Madreporariernes Kalkskelet er en ydre Kalkaflejring;

en indre Kalkafsaetning i de enkelte Dyrs eller Kolo-

niens Legeme finder Sted.

8) Den Anskuelse, at det vegetative Livs Organer ikke

kunne afgive sande systematiske Characterer, men at

saadanne kun findes udtalte i Organerne for det animale

Liv, er fuldkommen uholdbar.
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