
DE PLACENTATIE 

VAN DE 

SPITSM1JIS 
(SOREX VULGARIS L) 

DOOR 

A. A. "W. HUBRECHT 

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 

(TW"EEDE SECTIE) 

DEEL 111 N° 6 

MET9PLA.TEN 

--.~._-

AMSTERDAM 

JOHANNES MÜLLER 

1893 
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DOOR 

A. A. W. HUBRECHT. 
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A. I N LEI DIN G. 

In aansluiting aan vroegere onderzoekingen over de placentatie 
van den egel (Quart. Journ. of Micr. Science, vol. XXX, 1889) was 
ik zeer begeerig een soortgelijke reeks gegevens te verzamelen bij 
andere geslachten van Insectivora, ten einde vast te stellen in welke 
mate de ontwikkeling van de placenta gezegd kan worden overeen 
te stemmen bij verschillende vertegenwoordigers van deze archaïsche 
zoogdierorde. 

Uit het hier volgende zal blijken - en ook uit hetgeen ik eer
lang over Indische Insectivora hoop mede te deelen - dat die over
eenstemming onverwacht gering is. 

De spitsmuis werd in de eerste plaats als een vergelijkingsobject 
gekozen 1), omdat de mol destijds door Prof. STRAIIL te Marburg met 
betrekking tot deze vraagpunten in studie was genomen. Zijne 
resultaten hebben sedert het licht gezien (Anatomische Hef te von 
F. MERKEL u. R. BONNET, II, 1892), terwijl eerlang eveneens over 
de placentatie van de mol van de hand van een mijner leerlingen 
eene studie zal verschijnen, zoodat wij dan omtrent drie Europee
sche Insectivoren-geslachten uitvoerige gegevens zullen bezitten. 

Ofschoon het bijeenbrengen van een voldoend aantal zwangere 
spitsmuizen in den aanvang een zware taak scheen te zijn, zoo heeft 

1) In de zitting van 27 September 1890 van de Koninkl. Akad. v. Wetellsch. te 
Amsterdam, werden de hoofdpunten van hetgeen in deze verhandeling uitvoerig be
sproken wordt, in het kort medegedeeld (zie Deel VIII p. 79 van de VerslIlgen en 
Mededeelingen der Kon. Ahd. v. Wetensch. te Amsterdam). 

F 1* 
Verhand. Kon. Akad. v. Wet. (2e Sectie). DL lIl. 
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toch een goed georganiseerde jacht, die in drie opeenvolgende zomers 
werd voortgezet, mij in het bezit gesteld van het benoodigde mate
riaal. Het beste en zekerste conservatie-middel bleek ook thans 
weder (na herhaalde vergelijkende proeven met FLEMMING'S vloei
stof en andere reagentia) het KLEINENBERu'sche pikrien-zwavelzuur 
te zijn, waarin de versch geextirpeerde uterus in toto gedurende 
eenige uren gedompeld werd. 

De doorsneden werden vervaardigd - na inbedding in paraffine -
door middel van het mikrotoom van CALDWELL of van DE GROOT. 
De doorsnedenreeksen werden genummerd en gecatalogiseerd op de 
wijze die op pag. 393 van Deel XXX van het Quart. Journ. of 
Microscopical Science door mij werd aangegeven. 

In de bij dit artikel behoorende verklaring van de platen is het 
catalogusnummer van de respectieve doorsnedenreeks, waarnaar die 
verschillende figuren vervaardigd werden, overal aangegeven. Zoo
doende zal in de naaste toekomst eene vergelijking van deze figuren 
met de oorspronkelijke doorsneden altijd mogelijk zijn. Het zij mij 
vergund tot zoodanige vergelijking iederen onderzoeker uit te noodi
gen die, een gelijksoortig onderzoek onderhanden hebbende, zich 
liever door eigen waarneming dan door de lezing van deze verhan
deling op de hoogte wenscht te stellen van de feiten zooals zij zich 
bij SOREX voordoen. 

Nog wensch ik te vermelden dat de spitsmuizen, wier uteri voor 
dit onderzoek gediend hebben, niet allen aan eene afzonderlijke 
soorts-determinatie zijn onderworpen, terwijl thans voor de meesten 
zoodanige determinatie van het moederdier ook niet meer mogelijk 
is, daar slechts een betrekkelijk klein aantal (± 100) bewaard werd. 
Toch is de mogelijkheid niet buitengesloten dat een zeer enkele maal 
niet SOREX VULGARIS L. maar SOREX (CROt;SOPus) l"ODlI!:NS PALL. -
die één tand minder telt in iedere bovenkaak, maar uitwendig bijna 
geheel met de gewone spitsmuis overeenstemt - den uterus gele
verd heeft. 

Daar geenerlei afwijking van de normale opeenvolging der ont
wikkelings-verschijnselen in mijne preparaten gevonden wordt, die 
zoodanige verklaring zou behoeven, zoo mogen wij de gevolgtrekking 
maken, dat: of de placentatie-verschijnsels van SOHEX VULGARIS en 
van S. FODIENS identisch zijn, Of geen uteri van laatstgenoemde soort 
zich onder de onderzochte en afgebeelde bevonden hebben. 

Ten aanzien der afbeeldingen die bij dit opstel behooren heb ik 
getracht de teekeningen op iedere plaat zooveel mogelijk bij zoo
danige vergrooting te geven, dat eene gemakkelijkere vergelijkbaar
beid van de figuren onderling verkregen wordt. 



DE PLACÈNTATiE VAN DÈ sPtTsMtmt 

In fig. 1-16 heb ik de algemeene omtrekken van het placentatie
proces bij de spitsmuis half-schematisch - maar toch met de camera 
omgetrokken - wedergegeven. De moederlijke weefsels zijn daar 
met rood, de embryonale met zwart aangeduid. De grootere roode 
cijfers verwijzen naar het catalogusnummer van het exemplaar, de 
kleinere roode of zwarte hebben betrekking op het figuurnummer 
waarin de aldus aangewezen plek bij sterker vergrooting met meer 
histologisch detail is wedergegeven. 

Aan deze verhandeling ontbreekt een hoofdstuk waarin de punten 
van verschil en overeenkomst, die er bestaan tusschen de hier ver
kregen resultaten en die waartoe verschillende nieuwere onderzoekers 
(DUVAL, STRA!IL, FLEISCHMANN, MASIUS, MINOT, HEINRICIUS, LÛSE

BRINK, e. a.) met betrekking tot andere zoogdiergeslachten gekomen 
zijn, kritisch besproken worden. Ook van algemeene en vergelij
kende beschouwingen met betrekking tot de leer der placenta heb ik 
mij hier vooralsnog onthouden. Een en ander gesehiedde omdat het 
materiaal reeds gereed ligt, hetwelk mij in staat zal stellen het pla
centatieproces bij nog een vijftal andere, tot heden niet onderzochte 
zoogdier-genera te bestudeeren. Bedoelde bespreking van strijdpunten 
en van algemeene gevolgtrekkingen worde beter tot het laatst uit
gesteld en vooralsnog alleen de feiten en verschijnselen beschreven 
zooals zij zich bij ieder van die zoogdiergeslachten aan ons voordoen. 
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B. SCHETSMATIG OVERZICHT VAN HET PLACENTATIE-PROCES 

BIJ SOREX. 

Het is mijn doel in de hier volgende paragraaf, voorafgaande aan 
die waarin de waarnemingen in bijzonderheden zullen vermeld wor
den, een kort overzicht te geven van de algemeene trekken, waar
door do placentatie van de spitsmuis wordt gekenmerkt. Het gaat 
vooraf aan de uitvoerige beschrijving der bijzonderheden in plaats 
van deze te besluiten, omdat die bijzonderheden beter overzien en 
gemakkelijker begrepen zullen worden, wanneer zekere algemeene 
opvattingen vooraf zullen besproken zijn. 

De placentatie van de spitsmuis komt tot stand door processen, 
die plaats vinden in het moederlijk weefsel en door zoodanige, die 
zich in de kiemblaas afspelen. In den beginne zijn deze beide 
groepen van processen geheel onafhankelijk van elkander; later, 
wanneer de kiemblaas zich tegen het moederlijk weefsel heeft vast
gezet, zijn zij in nauwe wisselwerking; nog later is het aandeel dat 
de moeder in de samenstelling der rijpe placenta heeft, weder terug 
gebracht tot het moederlijke bloed waarmede dit orgaan gedrenkt is. 

De moederlijke processen zijn: 
1°. onverwachte, plaatselijke uitzettingen van den uteruswand, die 

eenigszins eigenaardig van gedaante zijn en vergezeld worden door 
wijzigingen in de verdeeling van klierweefsel enz. in dien wand; 

2° belangrijke plaatselijke woekeringen van moederlijk uterus-
epithelium. 

De embryonale processen zijn: 
1 ° plaatselijke wijzigingen in den wand van de kiemblaas ; 
20 zelfstandige ontwikkeling van zekere gedeelten van het trophoblast 

door welke ten slotte een syncytium in het leven geroepen wordt. In 
dit laatste zijn allantois-vlokken met embryonaal bloed in de nauwste 
aanraking met moederlijk bloed, dat in ruimten van het embryo
nale weefsel circuleert waarin geen endotheliale bekleeding wordt 
aangetroffen. 

Beginnen wij met de pro ces sen in het moe de rl ij k wee f
se 1, zoo nemen W!j waar, dat de hierboven genoemde verwijdingen het 
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uiterlijk van de utel'ushoornen, die oorspronkelijk cylindrisch zijn, 
zeer belangrijk veranderen. Geen spherische aanzwellingen wijzen 
hier, zooals bij andere zoogdieren, den voortgang der zwangerschap 
aan, maar de verwijdingen bezitten een bepaalden peervorm, zeer 
spoedig nadat het embryo van den eileider in den uterus zelf is over
gegaan. Deze aanzwellingen worden langen tijd verbonden door 
gedeelten die zeer nauw zijn en die eerst in die latere zwangerschaps
stadiën wijder worden. 

Deze verwijding Îs ongetwijfeld onafhankelijk van eenigerlei directe 
werking van de kiemblaas. Het is een moederlijk verschijnsel, de 
vasthechting van de kiemblaas voorbereidend. Tegelijk daarmede 
ondergaat het epithelium-bekleedsel van de holte van het verwijde 
gedeelte belangrijke veranderingen. Deze veranderingen bestaan in 
eene snelle vermeerdering van de epi1heliumcellen, welke meer dan 
één laag dik worden en tusl:lchen welke bloedbanen ingesloten wor
den, zoodat de uitkomst ten slotte is : 

1) eene concave, klokvormige oppervlakte, tegenoYer het mesome
trium, waarop talrijke, nieuwgevormde epitheliale crypten openen, 
terwijl kliermondingen hier en daar verspreid liggen tusschen de 
veel talrijkere cryptmondingen ; 

2) zijdelingsche kussenvorrnige oppervlakten, waar geen zooda
nige crypten aanwe:lig zijn en tegen welke de kiemblaas zich het 
eerst vasthecht door middel van eene gordelvormige strook. 

Omtrent de e m bI' Y 0 n ale pro ces sen geldt het volgende. De 
bloedvaten van de area vasculosa op den dojerzak spreiden zich uit 
tegen de zooeven genoemde gordelvormige strook, terwijl die van de 
allantois (spoedig vertakt in vingervormige vlokken) ditzelfde doen 
tegen de concave vlakte, die sub 1) genoemd werd. 

Echter niet dan nadat eerst zeer belangrijke veranderingen op 
deze beide plekken hebben plaats gevonden; veranderingen die be
staan in de ontwikkeling van syncytium-weefsel van embryonale 
herkomst uit de buitenste laag van de kiemblaas. In dit embryo
nale syncytium kunnen twee streken onderscheiden worden: 

1) een gordelvormig syncytium in het gebied van de area vaseu
losa. Dit syncytium dankt zijn oorsprong aan het gedeelte van de 
oppervlakte van de kiemblaas, dat wij het omphaloide trophoblast 
zullen noemen; 

2) een klokvormig syncytium tegenover het mesometrium. Dit 
syncytium dankt zijn oorsprong aan dat gedeelte van den buiten
wand van de kiem blaas, dat zich tegelijkertijd met de vorming van 
het amnion ontplooit, daar het feitelijk het epiblast is van de buiten
ste amnionplooi. Wij zullen dit het allantoide trophoblast noemen. 
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Beide syncytia bevatten talrijke hol ten in welke moederlijk bloed 
binnendringt. 

In het omphaloide syncytium, waartegen de area vasculosa zich 
uitbreidt, dringen geen dojerzakvlokken binnen, zooals dit bij den egel 
geschiedt. De area vasculosa wordt na zekeren tijd van deze plaats 
losgemaakt; de vlakte waartegen zij gehecht geweest is (epithelium
woekering + syncytium) wordt nl. langzaam maar volledig geresor
beerd. Een nieuwe laag moederlijk uterusepithelium ontstaat onder 
dit geresorbeerde gedeelte onmiddellijk tegen de muscularis. 

Zoodra deze resorbtie tot stand is gekomen blijft het klokvormige 
syncytium tegenover het mesometrium alleen over en ondergaat nu 
eene reeks verdere vormveranderingen en complicaties, die het doen 
worden tot de volwassen, schijfvormige moederkoek van de spitsmuis. 

Deze vormveranderingen kunnen als volgt worden samengevat: 
a. het allantoide trophoblast hecht zich tegen de concave moe

derlijke oppervlakte en geeft knobbelvormige uitIoopers af, die in 
de mondingen van de moederlijke crypten binnendringen. Het moe
derlijke epithelium wordt allerwege vernietigd, waar slechts het tro
phoblast zich daartegen aanlegt. De uitloopers dienen om het tropho
blast zeer stevig tegen de moederlijke woekering vast te hechten. In 
de monding van uterusklieren dringen die uitloopers niet binnen: deze 
klieren worden door het trophoblast slechts overdekt en afgesloten. 

b. Het trophoblast ondergaat eene differentiatie in eene buitenste 
laag, die het syncytiale karakter meer volledig vertoont en blee
kere kernen voert (plasmodiblast, VAN BENEDEN) en eene binnenste 
laag, waarvan de kernen donkerder kleur aannemen (cytoblast, VA.N 

BENEDEN). 

c. Tusschen de kernen van het plasmodiblast ontwikkelen zich bloed
ruimten, die in samenhang treden met de moederlijke ruimten, welke 
blootgelegd zijn na de verdwijning van het moederlijke epithelium. 

d. De trophoblast-uitIoopers, die in de crypten zijn doorgedrongen 
worden uitgehold. Allantoi::;-vlokken dringen deze holten binnen. 

e. De allantois zendt nieuwe vlokken naar het cytoblast, die 
evenwel niet verder centrifugaal voortgroeien. Het cytoblast zelf 
groeit centripetaal. Daarbij worden de periphere gedeelten gaande
weg omgezet in plasmodiblast, terwijl de centrale terzelfder tijd de 
nieuw gevormde vlokken omhullen. Naarmate laatstgenoemde in 
lengte toenemen worden zij dus ingesloten tusschen eene gelijksoor
tige trophoblast-matrix (waarin moederlijk bloed circuleert), als die 
welke hare vroegste voorgangsters omgeven. 

f. Naarmate de placentairstreek in breedte toeneemt, wordt plaats 
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gewonnen voor de vrije ontwikkeling van deze secundaire vlokken. 
Terzelfder tijd wordt de moederlijke woekering afgeplat tot eene 
oppervlakkige bedekking van de groeiende placenta en wordt zij 
ten slotte nog slechts door enkele geïsoleerde kernoverblijfselen ver
tegenwoordigd. 

g. In het eindstadium van de placenta zUn de allantoisvlokken 
niet langer als zoo danig herkenbaar en wordt het tusschenliggende 
trophoblast tot het uiterste uitgerekt. Bijgevolg wordt het moeder
lijke bloed slechts door een zeer dun laagje plasmodiaal weefsel van 
het embryonale bloed gescheiden. Trophoblast-Iacunen met moederlijk 
bloed kunnen uiterst gemakkelijk van die ruimten onderkend worden, 
waarin embryonaal bloed circuleert, door het feit dat de moederlijke 
bloedlichaampjes zoo buitengewoon veel kleiner zijn dan de embryonale. 

In de rijpe placenta kan aldus de ingewikkelde dooreenvlech1.ing 
van deze twee stellen bloed ruimten met groote zekerheid worden vast
gesteld, terwijl eveneens de bijzonderheden van de wordingsgeschiede
nis der placenta, die hier vermeld werden, door middel van deze belang
rijke bijzonderheid gemakkelijk vervolgd en getoetst kunnen worden. 

De hier gegeven samenvatting duidt er op dat de placenta in het 
wezen der zaak eene embryonale nieuwvorming is, welke gedrenkt 
wordt door moederlijk bloed, dat in ruimten zonder endothelium cir
culeert. Aan deze embryonale nieuwvorming is eene belangrijke 
woekering van moederlijk epithelium voorafgegaan, die echter niet 
deelneemt aan de vorming van de rijpe placenta, maar voordeelen 
aanbiedt voor de vasthechting en de voeding van de embryonale 
nieu wvorming in de allervroegste stadiën van deze laatste. 

De schijfvormige placenta is in de latere zwangerschapsstadiën de 
eenige verbinding tusschen foetus en moeder: de gordel vormige ver
binding in de omphaloide streek is slechts tijdelijk. 

Beneden laatstgenoemde verschijnt in een vroeg stadium nog een 
andere ringvormige, gewijzigde trophoblaststrook, die niet tegen moe
derlijk weefsel aanligt. Zij blijft tot het laatst bestaan als een 
verdikt cirkelvormig vlies, dat de allantois-vaten, die het foetus 
met de placenta verbinden, samensnoert. Er is reden om aan te 
nemen, dat zoowel dit onderdeel van het trophoblast (de tropho
blastring), als dat hetwelk tegen de mesometrale oppervlakte van 
het u teruslumen aanligt, eene rol spelen bij het overbrengen van 
voedingsmateriaal naar de binnenruimte van den dojerzak, alwaar 
dit daarna opgenomen wordt door bijzonder gemodifieerde hypo blast
cellen van genoemden dojerzak. 
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C. NADERE BIJzONDERHEDEN OVER HET PLACENTATIEPROCES. 

I. De veranderingen in de weefc;els van de baarmoeder. 

De verschillende en opeenvolgende veranderingen waaraan de 
weefsels van de baarmoeder blootstaan gedurende de zwangerschap 
hebben een zichtbaren invloed op het uitwendig aanzien van die 
baarmoeder. De plaats waar zich embryo en moederkoek bevinden 
is niet alleen herkenbaar als eene opzwelling, die in omvang toeneemt 
naarmate de zwangeI'8chap voortschrijdt, maar deze opzwelling onder
gaat nog zekere eigenaardige vormveranderingen, die wij in eenige 
bijzonderheden zullen hebben na te gaan. Reeds werden verschillende 
afbeeldingen van de baarmoeder in vroege zwangerschapsstadiën 
door mij gegeven in een opstel "On the Development of the Ger
minal Layers of Sot'ex 1)ulgaris", dat in 1890 verscheen in deel 31 
van het Quart. J ourn. of Microsc. Science. Die afbeeldingen zijn 
daar genummerd fig. 13, 15, 42, 65 en 83. De opzwellingen zijn 
knobbelvormig vooruitspringende plekken, die gescheiden zijn door 
meer buisvormige gedeelten (fig. 47). Naarmate de zwangerschap 
vordert wordt de ronde knobbel meer eivormig en het buisvormige 
verbindingsstuk welhaast nog meer vernauwd (fig. 39). "Van de hier 
bedoelde figuren zijn doorsneden in dit opstel onder de volgende nos. 
afgebeeld: 

Fig. 83 (1890) is de baarmoeder, die behoort bij de doorsnede, welke 
hier als fig. j wordt afgebeeld. 

" 65 ( " ) behoort bij fig. 6 (1893) 

" 42 ( ,,) " "" 5 ( " ) 
" 15 ( ,,) " "" 4 ( " ) 
" 13 ( ,,) " "" 3 ( " ) 

Op Plaat IV van deze verhandeling zijn nog verdere zwangere 
uteri afgebeeld zooals zij zich van buiten gezien voordoen. De num
mers tUElschen haakjes geplaatst hebben betrekking op het catalogus
nummer van het afgebeelde exemplaar en daar deze nummers 
eveneens (in roode cijfers) herhaald worden bij de op PI. I en II 
afgebeelde dwarse doorsneden, zoo zal het gemakkelijk vallen deze 
twee stellen onderling te vergelijken. De eivorm, die de opzwelling 
aanvankelijk bezit (fig. 4-10), wordt spoedig vervangen door eene 
meer peervormige, met zwakke insnoering in het midden tfig. 11-13). 

http://insnoeringinhetmiddenifig.il
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De verst vooruitspringende oppervlakte is het eerste begin van de 
placenta, de zwelling dichter bij het mesometrium is die van den 
dojerzak binnen welke het grooter deel van het zich ontwikkelende 
embryo ingestulpt is. Laatstgenoemde zwelling neemt eerlang sneller 
in omvang toe dan eerstgenoemde; in fig. 38 is zij min of meer 
driehoekig geworden, terwijl de plek waar de moederkoek zich be
vindt knobbelsgewijs naar voren springt. De verbindende gedeelten 
bezitten nog steeds nauwen, cylindrischen buisvorm. 

Naarmate de zwangerschap vordert worden ook deze gedeelten 
eindelijk verwijd en in de hoogzwangere baarmoeder zijn de embry
onen niet langer door zulke sterke insnoeringen vaneen gescheiden 
als in de vroege stadiën, terwijJ de moederkoek ter zelfder tijd een 
pJattere gedaante heeft aangenomen (figg. 44, 45). 

Wij zullen ons nu tot de dwarse doorsneden wenden en de ver
schillende histologische veranderingen nagaan, die met deze uitwendige 
vormveranderingen van de baarmoeder hand in hand gaan. 

In het stadium van fig. 1 en 2, waar de embryonen zich voor
alsnog in de eileiders bevinden en waar nog geenerlei uitwendig 
zichtbare plaatselijke opzwelling valt waar te nemen, zien wij de 
spierlaag van de baarmoeder nog op hare volle dikte bewaard: eene 
uitwendige overlangsche en eene inwendige kringspierlaag (fig. 16). 
Binnen de muscularis is de mucosa van zeer wisselende dikte, zoo
als een blik op figg. 1, 2 en 16 ons doet zien. Dicht bij het me
sometrium vinden wij een geplooid epithelium met weinig of geen 
klieropeningen naar het uteruslumen en slechts door eene betrekke
Jijk dunne laag bindweefsel van de spierlaag gescheiden. De klieren 
liggen aan de tegenovergestelde zijde veel talrijker bijeen, en wel 
meer bepaaldelijk links en rechts. Vlak tegenover het mesometrium 
is de mucosa veelal iets minder dik (fig. 16). 

In dit klierrijke gedeelte zijn de klierbuizen dicht opeengepakt 
en sterk gewonden: zij monden uit in dat gedeelte van het lumen 
dat zich in fig. 1 en fig. 16 als eene overlangsche gleuf tegenover 
het mesometrium voordoet. Deze nauwe gleuf wordt dus ingesloten 
tusschen twee kussenvormige opzwellingen van de klierlaag. In deze 
verdikkingen zijn links en rechts sterke bloedvaten aanwezig (fig. 
16, bl.). Vertakkingen daarvan verloopen tusschen muscularis en 
mucosa, capillaire banen tusschen de klierbuizen. 

Het is zeer opmerkenswaardig hoe in het volgende stadium de 
dwarse doorsnede van deze zelfde streek bijzonder belangrijke 
wijzigingen ondergaan heeft, onafhankelijk van eenigerlei directe of 
actieve medewerking van de kiemblaas, die vooralsnog niet tegen 
den uteruswand is vastgehecht. 
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Beginnen wij bij het mesometrium, dan zien wij dat er in fig. 3 
in de nabijheid daarvan nog overblijfsels van twee zijdelingsche 
nissen van het · uteruslumen gevonden worden, die in fig. 1 onder 
de klieren- en bloedvaten-voerende kussenvormige verdikkingen wer
den aangetroffen. In plaats van het gleufvormig gedeelte van het 
uteruslumen, dat in fig. 1 tegenover het mesometrium ligt en dat 
met genoemde twee zijdelingsche nissen een ..L vorm vertoont, vin
den wij nu eene klokvormige ruimte, waarvan de relatieve verhou
dingen tot de dikte van den uteruswand op verschillende punten 
zeer belangrijk gewijzigd zijn geworden. Een vergelijkende blik 
op de figg. 3 en 1 zal nog beter dan eene uitvoerige beschrijving dit 
verschijnsel verduidelijken. Er heeft blijkbaar in zeer belangrijke 
mate rekking plaats gevonden: het antimesometrale stuk van den 
baarmoederwand is tot de helft en minder van de dikte terugge
bracht, die het in het vorige stadium bezat en slechts de twee kus
senvormige verdikkingen, nog vrijwel als zoodanig herkenbaar, zijn 
in dikte toegenomen. De verdeeling der klierbuizen heeft een zeer 
gewijzigd karakter gekregen: zij liggen niet langer dicht bijeen, 
maar zijn verspreid over een wijder gebied en zijn talrijker links 
en rechts van het mesometrium dan daartegenover. Hunne uitmon
dingen zijn natuurlijk niet van plaats veranderd, maar in plaats van 
de loodrechte gleuf van fig. 1 en 16 is nu de streek waar zij uit
monden het hovendeel van de concave bovenvlakte van het klok
vormige lumen geworden. 

De bloed \'aten worden in overeenkomstige ligging aangetroffen als 
te voren. De zijdelingsche opzwellingen zijn voornamelijk toegeno
men door bindweefselwoekering, daar de muscularis ook hier dun
ner geworden is (vergel. fig. 16 en 18), terwijl het epithelium nog 
steeds slechts één cellaag dik is. De histologische bijzonderheden 
zijn in figg. 17, 18 en 66 aangegeven. Uit laatstgenoemde figuur 
blijkt dat ook de epitheliale bekleeding van de.antimesometrale holle 
binnenvlakte in dit stadium niet meer dan een enkele cellaag 
dik is. 

Deze bijzonderheid is de eerste die wijzigingen ondergaat. En 
die wijziging is tevens de meest belangrijke verandering, die op zal 
treden in de moederlijke weefsels, als voorbereiding voor de opname, 
de vasthechting en de voeding van de kiemblaas. Bovendien is het 
een proces, dat bij andere zoogdieren tot nu toe niet is opgemerkt 
geworden, eerder het tegendeel. De nieuwste en meest betrouwbare 
waarnemingen over de placentatie van zoogdieren hebben talrijke 
voorbeelden aan het licht gebracht, zoowel b!j Insectivora als bij 
Rodentia, Carnivora en Chiroptera, waar het moederlijk epithelium 
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van het baarmoederlumen in vroege zwa.ngerschapsstadia verdwijnt. 
Ikzelf heb dit verdchijnsel beschreven en afgebeeld voor den egel. 
En zoo is het dus voorzeker zoowel een on verwa.cht als een belang
rijk feit, dat bij de spitsmuis ditzelfde uterus-epithelium eene woe
kering op groote Elchaal omlergaat, en dat het celmateriaal, dat aan 
dit woekeringsproces zij n ontstaan te danken heeft, van zoo hooge 
beteekenis wordt voor de verdere ontwikkeling van het embryo. 

Niettemin zullen wij later hebben op te merken, dat het kunstig 
geplooide epithelium, hetwelk als resultaat van deze woekering te 
voorschijn komt, niet van blijvenden aard is, maar dat het verdwijnt 
en verwoest wordt, zoodra als, of wel kort nadat het embryonale 
trophoblast daarentegen aan komt te liggen. Zoodoende wordt een 
eindstadium bereikt, dat dan weder vergelijking met andere zoog
dieren, bij welke het uterus-epithelium verdwijnt zonder voorafgaande 
proliferatie, ongedwongen toelaat. 

Wij moeten nu deze epitheliale woekering in bHzonderheden be
schrijven. Vergelijken wij fig. 4 met fig. 3 dan zien wij dat de 
diameter van den uterus en van zijn lumen niet belangrijk zijn 
toegenomen. Toch is in ng . 4 de epitheliale woekering reeds aange
vangen, en van drie tot vijf cellagen dik ter plaatse waar later de 
moederkoek zal gevormd worden, van twaalf tot achttien cellagen 
dik op de twee zijdelingsehe kussenvormige plekken, wa.ar omstreeks 
dezen tüd (cf. fig. 4) de kiemblaas begonnen is zich tegen de moe
derlijke weefsels vast te hechten. 

Het verschil tusschen dit en h et vroegere stadium valt nog beter 
in het oog, wanneer wij fig. 19 met fig. 17 en fig. 20 met fig. 18 
vergelijken. De figuren 67-69 zullen ons in staat stellen de histolo
gische bijzonderheden te bespreken. De microscopische doorsnede die 
in fig. 67 werd afgebeeld stelt het buiten twijfel, dat de woekering 
van epithelialen aard is. Zoo wel hier als in de vele doorsneden die 
niet werden afgebeeld, geven ons de karyokinetische figuren (die goed 
geconserveerd en met pikrokarmijn scherp gekleurd waren) definitief 
antwoord op de vraag naar de herkomst van het gewoekerde cel
materiaal; het zijn nl. de epithe1iumcellen die het baarmoederlumen 
bekleeden, welke naar binnen toe nieuwe deelcellen afgeven, die te mid
den van de bindweefsel-elementen komen te liggen, door welke epithe
lium en muscularis vaneen gescheiden worden. 1 'e epitheliale elementen 
worden spoedig talrijker dan die welke tot het bindweefsel behooren. 

De woekering vindt met grootere snelheid plaats op de zijdeling
sche kussen vormige verhevenheden. lIet verschil tusschen de epithe
liale laag en de cellen die daaruit te voorschijn zijn gekomen is 
hier spoedig verdwenen en terwijl laatstgenoemde cellen zelve snel 
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verder vermenigvuldigen, ontstaat een verschil in dikte tusschen de 
zijdelingsche moederlijke weefsels tegen welke de dojerzak zich gaat 
uitbreiden en de klokvormige moederlijke oppervlakte tegen welke 
de allantois zich later zal gaan vasthechten. 

En al is er tusschen die beide streken geen scherpe grenslijn, zoo 
valt het toch in fig. 20 en in fig. 4 gemakkelijk genoeg om hen in 
algemeene trekken van elkander te onderscheiden. 

Een ander belangrijk verschil, dat er tusschen die twee gedeelten 
van de binnenvlakte der baarmoeder bestaat, is het volgende. In de 
streek waar de placenta zich zal gaan vormen ziet men dat de naar 
binnen gewoekerde epitheliale elementen zich zeer spoedig op eene 
kenmerkende wijze gaan rangschikken onder de epitheliumlaag van 
welke zij afkomstig zijn. Op betrekkelijk regelmatige afstanden 
plaatsen zich die gewoekerde cellen op eigenaardige, straalsgewijze 
manier en laten daarb!j een middenvak zonder kernen vrij, dat dan 
omgeven is door eene rondom geplaat!:lte overkapping van kernen 
(fig. 69). Op dwarse doorsnede vertoont deze rangschikking van 
de gewoekerde cellen zich z66, dat zij gevoegelijk waaiervormig zou 
kunnen genoemd worden. Het middelpunt van den waaier zou dan 
ergens in het baarmoeder-epithelium gelegen zijn. 

In een volgend stadium ondergaat deze rangschikking eene ver
andering waardoor zij van veel grootere functioneele beteekenis 
wordt. Het centrum van de waaiers-gewijs geplaatste elementen 
wordt nl. eene open crypt, doordat het protoplasma zich hier terug
trekt en alsdan de meer peripherisch gelegen kernen eene epithe
liale bekleeding van deze crypt leveren. Ook gaat het baarmoeder
epithelium, voor zoover het onder de zich vormende crypt doorliep, 
te gronde en aan de randen van de crypt versmelt de binnenbe· 
kleeding met het rondom liggende uterusepithelium. Dit alles is in 
bijzonderheden wedergegeven in de figuren 70 en 71, terwijl fig. 
22 en 23 op hetzelfde stadium betrekking hebben en tevens een 
overzicht geven van de relatieve dikte van het gewoekerde gedeelte, 
vergeleken met de bindweefsellaag en met de spierlaag van den 
baarmoederwand. Vergelijkt men deze afbeeldingen met fig. 17 en 
19 dan blijkt onwederlegbaar dat ook het bindweefsel in omvang is 
toegenomen. 

Zoo zijn dus nu op ene crypten, afkomstig van hèt woekerings
proces van het baarmoeder-epithelium dat hierboven beschreven 
werd, over de geheele concave vlakte verspreid, waar zich de pla
centa zal gaan ontwikkelen. Tusschen de openingen van deze cryp
ten treffen wij nog de mondingen Véln de baarmoederklieren aan. 
Het is niet zoo moeilijk als het misschien aanvankelijk wel schijnen 
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zou, om een kliergang te onderscheiden van de nieuwgevormde cryp
ten. Dit kan blijken uit fig. 21 en fig. 68. Vooral wanneer wij 
fig. 68 met fig. 71 vergelijken zien wij dat het klierepithelium 
uitermate veel duidelijker is dan het epithelium van de crypt. Dit 
laatste is voorloopig alleen scherp omschreven daar waar het in de 
oppervlakkige epitheliumlaag overgaat (fig. 71) en werkelijk reeds 
een vrij lumen omsluit. Dit lumen van de crypt, hare vrije holte 
dus, wordt veel duidelijker - en daarmede ook de celgrenzen in 
de bekleeding van de crypt - in de nu volgende stadia van figg. 
24, 25 en 74. 

Het woekeringsproces heeft thans zijne grootste hoogte bereikt : de 
producten ervan, de epitheliale crypten, staan nu gereed om de uit
loopers van het trophoblast in hare holte op te nemen. Tusschen 
de epitheliale woekeringen, die hier meer in bijzonderheden beschre
ven werden, hebben van den aanvang af moederlijke bloedvaten, door 
bindweefsel gedragen, hun verloop genomen. In fig. 24 en 25, maar 
nog veel duidelijker in fig. 74 kan de betrekking tusBchen dit vaat
voerend bindweefsel eenerzijds en het epitbeliumweefsel van de crypten 
anderzijds, worden nagegaan. Het gewoekerde epithe1iumweefsel is 
onmiskenbaar veelomvangrijker dan de bloed voerende weefselstren
gen, die tusschen de epitheliale crypten hun verloop nemen. 

Vergeleken met de geheele dikte van den uteruswand ziet men 
dat de epitheliale woekering in de door fig. 24 en 25 afgebeelde 
doorsneden belangrijk is toegenomen in beteekenis en wanneer wij 
nu nog eenmaal de.. omtrek figuren 3 en 4 vergelijken met fig. 5-7 
(alle behoorende tot stadiën die hier besproken werden) zoo zien wij 
dat ook de onderlinge verhoudingen belangrijke wijzigingen onder
gaan hebben en dat de zijdelingsche, kussenvormige gedeelten, waar 
de eerste aanraking van den dojerzak met de moederlijke weefsels 
tot stand komt, niet langer de antimeBometrale holle bovenwand in 
dikte overtreft, maar veeleer het tegendeel. De epitheliale woeke
ring, die aanvankelijk in deze placentairstreek langzamer plaats vond, 
heeft zeer spoedig in snelheid van groei de zijdelingsche gedeelten 
overvleugeld. De baarmoederklieren, al worden zij in belangrijke 
mate platgedrukt wanneer eenmaal de epithelium woekering ën de 
crypten de grootte van fig. 6 en 7 bereikt hebben, zijn nog steeds 
in het bezit van haar uitvoergangen, die naar de oppervlakte heen
loopen, evenwijdig aan de as der crypten. 

Zooals wij reeds vroeger opmerkten en zooals ook uit fig. 7 valt af 
te leiden, is in de zijdelingsche epitheliale woekeringen tegen welke 
de dojerblaas zich vastgehecht heeft, geenerlei aanduiding van de 
vorming van crypten. Ook hier echter zijn tusschen de gewoekerde 
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epitheliumcellen fijne bloedbanen waarneembaar (fig. 20) die met 
de vaten uit het diepere bindweefsel in samenhang blijven. 

Het bovenstaande heeft ons meer uitvoerig ingelicht omtrent de 
verschillende wijzigingen die de moederlijke weefsels ondergaan, 
v66rdat de kiemblaas zich tegen dezo weefsels vasthecht of gelijk
tijdig daarmede. 

Is eenmaal deze vasthechting tot stand gekomen zoo treedt eene 
nieuwe ph ase in, die gekenmerkt is door belangrijke veranderingen. 
En terwijl tot nu toe een zeer in het oog vallende en omvangrijke 
ontwikkeling in de moederlijke weefsels werd waargenomen, zoo 
hebben in de phase die nu intreedt woekeringen van de embryonale 
weefsels verreweg de overhand. 

Deze woekeringen in de buitenste trophoblastlaag, zullen meer 
uitvoerig beschreven worden in de volgende paragraaf. 

Daarbij voegen zich vaatnetvormingen vooreerst op de oppervlakte 
van de dojerblaas (de vaten der area vasculosa) en later in het 
weefsel van den allantois-wand, welks bloedvaten gebruik maken 
van de wegen, die in het toekomstige placenta-gebied door het tro
phoblast gebaand zijn. 

De meest kenmerkende bijzonderheden van deze nieuwe ontwik
kelings-phase kunnen als volgt worden samengevat. 

I. In het baarmoederweefsel: 
a). De nieuwgevormde epitheliale crypten worden langzaam en 

gaandeweg binnengedrongen door trophoblastknobbels en uitgroeisels, 
welke zoowel histolytische als bloedvat vormende functies uitoefenen. 

b). De zijdelingsehe, kussenvormig verdikte woekeringen van 
moederlijk epithelium, waartegen het trophoblast van de area vas
culosa zich heeft aangelegd, ondergaan ,onmiskenbare histolytische 
resorbtie en verdwijnen ten slotte. 

n. In de kiemblaas : 
a). Het amnion ontstaat. 
b). De area vasculosa op de dojerblaas komt tot volle ontwik

keling. 
c). De allantois ontstaat. 
d). De ringvormige trophoblast-streek en de trophoblast-knobbels, 

die sub I. a vermeld werden, vertoon en zich. 
Uit het bovenstaande leeren wij dat het voornaamste verschijnsel 

hetwelk in deze phase voor het eerst optreedt en haar kenmerkt de 
innige versmelting is, over eene aanzienlijke oppervlakte, van em
bryonale en moederlijke weefsel elementen, gepaard gaande met be
langrijke en tot heden nog onvoldoend gekende histolytische en 
histogenetische processen. Zoo wordt het dan ook van nu aan on-
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mogelijk om nog verder te" beschrij ven wat aan het hoofd dezer 
paragraaf genoemd werd "de veranderingen in de weefsels van de 
baarmoeJer", zon lel' daarbij voortdurenJ mellling te moeten maken 
van de groei verschijnsels in het embryonale trophoblast. Om die reden 
verdient het de voorkeur om de meer uitgewerkte besehrijving van 
de latere stadia naar de volgende paragraaf over te brengen. 

Hier wensell ik alleen nog in enkele trekken een algemeene schets 
te geven van de verdere veranderingen die plaats vinden in het 
baarmoederweefsel tot aan het einde der zwangerschap. 

De zijdelingsr.he kussenyorminge verdikkingen verdwijnen met 
betrekkelijke snelheid, terwijl onder hen eene nieuwe epitheliale be· 
kleeding snel gevormd wordt door samenvloeiing van wat in den 
aanvang (fig. 83) holten of spleten in de diepere lagen van die ver
dikkingen zijn. Het allereerste optreden van dit verschijnsel van 
dehiscentie in de diepere lagen der zijdelingsche gedeelten IS In 

om trekschets aangegeven in fig. 7, terwijl fig. 8-12 een blik geeft 
op den verderen voortgang. 

Zoo geschiedt het dus dat een oppervlakkig liggend deel van 
het moederlijk weefsel, waartegen de area vasculosa aanligt, losser 
en losser in samenhang geraakt met de dieper liggende gedeelten, 
dat celstrengell deze beiden op sommige punten in verband houden 
(fig. 49 en 50 s), maar dat op andere, nog talrijker punten open ruimten 
tusschen die beiden gevonden worden en dat eindelijk, wanneer ook 
die celstrengen verdwijnen (cf. linker helft van fig. 12), een tong
vormige weefseluitlooper overblijft, die met de rest van het baar· 
moederweefsel alleen naar boven, d. i. langs den rand van de plo.. 
centaire streek samenhangt. Van nu aan wordt die teruggaande ont
wikkeling nog versneld en in fig. 13 zijn die tongvormige uitloopers 
niet meer aanwezig. Het gedeelte trophoblast, dat daarmede in samen
hang was (omphaloide trophoblast) is veranderd op eene wijze die in 
de volgende paragraaf besproken zal worden en terzelfder tijd is de 
placentaire streek zeer " in om vang toegenomen. Het belangrijke proces 
vau de vorming cener nieuwe epitheliale laag in de diepere gedeelten, 
dat gelijktij rlig plaats vintlt met het hier aangeduide, kan beter door 
die figuren worden toegelicht, waarin niet alleen de omtrek maar ook 
de histologische bijzonderheden gegeven worden, n1. fig. 84 en 88. 
Laatstgenoemde figuur doet tevens zien dat dit nieuwgevormde epi
thelium derwijze in talrijke plooien gelegrl is, dat het een zeer 
belangrijke mate van uitrekking kan ondergaan, zooals in de hier
opvolgende verdere zwanger~chapsstadia zal noodig zijn. 

Van het oogenblik af dat het stadium bereikt is dat in fig. 13 
werd afgebeeld, wordt het uterus weefsel hetwelk het embryo omgeeft, 

F2 
Verhaud. Kon. Akad. v. W ct. (2e Sectie). Dl. lIl. 
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In zeer sterke mate uitgezet en verdund, voor zoov(~r het niet-pla
centaire gedeelte betreft. "faar zelfs in het placentaire gedeelte is, 
zooals wij later zien zullen, de belangrijke locale verdikking, die met 
de vorming van de placenta verband houdt, niet veroorzaakt door 
woekering van moederlijk uterusweefsel, maar door dat van em
bryonaal trophoblastweefsel. Ook hier is het werkelijke baarmoeder
weefsel afgeplat en uitgerekt, terwijl de binnenste grens daarvan 
herkenbaar is door de aanwezigheid van de door karmijn sterk ge
kleurde kernresten uit de blinde einden van de epitheliale crypten, 
wier oorsprong en ontwikkeling hiel'boven werd nagegaan. Verder 
vindt men in die afgeplatte la'l.g bloedvaten en eindelijk eenige 
nauwelijks herkenbare klierre:3ten. 

Het verdient opmerking, dat dit onmiskenbaar tot den uterus be
hoorencle weefsel zijn maximum van verdunning en afplatting be
reikt in stadia die van den partus nog zeer ver verwijderd zijn 
(cf. fig. 14). In latere zwangerschapsstaelia nemen die diepere lagen 
weeler iets in dikte toe, vergeleken met de geheele dikte der pla
centa. Dit verRchijnsel is voorbereidend voor het loslaten van be
doeld orgaan en voor het herstel van de binnen vlakte van de 
baarmoeder na den partus. 

Een zeer uitvoerige beschrijving van al deze veranderingen zou 
buiten het kader van deze verhauJding vallell. Ik wil dus liever 
deze vluchtige schets nog aanvullen door lUlclnre verwijzingen naar 
sommige van de figuren. 

Vergelijkt men fig. 18 en 20 met fig. 16 (lan toonen deze aan 
dat een zeer belangrijke toeneming heeft plaats gevonden van het 
bindweefsel van den uterus tusschen het epithelium en de muscu
laris, gedeeltelijk voorafgaande aan, gedeeltelijk gelijktijdig met de 
epitheliale woekering. 

Deze gt'Oei van bind weefsel begint in de zijdelingsche kussenvor
mige gedeelten; iets later neemt men hem eveneens waar in de toe
komstige placentaire streek. In de figg. 21-2:3 is dit bij zwakkere, 
in figg. 66, 72 en 73 bij sterket'C vergrooting afgebeeld. Blijkbaar 
wordt in deze streek een netwerk van bloedvaten uitgesponnen, van 
waaruit de moederkoek in de latere zwangerschapsstadia van bloed 
7.al voorzien worden. De dikte van de bindweefsellaag, die verge
lijkenderwijze haar maximum bereikt in het stadium van uterus 
nO. 73, wordt spoedig verminderd door de epitheliumwoekering. Van 
deze is die laag gescheiden door de fibrillaire laag die in fig. 74 
vooral duidelijk waarneembaar is. In eersten aanleg (zie figg. 68, 72 en 
73) blijkt laatstgenoemde te bestaan in de jongere stadiën uit een 
grenslaag van cellen die dichter aaneengesloten zijn dan de daarbuiten 
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liggende bindweefselcellen en veel duidelijker spoelvorm bezitten 
dan de meer binnenwaarts gelegene, woekerende epitheliumcellen. 

De reductie van het bindweefsel buiten de epitheliale woekering 
is begonnen in de figg. 24, 25 en 74; in de volgende stadia (fig. 
26-30), heeft zij haar maximum bereikt, en indien wij een van 
deze bij sterkere vergrooting vergelijken (fig. 89, zelfde stadium als 
fig. 29) dan zien wij .dat de moederlijke bloedvaten, die buiten de 
gewoekerde streek gelegen zijn en die zoowel laatstgenoemde all:! de 
placentaire lacunen van bloed voorzien, onmiddelijk omsloten wor
den door de muscularis. Hetzelfde neemt men waar in de zijde
lingsche gedeelten (figg. 56, 57, 83 en 88). Duidelijke sporen van 
samengedrukte klieren worden nog aangetroffen; somtijds zelfs (cf. 
fig. 30) met eene ongewolJe verwijding te midden van de gewoe
kerde epitheliumcellen. 

De latere toeneming in dikte van het bindweefsel tusschen de mus
cularis en de gewoekerde streek (beter gezegd: de overblijfsels daar
van), welke volgt op de phases van samendrukking of :l:elfs van 
verdwijning, die zoo even beschreven werden, kan in de fig. 31 en 
32 worden waargenomen, terwijl fig. 54 een deel van laatstgenoemde 
figuur nog nader afbeeldt bij sterkere vergrooting. 

In fig 54 zien wij tusschen de spier- en de bindweefsel-elemen
ten eigenaardige lichaampjes, als waren het donkerde re korrels rond 
een Jichtet· centrum (c). In vroegere stadiën worden zij binnen de 
bloedvaten waargenomen. Daar zij echter later niet in maar buiten 
die vaten worden aangetroffen wensch ik vooralsnog geen vermoeden 
uit te spreken wat hunne eigenlijke beteekenis zijn kan. 

H. De voortgezette veranderingen dier zelfde weefsels in verband 
met de vasthecht1:ng van de kiemblaasen met latere 

ontwikkelingsverschijnsels van deze laatste. 

In de vorige paragraaf werden veranderingen in het moederlijk 
weefsel beschreven, die plaats hadden geheel onafhankelijk van eeniger
lei gelijktijdig plaatsvindende embryonale woekering, die met de 
moederlijke oppervlakte in onmiddellijke aanraking was. 

In deze paragraaf zullen wij de verdere geschiedenis dezer ver
anrleringen nader te ontwikkelen hebben en tevens de bijzonderheden 
moeten vaststellen van de zeer belangrijke wisselwerking, die van nu 

2* 



20 DE PLACENTATIE Y AN DE SPITSMUIS. 

af tot stand komt tusschen (1e moederlijke en de embryonale woeke
rende oppervlakten en wel: 

a. in de streek yan den dojerzak; 
b. in de streek waar de allantois haar groei voltooit. 
Wat het embryo betreft zoo is het duidelijk dat deze twee streken 

altijd zeer scherp te onderscheiden zijn. In de moe<lerltjke weefsels 
daarentegen is er onmiddellijke samenhang tusschen die gedeelten 
daan-an, welke in aanraking zullen komen met den dojerzak en die 
welke bestemd zjjn met de allèlJ1tois in verbinding te treden, ofschoon 
zekere belangrijke verschillen reeds in de vorige paragraaf vermeld 
werden (vorming van de crypten, enz.) 

Deze samenhang houdt op in de latere zwangerschapsstadiiln 
wanneer de dojerzak weder losgemaakt wordt van alle verband met 
moederlijk weefsel en wel omdat het hierbedoelde moederlijke weefsel 
gaandeweg geresorbeerd wordt en verdwijnt. ~Iaar vóór dat aldus 
geschied is kunnen zekere grenzen worden aangewezen, door welke 
het mogelijk wordt in den baarmoederwand eene allantoide van eene 
omphaloide streek te onderscheiden. 

Reeds in het stadium van fig . 10 ziet men bindweefsel wigsge
wijze indringen tusschen die gowoekerde epitheliumcellen welke tot de 
placentavorming zullen medewerken en die welke in aanraking zijn 
met den dojerzak. En al moge dit nog geene volle(1ige scheiding van 
de beide streken zijn, het heeft in elk geval waarde als aanwijzing 
hoever zij zich uih;trekken. 

De feitelijke aanraking tusschen de buitenste laag van de kiemblaas 
en het moederlijke weefsel is de eerste stap tot eene nieuwe reeks 
van veranderingen. De kiemulaas wordt in den aanvang volgens 
een gordelvormig stuk van hare oppervlakte vastgehecht tegen het 
gebied van de moederlijke wonkering. Deze gordelvormige strook ligt 
met betrekking tot de kiemschijf equatoriaal; laatstgenoemde ligt 
bovendien altijd naar den klokvol'migtm wand van het uteruslumen toe
gekeerd die zich tegenover het mesollletriulll be,-indt. Er bestaat groote 
waarsC'hijnlijkheitl, llaar het mij voorkomt, dat het hier bedoelde 
gordel vormige gehierl reeds aanwezig is, nog vóór dat de vasthechting 
is tot stand gekomen. De dikkere trophoblastccllen, die werden afge
beeld in deel XXXI, PI. 37, fig. 27 van het Quarterly Journalof 
Microseopical Seicnce, in mijn opstel over de kiembladvorming bij 
SOREX, kunnen wel niet anders zijn, dan de reeds vooraf voorbereide 
gordelvormige streek van vastheehting. Het verdient echter opmerking 
dat, zoodra de yaHthcchting tot stanc1 komt, de trophoblastccllen, die 
tegen de moederlijke oppervlakte komen te liggen geenszins dikker 
zijn, maar yeeleer uiterlllate afgeplat. Dit is lllogelijkerwij:.,;e het 



DE PLACI'NTATIE VAN DE SPITSMuis. 21 

gevolg van eene zeer snel1e vergrooting van oppervlakte van de 
kiemblaas. 

De figg. 4 en 5 geven ons de twee vroegste phasen van de vast
hechting van de kiemblaas te 7.ien. Het feit dat de twee uteri nO. 52 en 
nO. 73 te samen niet minder dan vijftien kiemblazen bevatten, die 
allen in doorsneden zijn omge7.et; stelt ons in staat al de phasen 
van deze samenkleving in bijzonderheden te volgen. Drie van de 
vijftien zijn nog niet in aanraking met de moederlijke oppervlakte 
en van de overige twaalf zijn degene, die aan de vroegste stadia 
beantwoorden, nog slechts vastgehecht met een klein gedeelte van 
het gordelvormige gebied, andere 7.ijn reeds aan ééne zijde vastge
hecht, de meesten echter zün reeds rondom met het moederlijke 
weefsel samengekleefd, zoodat <Ie vastheehting zonder twijfcl binnen 
een zeer kort tijdsverloop tot stand komt. In enkele van de hier ge
noemde gevallen had er geen zichtbare verandering plaats gevonden, 
noch in de moederlijke gewoekerde cellen, noch in de platte embryo
nale trophoblastcellen tegen wier binnenvlaktc de nog meer afge
platte hypoblastcellen gemakkelijk worden waargenom(m. Deze 
gevallen 7.ijn ongetwijfeld de allefYroegste stadiën. 

In het volgende stadium komt er verandering zoowel in sommige 
van de trophoblast- als in sommige van de moederlijke cellen, waal'
bij nu eens de moedel'lijke dan weder de embryonale ccllc>n yoor
gaan. De veranderingen in de embryonale cellen hebben zoo wel 
betrekking op het protoplasma als op de celkernen. Wanneer men 
doorsneden nader onderzoekt zoo blijkt het dat de cellen fijne fila
menten vertoonen, die er op wij7.en dat de afgeplatte cellen eenigR
zins in omvang zijn toegenomen en dat het protoplasma een meer 
schuimig karakter heeft aangenomen. 

In sommige g'evttllen kan de kern V,111 deze gewijzigde tropho
blastcellen gemakkelijk herkend worden; in fl,}1Ilere is zij omgezet 
in kleinere, sterk geklcunle korrels, die somtijlIs zelfs uit0J'lnate 
klein worden (fig. 51 en 49). 

De gelijktijdige verandering die in het moederlijke gewoekerde 
epithelium plaats vindt is deze, dat de scherp omsehreven opper
vlakte van deze eellaag min of meer uitgewiseht wordt, dat de eel
grenzen tusschen de cellen van de oppervlakkige la.gen minder dui
delijk worden, dat de kernen donkerder gekleurd worden, hun scher
pen omtrek verliezen en het aanzien verkrijgen van spherische 
droppels kernzelfstandigheid in welke de fijnere structuur van nor
male kernen (nucleolus, granula enz.) niet langer waarneembaar is. 
Deze veranderingen in protoplasma en kernen zijn oorzaak dat dit 
gedeelte van de moederlijke weefsels zó6 uitermate op het aan ge-
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hechte embryonale celweefsel gaat gelijken, dat het zeer spoedig 
moeilijk, ja zelfs onmogelijk wordt om tusschen de beiden een onder
scheid te maken. 

Zoo is dus nu eene zeer volledige verkleving van de beide weef
sels tot stand gekomen: zij mogen gezegd worden te samen ver
smolten te zijn. Vooral in het stadium van fig. 5 (uterus nO. 73) 
is de aanhechting tusschen trophoblast en slijmvlies zeer volkomen 
en in verschillende kiemblazen zijn nog ge ene secundaire verande
ringen in de weefsels van de gordelvormige aanhechtingsvlakte opge
treden. Waar deze zich beginnen te vertoonen hebben zij het 
karakter van korrelige degeneratie, zooals in het benedengedeelte van 
fig. 51 aangeduid wordt. In het bovenste gedeele hebben de versmolten 
gedeelten nog een meer eenvormig aanzien. Een nauwkeurig en tevens 
vergelijkend onderzoek bewijst dat deze korrelige degeneratie zoowel 
moederlijke als trophoblastcellen heeft. In hoeverre zij voorbereidend 
is voor vaatvormende processen in dit gedeelte, kan nog niet met 
zekerheid worden uitgemaakt, daar moederlijk bloed in capillaire 
ruimten van deze versmeltingsstrook doordringt, ook onafhankelijk 
van zoodanige voorafgaande korrelige transformatie. 

Bij de kiemblazen van den uterus nO. 73 was er eene, die nog 
gedeeltelijk beschut werd door hare zona pellucida. Dit is ongetwij
feld voor dit stadium een abnormaal verschijnsel en enkele andere 
bijzonderheden in de ontwikkeling van deze kiemblaas schijnen dit 
te bevestigen. Als zoodanig mag ik vermelden, partiëele en locale 
woekeringen en verdikkingen in het trophoblast in stede van het 
zich plat uitbreiden tegen en evenwijdig versmelten met de mucosa 
uteri. 

De stadia die worden vertegenwoordigd door de uteri 45, 42 en 
51 zullen wij te zamen bespreken. In allen is de versmelting nog 
inniger geworden en evenzoo treedt het ineenvloeien van protoplasma 
meer op den voorgrond, waardoor eene syncytiale laag van em
bryonale herkomst ontstaat, in welke onderling samenhangende banen 
voor het moederlijke bloed gaandeweg te voorschijn treden. De 
mogelijkheid om de moederlijke en de embryonale derivaten in deze 
la~g van elkander te onderkennen is nog verder verminderd in het 
stadium van de figg. 7 en 49 (uterus nO. 42). Er zijn evenwel aan
wijzingen, dat secundair een diepere laag van het trophoblast weder 
scherper afgegrensd wordt van de syncytiale laag en aldus vergelijk
baar wordt aan hetgeen ED. VAN BENEDEN J) bij de vleermuis de 

I) Bulletin de l' AcadéJnie Royale de Belgique, (3), Tome 15, p. 351. 
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cytoblastlaag genoemd heeft: uI. een diepere laag trophoblastweef
sel, in welke het cellige karakter, zoozeer verschillend van het syn
cytiale, meer op den voorgrond treedt. Hier bij SOREX is het 
slechts even aangegeven en in vele doorsneden zeel' onvoldoende 
herkenbaar, doch niettemin iets duidelijker in latere stadiën. 

In het algemeen kan gezegd worden, dat de verschijnselen die hier 
beschreven werden voor de omphaloide streek van SOREX geen ge
tuigenis afleggen van eene zeer ingrijpende physiologische beteekenis 
van deze streek. Zij hebben slechts een voorbijgaand bestaan ge
durende de korte periode dat de area vaculosa zich uitbreidt tegen 
de gordelvormige streek waar de oorspronkelijke vasthechting der 
kiemblaas tot stand kwam. Geen omphaloide vlokken komen, zooals 
hU E1UNACEUS, de oppervlakte vergrooten of een meer innig contact 
bewerken tuss('hen de moederlijke en de embryonale bloedsomloop. 
En als zoodanig is dus de inrichting misschien meer de erfelijk over
geleverde herinnering aan vroegere grootere bel eekenis, die gan.nde
weg overvleugeld werd door de allantoicle inrichtingen. 

De phase waarin de uitwisseling van voedende bestanddeelen en 
van zuurstof tu ss eh en het moederlijk hloed en dat hetwelk in de 
area vasculosa circuleert gezegd kan worden het maximum van 
werkdadigheid bereikt te hebben is voorgesteld in fig. 10 (uterus 
nU. 106). In al de doo~'sneden die tot deze phase behooren vind ik 
zeer in het · oog vallende zelfinjecties van talrijke capillaire bloed
ruimten, (lie in onmiddellijke aanraking zijn met de bovengenoemde 
cytoblastische laag en die alleen door deze gescheiden worden van 
het thans ten volle ontwikkelde bloedvaatnet van den dojerzak. 

Deze bloedruimten ontstaan in de syncytiale laag, zooals hierboven 
werd aangeduid; hun lumen treedt in communicatie met de moe
derlijke capillaria tijdens de daar beschrevene histolytische processen 
(cf. fig. 83). 

Naarmate de zwangerschap voortschrijdt on naarmate vrije ruimten 
die in deze zijdelingsche woekeringen door dehiscentie ontstaan zijn 
(fig. 83) in grootte en aantal toenemen, wordt de samenhang tusschcn 
de capillaire ruimten in het syncytium en de toevoerende bloedvaten 
van de baarmoeder in stand gehouden door vaten welke hun verloop 
nemen door uitgespaarde strengen gewoekerd epitheelweefsel. Deze 
strengen vcrbinden dus het diepere, blijvende en het oppervlakkige 
epitheelweefsel (figg. 9, 10, 50, 84, s.). 

Het laatste wordt om zoo te zeggen afgeschild van het overige 
slijmvlies; zelfs de zoo even genoemde verbindende celstrengen ver
dwijnen één voor één en in de stadia van fig. 11 en 12 is de moe
derlijke bloedstroom, die zijn maximum bereikt had in het stadium 
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yall fig. 10, weler yerminuerd, terwijl de histolytische en degene
ratieve verschijnsels ter zelfder tijd nog zijn toegenomen. Er is een 
zeer in het oog loopend verschil tusschen de cellen van deze en van 
de placentaire streek. De samenstellende cellen van laatstgenoemde 
geven door het aanta.l karyokinetische figuren de blijken van in 
snelle celverdeeling te zijn; die van de zijdelingsche omphaloide 
streek geven geen blijken van zoodanige activiteit: de groei is hier 
tot sbtan gekomen na de phase van fig. 10. Wel werd in vele 
doorsneden in sommige van de cellen een soort pseudokaryokinese 
waargenomen. Dit verschijnsel heb ik afgebeeld in fig. 84a; uit 
deze beelden mag worden afgeleid, dat deze kernen veeleer van 
een degeneratief dan van een reproductief verschijnsel getuigenis 
afleggen. 

Er is alle reuen om aan te nemen, dat bij het proces der finale 
resorbtie van het omphaloide gedeelte van het uterus-slijmvlies een 
eigenaardig gewijzigd gedeelte van het trophoblast, dat wij voortaan 
de tl'ophoblastriJlg zullen noemen, eene actieve rol speelt. Deze tro
phoblastring ziet men in wat blijkbaar haar meest werkzame phase 
is in fig. 10 en 84, d. w. z. gelijktijdig met de maximale ontwikke
ling van de omphaloide bloedsomloop en van de congestie te dezer 
plaatse. Zij doet zich dan VOOl' als een ring van trophoblastweefsel, 
die naar verhoudinQ' grootere dikte bezit dan de andere deelen van 
het trophoblast. De samenstellende trophoblastcellen zijn hoog en 
prismatisch, de . kernen liggen in de binnenwaarts gekeerde helft. 
Er is een zeer geleidelijke overgang van deze gewijzigde cellen naar 
de afgeplatte, die het niet-placentale trophoblast beneden den ring 
vormen. Aan den bovenranu van den ring js de overgang meer 
plotseling. Hier is nI. de ring, die nergens tegen het uterus-weefsel 
vastgekleefd is, lllaar daarvan veeleer met duidelijke bocht afwijkt, 
vastgehecht aan de strook van samengesmolten moederlijke embryo
nale weefselelementen, waartegen de area vasculosa uitgespreid is. 
Er is feitelijk onmiddellijke overgang van de cellen van het~ompha
loide trophoblast op die van (len trophoblastring. De randsinus van 
de area vasculosa ligt dicht nabij den bovenrand van den trophoblast
ring (fig. 88). 

Van het eerste verschijnen yan den trophobbstring af (fig. 6-8 
en 48-50) is er eene aanduiding geweest dat van het punt af, waar 
de trophoblastring tegen den uteruswand is vastgehecht, cellen, die 
feitelijk tot den ring behooren in eene benedenwaartsche richting 
woekeren (a n1 in figg.48-;>0 en in fig. 84) en zich dan aanleggen 
tegen de tongvormige moederlijke weefsellap, waarvan reeds meer dan 
eens sprake wa". Een en ander wordt in latere stadiën meer en meer 



DE PLACENTATIE VA~ DE SPITSMUIS. 25 

duidelijk. Die celwoekering vormt dan, zouals wij hierachter nog nader 
zullen zien de blijvende, vliezige en eveneens ringvormige verbinding 
tusschen den trophublastring en den buitenrand van de placenta. 

Om ons eenig denkbeeld te kunnen maken van de physiologische 
beteekenis van den ~rophoblastring zullen wij eerst een eigenaardig 
verschijnsel te beschrijven hebben, waarvan de eerste sporen optreden 
o:lgeveer ten tijde van de volledige amnionvorming en van de con
gestie van de naburige weefsels ingevolge de langzame voltooiing 
van de bloedsomloop op den doj erzak. Ongetwijfeld staan de histo
lytische processen, die ten tijde van deze congestie in vollen gang 
zijn en die zelfs ten deele hebben bijgedragen om haar voor te 
bereiden (voor zoovel' althans het moederlijk bloed betreft) met dit 
verschijnsel in nauw verband. Het is eene feitelijke bloeduitstorting 
die zonder uitzondering gevonden wordt, in grootere of geringere 
mate, vlak buiten den trophoblastring tusschen dezen en het blijvende 
en gewoekerde epithelium. Reeds in het stadium van den uterus 
nO. 51 (figg. 8, 9 en 50) zijn er sporen van. In laatstgenoemde figuur 
is de bloeduitstorting nog niet van veel beteekenis j in de stadiën 
van fig. 10--12 is hij reeds veel belangrijker geworden en vonden 
wij een duidelijke bloedprop, waarin meestal de afzonderlijke bloed
lichaampjes in iedere doorsnede kunnen worden aangetoond, ingesloten 
tusschen den trophoblastring en den uteruswand (fig. 84). Deze 
bloedprop wordt gevonden aan het benedeneind van dat wat zich 
nu spoedig in de doorsneden als een tongvormig uitsteeksel zal 
voordoen (fig. 88), maar hetgeen in werkelijkheid een dunne cylin
drische lap van verwordend weefsel is, dat het laatste overblijfsel 
vertegenwoordigt van het gewoekerde omphaloide gebied van het 
baarmoederslijm vlies. 

Gelijktijdig met de reflorbtie van deze gedeelten neemt de placenta 
in omvang toe. Daardoor schijnt het alsof de trophoblastring hooger 
en hooger komt te liggen (figg. 11 en 12). De area vasculosa wordt 
afgelicht van de oppervlakte waarmede zij in wisselwerking was 
getreden, maar welke nu voor dat doel niet langer beschikbaar is. 

Ten slotte is de omtrek van de placentair streek dermate toege
nomen (fig. 13, uterus nO. 130) dat de trophoblastring, zooals hier
boven reeds vermeld werd, nu met den binnenrand van de placenta 
verbonden is door hetzelfde trophoblaststrookje «(mI), dat reeds in 
vroegere stadiën (figg. 10-12, 48, 50 en 84) ontstaan. is en dat nu 
tot een vlies is uitgegroeid. Meer en meer heeft het dit karakter 
aangenomen, de eerste phases beantwoordende aan de reeds genoemde 
figuren, de latere stadiën voorgesteld door de figg. 13-15 en sterker 
vergroot in de figg. 33 en 3i. 



26 DE PLACENTA TIE VAN DE SPITSMUtS. 

De allerlaatste overblijfsels van het omphaloide trophoblast zijn 
zichtbaar in het stadium van fig. 13, hoewel zij in die figuur niet 
zijn aangegeven. Wij vinden het in dit stadium als eene opeenhoo
ping van half geresorbeerde celresten, gemengd met bloed en kern
detritus en samengedrukt tusschen de buitenvlakte van de tropho
blastring en den buitenrand van de placenta. In het stadium van fig. 
14 en 15 waren geen verdere overblijfselen aanwezig; hier is de 
resorbtie definitief geworden en is het voor de allantois bestemde 
gebied van mucosa en trophohlast nu niet slechts overheerschend ge
worden, maar heeft thans de yoeding yan de kiemblaas geheel alleen 
yoor zich in beslag genomen. 

'Vij zijn nu in staat ons dui<lelijker voor te stellen welk aandeel 
de trophoblastring in dit alles heeft. En nadat wij preparaten als die 
van fig. 84 vergeleken hebben, kunnen wij met zekerheid volhouden, 
dat het een werkzaam aandeel is. Deze proparaten toch toonen aan 
dat het bovenhedoelde extrav~saat, dat een zoo constant pn zoo 
karakteristiek kenmerk is van de hierbesproken ontwikkelingsphase, 
dool' den trophoblastring onmiddellijk wordt opgenomen. De bloed
lichaampjes, die vrijgekomen zijn tusschen den uteruswand en den 
trophoblastring ziet men in de cellen yan laatstgenoemden ring (en 
wel in grooten getale) verdwijnen en ik twijfel niet dat dit proces 
gedurende het leven op grooten schaal plaats vindt. 

Of nu de cellen van den trophoblastring, die op deze wijze moe
derlijke bloedlichaampjes op phagocytische wijze in zich opnemen, 
weder ingevolge eener bepaalde activiteit van hun protoplasma ander 
materiaal daaruit bcreidpn, moet nog een open vraag blijven. Maar 
het is een onbetwiRtbaar feit, dat omtrent dezen tijd de holte van 
den dojerzak stoffen bevat, die een eigenaardig coagulnm in dit en in 
de volgende stadia vcrmen. Dit coagulum groeit en neemt toe. Het 
ligt nauw tegen het hypoblast aan, dat de mesometrale holle vlakte 
van den dojerzak bekleedt (fig. 56), heeft een geelachtig groen,gla
zig en toch gedeeltelijk korrelig aanzien, somtijds met verschillende 
kleurschakeeringen in de opeenvolgende lagen (fig. 57). Het dichtst 
schijnt het in de onmiddellijke nabijheid van het hypoblast te zijn, 
meer naar het lumen van den dojerzak toe wordt het minder dicht 
en in de phases van fig. 13 en volgende vult het den dojerzak bijna 
geheel, terwijl de area vasculosa en haar gewijzigd hypoblast, waar
over wij zoo dadelijk zullen te handelen hebben, el' door bespoeld 
worden. 

In de vroege ontwikkelingsphasen bevat Je holte van den dojer
zak geen soortelijke voor zoodanige coagulatie vatbare stof. Het 
eerste verschijnen er van valt samen: a) met de toenemende resor-
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beering en eindelijke verdwijning van de gecongestionneerde ompha
loide mucosa, b) met de vergrooting van den dojerzak, die eindelijk 
met zijn geheele vlakte tegen den mcsometralen uteruswand aan
sluit. 

Deze bUzonderheden behooren in het oog gehouden te worden nu 
wij veronderstellingen gaan opwerpen over de herkomst en de betee
kenis van het coagulum. En wanneer wij dan zien dat de tropho
blastring van den aanvang af in eene bijzondere verhouding staat 
tot deze omphaloide mucosa en tot de uiteenvallende deelen, waarin 
deze zich langzamerhand oplost, en dat verder de cellen van den 
annulus werkdadiglijk de bloedlichaampjes in zich opnemen, die vrij
komen gedurende dit uiteenvallingsproces, dan schijnt de hypothese 
niet al te gewaagd, waarbij wij aannemen dat de trophoblastring 
aandeel heeft in de vorming van de coaguleerbare stoffen, die gaande
weg opgehoopt worden binnen den dojcrzak. Slechts ééne laag hypo
blastcellen, die de trophoblastring van binnen bekleeden, scheidt 
het protoplasma van laatstgenoemde van de dojerzakholte (figg. 50, 
84, 88). Het vermoeden dat ook zij medewerken om stoffen die 
aanvankelijk buiten den dojcrzak waren, naar binnen daarvan over 
te brengen (zij het met gewijzigde chemische en physische eigen
schappen) wordt eerder versterkt dan verzwakt door het feit dat 
deze hypoblastcellen, waar zij tegen den ring aangelegen zijn (figg. 
50 en 84), een weinig in grootte zijn toegenomen. 

Zeer geleidelijk gaan de cellen van den trophoblastring, zooals 
reeds werd opgemerkt, over in die van het niet-placentale tropho
blast. Daar dit laatste tegen het uterusepithelium aansluit en on
middellijk achter dit epithelium talrijke moederlijke bloedvaten het 
bloed van het mesometrium naar de placenta voeren (figg. 11-13, 
15a, 15b, 56, 57) zoo is het ook weder geen gewaagde veronder
stelling om aan te nemen, dat ook hier zekere zelfstandigheden d66r 
het uterusepithelium heen, uit de bloedvaten worden afgezonderd, 
om dan opgenomen te worden door de cellen van het niet-placentale 
trophoblast en vervolgens d66r dit en het daaronder liggende hypo
blast heen in de holte van den dojerzak te worden gevoerd. Zoo
danige regelmatige, naar binnen gerichte overgang door deze lagen 
heen, zou voor een groot deel de verklaring geven van den zeer 
regelmatigen groei en de toename van het coaguleerbare materiaal 
allerwege aan de binnenzijde van de oppervlakte waar het niet
placentale trophoblast in aanraking is met het uterusepithelium. 
Trophoblastring en niet placentaal trophoblast, die in directen samen
hang staan, zouden dan ook physiologisch tot op zekeren hoogte een 
onderling vergelijkbare rol spelen. 
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Wij moeten niet vergeten, dat indien deze hypothese over de her
komst van het coaguleerbare materiaal niet wordt aangenomen een 
andere bron moet worden aangegeven van waar het kan afkomstig 
zijn. Wanneer wij nu de andere weefsels nagaan, door welke de 
dojerza.k begrensd is, dan vinden wij da.t alleen de area vaseulosa 
overblijft. Nu is het onmiskenbaar dat de area vaseulosa in opper
vlakte en de cellen er van in omvang toenemen, zelfs nadat die area 
heeft losgelaten van de oppervlakte van het omphaloide slijmvlies. 
(figg. 11-13). Deze belangrijke toeneming zet zich voort in de latere 
zwangerschapsstadia. Boomsgewijs zich vertakkende uitgroeiingen 
(figg. 15, 15a en 65) dragen nog tot verdere oppervlakte-vergrooting 
bij en wij zouden zoodoende in staat zijn de bewering te staven dat 
deze geheele vergrooting hand in hand gaat met eene toenemende 
werkdadigheid, door welke het coaguleerbare materiaal dat den 
dojerzak vult geleverd wordt. 

Zoodanige gevolgtrekking zou echter mijns inziens oorzaak en ge
volg met elkander verwisselen. De onverwachte latere vaatontwik
keling op den dojerzak en de toeneming in grootte van de hypoblast
cellen kan nauwelijks verklaard ,vorden als bestemd om mede te 
werken tot de vorming van bijzondere, in de dojerzak bevatte stof
fen, die dan ter besehikking zouden komen voor den groei van em
bryonale weefsels, tenzij men mocht willen aannemen dat het proces 
geheel werd omgekeerd en dat dezelfde banen die eerst het coaguleer
bare materiaal hebben afgezet, het daarna weder hebben opgenomen 
en aan het embryo toegevoerd. 

Eene veel natuurlijkere verklaring is deze, dat juist de afschei
ding van deze coaguleerbare stoffen binnen den dojerzak tot den 
sterkeren lateren groei van de dojervaten de aanleiding heeft gege
ven. De bovenvlakte van den dojerzak is ingevolge den reeds ver
melden eigenaardigen groei van embryo en placenta naar binnen 
gestulpt in de holte er van, en zoo kunnen dus de hypoblast-cellen 
onder de area vasculosa over eene groote oppervlakte onmiddellijk 
bespoeld worden door de vloeistof die zich in den dojerzak bevindt. 
Heeft zoodanige vloeistof voedende beteekenis, zooals wij in het 
geval van SOREX vermoeden mogen dat zij inderdaad heeft, dan is 
op eenmaal zoowel de vermeerderde groei van de area vasculosa als 
de vermeerderde werkdadigheid van het apparaat waardoor die voe
dingsstof bereid en vervoerd wordt (in casu den trophoblastring en 
het niet-placentale trophoblast) verklaard. 

Zoo zou dus mogen gezegd worden dat het uiteenvallen van het 
omphaloide deel van het slijmvlies middellijk en dus ten tweede 
male, bijdraagt tot de voortbrenging van voedsel, dat voor den groei 
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van het embryo bestemd is, waarvan echter een ander gedeelte aan 
andere bronnen ontleend is. 

"Wij moeten nu een ietwat uitvoeriger overzicht geven van de 
veranderingen in de area vasculosa waarvan reeds meermalen sprake 
is geweest. De meest in het oog loop ende verandering betreft de 
hypoblast-cellen van deze streek, die dikker worden en eene heldere 
groene kleur aannemen, die zichtbaar is dMr de uitgezette weefsels 
van den ongeopenden, levenden uterus heen. Deze kleurstof wordt 
door alkohol uitgetrokken. Zij is niet nader chemisch geanalyseerd 
geworden. Na de gewone behandeling der objecten met de reagentia 
ter verharding, kleuring en insluiting kan zij nog steeds herkend 
worden als eene zeer besliste groenacL tig of roodachtig bruine tint. 

De toeneming in grootte van de hypoblastcellen is reeds waarneem
baar wanneer het stadium van fig. 12 bereikt is, van dat van fig. 
14 af is het echter uitermate duidelijk en terzelfder tijd komt in 
deze streek een ander proces op den voorgrond, n.l. de vorming 
van embryonale bloedlichaampjes. Verschillende stadiën in de vor
ming van deze lichaampjes worden voorgestelJ door de figg. 58 -63 
en ik twijfel niet, dat de preparaten, wanneer zij op dit punt met 
alle nauwkeurigheid onderzocht zullen worden, zoodanige nadere 
studie ten volle zullen beloonen. Daar de afmetingen van de bloed
voerende oppervlakte van den dojerzak zoo belangrijk toenemen in 
de periode volgende op die van fig. 13, zoo worden nieuwe vaten 
in alle richtingen gevormd en worden zij zichtbaar als boven de 
oppervlakte uitpuilende vaatwoekeringen (figg. 58, 59) die met de 
begtaande vaten een vooruitspringend netwerk vormen. Zooals wij 
hierboven vermeldden wordt dit geheele netwerk bespoeld door den 
inhoud van den clojerzak. Het toekomstige lumen van deze vaten is 
gevuld met cellen, die wij aanvankelijk daarin vast en onbewegelijk 
aantreffen (fig. 58, rechts). Zij zijn korrelig, veranderen eerst lang
zamerhand van aanzien en worden dan - met zichtbare overgang
stmliën - de gewone embryonale bloeJlichaampjes. Ter zelfder tijd 
neemt men waar hoc deze laatsten losser komen te liggen (fig. 58, 
midJen) en in den algemeenen bloedsomloop worden opgenomen. 

Wat de eerste oorsprong dezer cellen betreft, zoo blijkt het dat 
zij ontstaan uit grootere, meerkernige (fig. 59-63), van welke te 
zijner tijd de eerste herkomst zal moeten worden vastgesteld. Voor 
het oogenblik wensch ik el' mij van te onthouden eene eigen mee
ning over de vraag' uit te spreken, of deze moedercellen van directen 
hypoblastischen oorsprong ZijIl, dan wel of zij woekeringen zijn van 
het zoo zeer veel (lUllllere meRoltlastweefsel, dat het massieve hypoblast 
van de area vasculosa aan de eene zijde bekleedt. Onlangs hebben 
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nieuwe onderzoekingen over den oorsprong van het bloed en de 
bloedvaten (C. K. HOFF:lIAXN e. a.) deze vraag weder zeer sterk 
op den voorgrond gebracht en liever dan haar hier ter loops te be
handelen, wil ik er mij toe bepalen er op te wijzen, hoe de dojer
circulatie van de spitsmuis een gunstig object moet genoemd worden 
om deze vragen aan te bestudeeren. 

Figg. 64 en 05, die beiden aan dezelfde doorsnede ontleend zijn, 
vertoon en de bloeuvaten van den dojerzak in een veel later stadium. 
De bovenste is een zeer platgedrukte ruimte in een gerekt gedeelte 
van de area vasculosa, de onderste is in de streek dicht bij den vrijen 
rand van de placenta (rf. fig. 15a) waar de oppervlakte van de area 
vasculosa zeer talrijke plooien vertoont, terwijl de vrije ruimte van 
den dojerzak in deze latere zwangerschapsstadia meer en meer 
afneemt. 

Het eoagulum is echter toch ook in deze latere stadiën aanwezig, 
hier zijn de hypoblastcellen zelfs nog weder grooter geworden. 

Een belangrijke bijzonderheid, die hier nog behoort vermeld te 
worden, nu wij de embryonale bloedlichaampjes en hunne nieuw
vorming bespreken, is deze dat die embryonale bloedlichaampjes zoo 
verschillend van grootte zijn van die van de moeder. Dit is niet 
alleen in de vroege (fig-g. 80-82, 85, 86, 89), maar ook in de latere 
zwangerschapsstadiën het geval en levert een zeer groot voordeel op 
ü'r on(1crseheiding tusschen moederlijke en emhryonale bloedruimtcn. 
Zulks is vooral van belang in de placentale streek, waar de onder
linge dooreenvlechting van deze ruimten zoo bijzonder ingewikkeld is, 
en waar het alsnu mogelijk wordt - dank zij deze geheel normale 
zelfinjecties - de fijnste capillaire bloedruimten met volkomen duide
lijkheiu te herkennen (figg. 52 en 53). 

Wij zijn hiermede aan het einde van onze beschrijving van de 
latere verschijnselen in het omphaloide gebied en dat van de area 
vasculosa, in dat van den trophoblastring en van het niet-placentale 
trophoblast, terwijl wij almede het aandeel hebben vastgesteld van 
deze verschillende streken in de processen van vasthechting en ten 
deele ook van voeding van de kiemblaas. 

Er blijft nu voor onze beschouwing nog dat meer belangrijke 
gedeelte van het trophoblast over, dat een werkzaam aandeel neemt 
in de vorming van de placenta: het allantoide trophoblast. 

Zijn eerste optreden als een zelfstandige laag valt samen met de 
vorming en de voleindiging van het amnion. Van den beginne af 
(cf. fig. 7) heeft de amnionplooi (die aanvankelijk het eerst distaal 
van het embryo wordt waargenomen) een zeer veel dichter buitenste 
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dan binnenste blad. Dit verschil in dikte moet op rekening worden 
geschreven van een van de cellagen die het samenstellen: het epi
blast, terwijl het somatisch mesoblast uiterst dun is en blijft. 

Ik heb reden om te gelooven (al wensch ik de bespreking van 
deze hypothese tot eene latere publicatie uit te stellen) dat de groei 
van de amnionplooi niet moet worden opgevat als de langzame over
slag .van een vlak uitgespreide laag, maar dat van den aanvang' af 
- zelfs terwijl zij nog vlak zijn uitgespreid - het binnenste en 
buitenste blad gezegd kunnen worden onderscheidbaar te zijn. In 
de vroegste phase van de kiemblaas is het verdikte epiblast-schild 
scherp onderscheidbaar van het epiblast daarbuiten. Het komt mij 
zeer waarschijnlijk voor dat het epiblast, dat tot bet binnenste blad 
van het amnion wordt, nog afkomstig is van cellen van bedoeld 
schild. De ontmoetingsgrens tusschen de binnenste en de buitenste 
plooi zou dan overeenkomen met den rand van het schild in de 
vroegste phases. Binnen- en buitenblad nemen gelijktijdig in grootte 
toe en met gelijke snelheid. In SORI';X komen zij altijd onder een 
scherpen hoek te zamen en gaan niet met een zachte bocht in el
kander over. 

Hoe dit zij, het feit blijft vaststaan dat het buitenblad van het 
amnion samengesteld is uit het bovengenoemde somatische mesoblast 
en uit eene venlikte laag epiblastcellen. Deze laag (zooals figg. 
26, 27 en 76- 79 aalltoonen) is op vele plaatsen twee en somtijds 
JIlper cellen dik: het is het allantoide trophoblast. Het is niet wel 
mogelijk dit laatste streng topographisch af te bakenen en wel 
omdat het allantoide trophoblast zeer geleidelijk in het ompha
loide overgaat. Toch is de naam ons van veel dienst om dat ge
deelte van het trophoblast aan te duiden, dat een half bolvormige 
overkapping van het embryo vormt, recht tegenover het eveneens 
hemispherische, niet-placentale trophoblast en daarvan gescheiden 
is door twee ringvormige zones: het omphaloide trophoblast en den 
trophoblastring. 

Het allantoide trophohlast is eene massieve laag on al mogen de 
cellen ieder voor zich minder hoog zijn dan die van den tropho
blastring, zoo schijnen zij toch, physiologisch gesproken meer werk
zaam te zijn en ncrnen met pikrokarmijn veel intensievere kleu
rmg aan. 

Eene andere bijzonderheid, die wij op het allantoide trophoblast 
waarnemen, zelfs vóór de voleindiging van het amnion (cf. fig. 8 en 
9), is de aanwezighcill van knobbels of verhevenheden vun woeke
rende cellen. Zij ontstaan in den aanvang onafhankelijk van daaraan 
beantwoordende holten op de moederlijke oppervlakte tegen welke 
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het allantoide trophoblast gaat aanliggen. Zoodra echter deze ver
kleving tot stand gekomen is vinden wij eene trophoblast-verheven
heid overal waar de moederlijke oppervlakte openingen vertoont, d. i. 
dus in den mond van iedere epitheliale crypt. 

De talrijke crypt-openingen zijn dus in de stadiën der uteri 51 en 
106 (6gg. 8-10 en 75) reeus gedeeltelijk gevuld door trophoblast
cellen en deze allen blijven in de eerste plaats dáár voortwoekeren 
waar zij in de crypten zijn doorgedrongen. Het trophoblast dat tegen 
de holle binnen vlakte Mnsluit tussclten <1e crypt-openingen is even
eens in woekering: deze wordt het meest in het oog loopend in nog 
latere stadiën (fig. 13 en 94). 

Wanneer eenmaal de crypt-openingen gevuld zijn door massieve 
trophoblastknobbels, worden deze laatsten spoeclig hol, een verschijnsel 
dat hand in hand gaat met de verdere ontwikkeling vaIi de allan
tois. Laatstgenoe.nde verschijnt voor het eerst tijdens de voltooiing 
van het amnion (fig. 8). Is dit eenmaal geschied dan heeft de 
omphaloide circulatie tijdelijk geheel de overhand (fig. 10). Maar 
weldra breidt zich de allantois snel uit over de concave oppervlakte, 
waar het trophoblast zich eerst pas heeft vastgehecht in de monden 
der epitheliale crypten, welke laatste in deze streek ontstaan zijn als 
voorbereiding voor de processen, die nu gaan volgen. Bij die proces
sen spelen zoowel dit gedeelte van het trophoblast als de allantois 
de hoofdrol. 

Voordat wij deze processen in bijzonderheden behandelen, zal het 
goed zijn ze nog eenmaal kort samen te vatten. 

Bij oppervlakkige beschouwing zou men geneigd zijn de verschijn
selen aldus te besclll'ijven: de trophoblastproppen worden in de cryp
ten opgenomen en door de allantois met een bloedvoerende kern 
voorzien; terwijl verdere groei en vergrooting Vàn al deze deelen de 
volwassen placenta doet ontstaan. Toch is niets verder van de waar
heid en men begrijpt gemakkelijk dat geen nieuwe crypten met 
daarbinnen dringende' trophoblastknobbels op dezelfde wijze als de 
aanvankelijke kunnen ontstaan, nadat eenmaal het trophoblast zich 
met het moederlijk weefsel vereenigd heeft. Zoo is dus het aantal 
crypten en crypt-openingen niet voor vermeerderinó vatbaar, nadat 
de verkleving van het trophoblast is tot stand gekomen. 

Ook vind ik er geen sporen van, wanneer eenmaal de trophoblast
uitloopet,S stevig bevestigd zijn in de crypten en allantois-vlokken 
in hunne holten hebben opgenomen, dat nieuw trophoblastweefsel 
in het gewoekerde moederlijk weef tiel binnendringt tussclten de reeds 
bestaande moederlijke crypten. 

De positieve interpretatie van de feiten die i'c in de plaats wensch 
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te stellen van de onvoldoende hypothetische oplossingen hier aange
duid is de volgende: 

Zoodra de moederlijke crypten de trophoblastpl'oppen in hare 
holten hebben opgenomen, vindt een vernieling plaats van het moe
derlijk epithelium, voor zoover het met de trophoblastproppen in 
aanraking io. Terwijl aldus trophoblastwoekering met histologi~che 
wijzigingen in het omgevende moederlijke weefsel samengaat wordt 
daardoor zeer spoedig eene zeer vaste aanhechting van de kiem
blaas in deze placentaire streek verkregen. Juist om dezen graad 
van zeer stevige vasthechting te bereiken hebben de crypten en 
uitloopers grootendeels gediend. Het trophoblast wordt door deze 
knobbelvormigc uitloopers om zoo te zeggen vastgeankerd in de 
moederlijke woekering; daarna begint het de placenta te vormen 
door cigen activiteit. De vaste aaneenhechting tusschen trophoblast 
en mucosa, die nu tot stand is gekomen, is hiervoor van de hoogste 
beteekenis. Van nu aan zal het voor het trophoblastweefsel moge
lijk zijn om zich te vergrooten tot een syncytium van belangrijke 
afmetingen en om bloed uit de moederlijke circulatie af te tappen, 
zonder eenig gevaar voor min dienstige extravasaten. En al kunnen 
de trophoblastknobbels nog iets dieper in de crypten binnendringen, 
zoo ligt in zoodanig binnendringen toch niet het belangrijkste ver
schijnsel voor de ontwikkeling der placenta. Het hoofdverschijnsel 
is de toename in dikte van het trophoblast en de afneming in dikte 
van het moederlijke cryptengebied. Uit dit laatste stroomt bloed 
in het eerste: ge enerlei verdere moederlijke bijdragen worden ge
leverd en evenmin kan eenigerlei binnendringen van moederlijke uit
groeiingen tusschen het trophoblast (of de daarin opgesloten allantois
vlokken) worden waargenomen. 

Het trophoblast wordt uitgesponnen tegen de moederlijke opper
vlakte, die afzonderlijk was voorbereid voor zijne stevige vast 
hechting. 

Een blik op de fig. 10-15 zal dit nog nader toelichten. In deze 
figuren zijn de met roode stippellijnen aangeduide, moederlijke crypten 
niet in hun werkelijk aantal aangegeven. Feitelijk zijn zij zeer nauw 
opeengedrongen in de vroege stadien (cf. fig. 24 en 74) en nu zijn 
slechts die crypten in de camera-teekeningen aangegeven (figg. 6-
13) die juist een min of meer verwijd lumen vertoonen. 

De dikte van de strook waar de crypten gelegen zijn ziet men 
vrij standvastig blijven tusschen de stadiën van figg. 11-13. Daar
entegen is de dikte van de strook waarin de trophoblast-uitloopers 
gevonden worden zeer toegenomen. Daaruit volgt, dat wanneer een
maal de vaste aanhechting is tot stand gekomen, geen verder actief 
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binnendringen van trophoblast in de crypten geschiedt en evenmin 
de cryptale en intercryptale woekeringen benedenwaarts indringen 
tusschen het trophoblastweefsel. Groote activiteit wordt echter ten 
toon gespreid: 

1°. in het trophoblast tusschen de allantois-vlokken, waar onder
ling communiceerende ruimten ontstaan die in samenhang treden met 
de moederlijke circulatie; 

2°. in de trophoblastlaag die de holle binnenvlakte van de zich 
ontwikkelende placenta bekleedt. 

De laatstgenoemde laag verkrUgt eene belangrijke dikte (cf. figg. 13,30 
en 94) en bereidt nieuwe aanhechtingspunten voor secundaire en ter
tiaire allantois-vlokken (figg. 13,29,30, i3l, 91 en 94) die op hun beurt 
tot de lengte van de eerstgevormde uitgroeien naarmate de placenta 
nog meer in grootte en in dikte toeneemt. Gelijktijdig met dezen groei 
van secundaire en tertiaire allantois-vlokken levert de dikke trophoblast
laag, waarin zij zich hebben vastgelegd het materiaal voor de bloed
ruimten door welke deze uitgroeiende vlokken spoedig omgeven zijn. 
Die zelfde trophoblastlaag heeft in de verdere stadia (fig. 14 en 15) 
niet meer eene even belangrijke dikte en wij kunnen thans be
grijpen, dat er in deze stadia geen twijfel kan bestaan of al de 
weefsels, die bijdragen tot de vorming van het deel der placenta dat 
met zwart is aangegeven, wel van embryonalen oorsprong zijn. 

Terwijl deze belangrijke toeneming van de vlakte-uitbreiding der 
placenta plaats vindt, is de streek waar de crypten gevonden worden 
niet geheel onveranderd gebleven, hoewel de toename er van geens
zins in de verte in verhouding staat tot die van de trophoblast
streek. De groei van eerstgenoemde streek houdt verband met het 
feit dat zij zich over een steeds zich vergrootende oppervlakte moet 
verdeelen. Dit leidt tot eene vermindering in dikte, die zeer duidelijk 
in het oog valt wanneer wij de figuren 13, 14 en 16 met elkaar 
vergelijken. En terwijl in eerstgenoemde figuur de crypten nog 
gemakkelijk waarneembaar zijn, is dit veel minder het geval in fig. 
14 en fig. 15, in welke het geheele cryptale en intercryptale weefsel 
alleen nog maar vertegenwoordigd is door eene laag sterk tingeerbare 
kernzelfstandigheid en uiteengevallen kernmateriaal. 

N adat wij dit korte overzicht gegeven hebben van de belangrijke 
veranderingen die in deze placentair streek tot stand komen, moeten 
wij in bijzonderheden de processen ontleden, die daaraan ten grond
slag liggen en aldus de bevestiging leveren van de hier gegeven 
interpretatie. 

Wij moeten daarvoor teruggaan naar bet stadium van uterus 45 
en 42, figg. 24, 25 en 74. Wij hebben hier het slijmvlies van de 
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placentairstreek vóór ons in zijne hoogste ontwikkelingsphase, voor
afgaande aan de vasthechting van het allantoide trophoblast er 
tegen aan. De epitheliale crypten, die ontstaan zijn door het boven 
(p. 15) beschreven woekeringsproces bezitten eene zeer duidelijke 
epitheliale binnenbekleeding die ongemerkt overgaat in die van het 
uteruslumen. Zij zijn dicht opeengedrongen en sommige van hen 
verdeelen zich weder in tweeën niet ver van den buitenom trek. Daar
door zijn de blinde einden der crypten veel talrijker dan hare mon
dingen. Tusschen het hooge en dikke epithelium van twee naast 
elkaar liggende crypten vinden wij allerwege een strook bindweefsel 
met haarvaten, deze laatsten met een plat endothelium. Dicht nabij 
de oppervlakte van het slijmvlies verloopen vele van deze bloed· 
ruimten evenwijdig aan die oppervlakte, sommigen zelfs onmiddellijk 
onder het epithelium. 

In fig. 74 is het gemakkelijk te zien, dat het karakter van het 
weefsel tusschen de crypten niet dat is van gewoon bindweefsel, 
noch ook dat het zoo even vermelde endothelium alsnog sterk afge
plat is. Het weefsel verkeert in een toestand van zeer actieve 
woekering en de gelijkenis met het woekerende epithelium is zeer 
groot. In de stadia van figg. 26, 28, 29, 30 komt het epitheliale 
karakter nog mecr op den voorgrond omdat het weefsel tusschen de 
crypten nu veranderd is in werkelijke capillaria die streng straals
gewijs verloopen. In laatstgenoemd stadium is het vaat-endothelium 
inderdaad afgeplat (fig. 82) en worden de straalsgewijs geplaatste 
capillaria rondom gesteund door de epitheliumcellen der crypten. 

Zoodra de aankleving van het trophoblast een aanvang heeft ge
nomen verdwijnt het moederlijke epithelium. Of het ten deele op 
de plaats zelve opgelost wordt, dan wel of het feitelijk wordt geab
sorbeerd door de buitenste laag trophoblastcellen, kan niet met vol
komen zekerheid worden uitgemaakt: misschien werken beide pro
cessen samen en is het verschijnsel gemakkelijk vergelijkbaar met 
wat wij hebben waargenomen in de omphaloide streek en hebben 
afgebeeld in fig. 83. 

In fig. 75 is het moederlijk epithelium nog zichtbaar rechts van 
den trophoblastknobbel; links daarvan valt het uiteen tusschen de 
donker gekleurde buitenste trophoblastlaag en de bloed voerende diepere 
lagen. Op dezelfde wijze verdwijnt het moederlijke epithelium der 
crypten overal waar een trophoblastknobbel in eene crypt binnen
dringt. Hier geven de preparaten steun aan de opvatting dat ac
tieve verwoesting en opslorping van moederlijke cellen door tropho
blastcellen plaats vindt (fig. 80). In den regel zijn de kernen die 
tot het trophoblast behooren kleiner dan die van de moederlijke 
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woekering (cf. figg. 82 en 89) ofschoon er natuurlijk geen scherp 
onderscheidingsmiddel bestaat. Wat hiervan ook zij, spoedig wordt 
een stadium bereikt - en figg. 11, 28 en 80 zijn daarvan goede 
voorbeelden - waarin het trophoblast eene doorloopende laag vormt 
over de moederlijke oppervlakte en over de mondingen der crypten. 
Het doet zich dan als een soort pseudo-epithelium voor. 

In deze trophoblastlaag is tegelijkertijd eene verdere wijziging 
opgetreden, die yan het hoogste gewicht is voor een juist begrip van 
'de verdere placentatie-verschijnselen. Van die wijziging heeft het 
allantoiûe trophoblast reeds bij zijn eerste optreden - zelfs vóór dat 
het nog met de moederlijke oppervlakte verkleefd is - de sporen 
vertoond. Wij zien daar nl. in het vrije trophoblast een duidelijke 
neiging' om zich in twee lagen te scheiden, van welke de binnenste 
gewoonlijk in sterker mate kleurstof opslorpt (figg. 75-78). Deze 
neiging tot verdubbeling is ook duidelijk zichtbaar in de trophoblast
knobbels (figg. 27, 27a, 78 en 79). Wij mogen veilig aannemen 
dat deze onderverdeeling van het trophoblast dezelfde is als die welke 
VAN BENEDEN voor de vleermuis heeft waargenomen, terwijl MASIUS, 

Duv AL e. a. hetzelfde voor het konijn en andere knaagdieren hebben 
vastgesteld. VAN BENEDEN voerde de namen ncytoblast" en nplas
modiblast" in voor deze dicht boven elkander liggende onderafdee
lingen van het trophoblast. 

Wij zullen zijn voorbeeld volgen en voortaan in het allantoide 
trophoblast van SOREX de binnenste laag onderscheiden als de cyto· 
blastische, de buitenste als de plasmodiblastische. Beide nemen snel 
in uitgebreidheid en dikte toe naarmate het trophohlast voortgaat 
zich uit te breiden over de moederlijke oppervlakte. Een opper
vlakkige blik op preparaten als die van fig. 28 en 80 zou ons tot 
de gevolgtrekking leiden dat het trophoblast in werkelijkheid niet 
verder reikt dan de donker gekleurde laag en de daar aangegeven 
knobbels. Toch vertegenwoordigen deze niet meer dan het diepere 
cytoblast. Feitelijk begint het plasmodiblast in het stadium van figg. 
27, 27(1 en 79 reeds eng te versmelten met het moederlijk weefsel 
en ontwikkelen zich daarin onderling samenhangende ruimten onmid
dellijk buiten de grenzen van de donkerder gekleurde cytoblastlaag 
(fig. 79). Deze aanstaande bloed ruimten spreiden zich uit in het vlak 
van de laag zelve en worden zoodoende de onmiddellijke naburen 
van de werkelijke bloedbanen welke in de moederlijke woekering 
aanwezig zijn. Deze zijn, zooals wij op p. 34 zagen, eveneens 
duidelijk horizontaal uitge::;preid onder de epitheliumlaag, die ver
dwenen is nu het trophoblast haar plaats heeft ingenomen. Uit 
deze onmiddellijke nabuurschap ontwikkelt zich zeer spoedig een 
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werkelijke samenhang tusschen de moederlijke bloedruimten en die 
van het plasmodiblast, zooals in fig. 80 duidelijk kan worden waar
genomen. Van nu aan ontwikkelt zich het plasmodiblast niet on
afhankelijk van het cytoblast. Integendeel ontvangt het bij voort
during nieuwen toevoer, doordat cellen of celbladen van de donker 
gekleurde cytoblastlaag loslaten en binnenwaarts in het plasmodiblast 
overgaan. In fig. 93 is dit duidelijk aangegeven. Deze figuur heeft 
betrekking op uterus nO. 85, zijnde deze (fig. 12) één stadium later 
dan uterus nO. 3 (fig. 11) waarnaar fig. 80 genomen werd. 

In fig. 93 ziet men zeer duidelijk hoe cytoblast-elementen los
laten uit de donkerder gekleurde laag en zich rangschikken in even
wijdige, boven elkaar liggende lagen plasmodiblast, waartusschen open 
ruimten tot ontwikkeling komen, in welke gaandeweg bloed door
dringt. In talrijke preparaten (die hier niet zijn afgebeeld) van 
dit en van andere stadia werd ditzelfde door mij bevestigd ge
vonden. 

Naarmate de groei verder voortgaat nemen deze horizontale bloed
banen een meer verticaal verloop aan, terwijl nieuwe horizontale 
zich daaronder weder ontwikkelen (cf. fig. 89). Ook in fig. 87 is 
weêrgegeven hoe bloed in trophoblastruimten doordringt: ditmaal 
in eene doorsnede die de placenta schijfsgewijze treft (cf. fig. 11 b). 

Zoo komt dus door de werking van het massieve trophoblast niet 
alleen eene stevige bevestiging van de kiemblaas in de placentair
streek tot stand, maar er ontwikkelt zich daardoor ook reeds zeer 
vroeg een bloed voerend plasmodiblast tusschen de trophoblast-uitloo
pers door welke die stevige bevestiging bewerkt wordt. Allantois
vlokken, welke doordringen in die door centripetalen groei zich 
uithollende trophoblastknobbels, worden dusdoende omspoeld door 
moederlijk bloed dat in embryonale ruimten circuleert. 

Het is dus niet noodig, maar het zou ook niet mogelijk zijn, dat 
woekerend moederlijk weefsel zich nog verder tusschen de vlokken 
indrong. Die plaats wordt ingenomen door het allantoide tropho
blast : cytoblast + plasmodiblast, hetwelk zich in voortdtirenden 
groei en in snelle vermeerdering bevindt. Alleen bloe'd en bloed
lichaampjes van ue moeder dringen door in de talrijke en verwik
kelde lacunen van deze streek. 

Zoowel de uitwendige overkapping van moederlijk weefsel als de 
inwendige kern van trophoblastweefsel (met daarin omslotene allan
toisvlokken) welke alle te zamen de placentairstreek opbouwen, ver
toonen de bewijzen van hun respectieven groei in talrijke kerndee
lingsfiguren. In het stadium van fig. 11 zijn deze in de streek der 
moederlijke crypten nog talrijk, in dat van fig. 13 zijn zij reeds 
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zeldzaam of afwezig en kan de toeneming van deze laag gezegd 
worden te hebben opgehouden. Daarentegen is het aantal kerndee
lingsfiguren in het cytoblast in dit stadium belangrijk. Van directe 
kernverdeeling zonder karyokinetische tusschenstadia worden in het 
plasmodiblast voorbeelden aangetroffen. 

Voor zoover de klieren in de placentair-streek blijven voortbe
staan (somtijds met belangrijke plaatselijke verwijdingen) worden zij 
niet door trophoblastknobbels of door allantoisvlokken binnengedron
gen: hunne openingen naar het uteruslumen worden gesloten door 
het trophoblast en zij nemen geen aandeel in de vasthechting van 
de kiemblaas of in de vergemakkelijking van wisselwerking tusschen 
de moederlijke en de embryonale bloedsomloop. In de laatste zwall
gersehapsstadiën zijn tusschen de vlokken alle sporen van klieren 
verdwenen. 

Wij zien dus dat er in de placentaire streek eene langzame sub
stitutie plaats vindt van moederlijk door embryonaal weefsel, waar
van de omvang overeenstemt met wat in fig. 10-15 door de wis
selende uitgebreidheid van de roode en zwarte gedeelten wordt aan
gegeven. Altijd met dien verstande dat in het gedeelte, hetwelk 
met zwarte lijnen is aangegeven~ moederlijk bloed doordringt in het 
trophoblastweefsel, dat aldaar de geheele witgelatene ruimte tusschen 
die zwarte lijntjes opvult. 

Het moederlijke bloed wordt dus overgebracht uit de moederlijke 
slagaderen in banen die geheel uit embryqnaal weefsel zijn opge
bouwd, terwijl het langs gelijksoortige wegen terugkeert naar de 
oppervlakkige (roode) bedekking yan de placentaire streek en naar 
het moederlijke aderlijke stelsel. 

De verschijnselen van groei en ontwikkeling van het trophoblast
weefsel, dat de allantoisvlokken omgeeft (en door welks tusschen
komst deze laatsten door moederlijk bloed bespoeld worden) zijn der
halve identisch met de verdere groei- en ontwikkelingsverschijnsels 
van de placenta. 

Laatstgenoemde bevat geene andere moederlijke weefselelementen 
dan alleen bloed. Trophoblastweefsel is het materiaal waaruit de 
moederkoek is opgebouwd. Zij is geheel gedrenkt met moederlijk 
bloed, terwijl allantois-vaten en hunne vertakkingen door de vlokken 
daarbinnen zijn gevoerd. In de rijpe placenta zijn de vlokken niet 
langer als zoodanig herkenbaar, ongeveer op dezelfde wijze als ik dit 
vroeger voor den egel beschreven en afgebeeld heb (l.c. fig. 56 en 57). 
Terwijl nu in de groeiende placenta van de spitsmuis een moederlijk 
(rood) en een embryonaal gedeelte (zwart) kunnen onderscheiden 
worden, is het moederlijke gedeelte in de volwassen placenta niet 
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meer aIR zoodanig aanwezig, maar vormt het een onbeteekenend en 
niet meer samenhangende laag kernresten tusschen de hoofdmassa 
van de placenta en de muscularis met de toevoerende en afvoerende 
vaten. In het vlak van deze laag heeft de loslating van de moe
derkoek bij de geboorte plaats. Zij wordt bij de spitsmuis inderdaad 
afgestooten als bij den egel en niet in loco geresorbeerd als bij de mol. 

Wij moeten nu nog onze aandacht schenken aan enkele bijzonder
heden, die met dit ontwikkelingsproces nader samenhangen. Uitgaande 
van de figuren 81, 82, 89, 93 en 94 waarnaar wij reeds verwezen 
hebben, moeten wij herhalen, dat in deze stadia de versmelting van 
trophoblast en moederlijke epithelium-woekering zeer innig geworden 
is. Het zou moeielijk zijn in de figuren 81, 82 en 89 een scherpe 
grenslijn te trekken, maar niettemin is het verschil tusschen het 
plas modi blast en het weefsel der moederlijke crypten en tusschen 
trophoblastische bloedruimten en moederlijke capillaria onmiskenbaar. 
De dikte van de moederlijke laag in verg'~lijking tot de embryonale 
is als 1 tot 1 in de figg. 12 en 8l). Actieve toeneming van het 
moederlijke cryptenweefsel door verdere proliferatie is nu bijna ge
heel tot staan gekomen en voortaan beteekent de groei van de 
placenta de toeneming van de trophoblastbalken en van de vlokken 
tusschen hen. De uitbreiding van het plasmodiblast ten koste van 
nieuwe lagen cytoblast-weefsel werd reeds hierboven besproken. Maar 
naarmate de zwangerschap voortschrijdt, doen zich zekere andere 
processen van groei van deze gedeelten aan ons voor. 

De cytoblast-elementen worden niet langer in de plaat vormige 
manier van fig. 93 in plaslllodiblastweefsel omgezet, althans niet 
allerwege. Een verschijnsel dat veel meer algemeen wordt in de 
latere ontwikkelingsstadia, wanneer de uterusaanzwellingen de grootte 
bereikt hebben van fig. 38 (cf. fig. 31) en grooter, wordt hij sterke 
vergrooting afgebeeld in de figg. 90-92. De scheiding tusschen 
cytoblast en plasmodiblast is minder scherp. In de streek die de 
vlokken onmiddellijk omgeeft werd dit reeds opgemerkt, toen wij de 
beide stadiën van fig. 81 en 82 vergeleken, die zoo nauw op elkander 
volgen. Maar terwijl in het stadium van fig. 82 tusschen de vlok
ken de onderscheiding van cytoblast en plasmodiblast moeilijk 
was geworden, zien wij uit fig. 94 (die tot hetzelfde stadium behoort 
als fig. 82) dat dit nabij de benedenvlakte van de placenta, waar 
de trophoblastwoekering het krachtigbt is, nog zeer gemakkelijk valt. 
Later echter, zooals eene vergelijking van laatstgenoemde figuur (94) 
met de pas aangehaalde (90-92) bewijst, wordt de grenslijn minder 
scherp. Er is nog een zeker onderscheid in de kleuring en ver
schillende cytoblast-kernen zijn herkenbaar aan hun sterker absorbtie 
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vermogen voor pikrokarmijn. Maar een enkele blik op de tigg. 90-92 
overtuigt ons van de zeer geleidelijke overgang tusschen cytoblast 
en plasmodiblast. Ook te dezen aanzien, dat celgrenzen nauwelijks 
meer herkenbaar zijn tusschen de ~ytoblastkernen en dus niet alleen 
het plasmodiblast, maar ook het cytoblast alsdan als syncytium moet 
worden opgevat. 

Het nieuwe transformatieproces van cytoblastweefsel in plasmodi
blast, d. i. in bloedvoerend weefsel, bestaat in het optreden van kern
nesten die door eene relatief scherpe grenslijn zijn aangeduid (fig. 
91). Deze nesten scheiden zich gaandeweg van de oppervlakte af 
en worden schijnbaar meer binnenwaarts verplaatst (fig. 90), waar 
zij korten tijd aldus verblijven (fig. 92). Daarna ontwikkelen zij 
langzamerhand holten, waarin moederlijke bloedlichaampjes door
dringen, welke holten aldus deel gaan uitmaken van het algemeene 
bloedbaanstelsel van het plasmodiblastische syncytium. Toch be
wijst fig. 91 duidelijk dat zoouanige bloedbanen niet alleen in die 
kernnesten ontstaan, maar dat zij ook tusschen deze te voorschijn 
treden. 

Het geheele stel bloedbanen in het hierbedoelde syncytium-weefsel 
wordt dus gaandeweg te voorschijn geroepen door processen, die in 
de vroege en latere zwanger8chapsstadiën wel vergel!jkbaar, maar niet 
identiek zijn. Het eindpunt waartoe deze processen leiden en dat 
wij in geheel rijpe placenta vertegenwoordigd vinden (figg. 32 en 
52-54) is dit, dat de benedenvlakte van de placenta, waar de allan
toisvaten er tegen aanliggen, sterk gelijkt op de phase van fig. 90, 
maar dat het overige trophoblastweefsel zóó uitermate verdund is 
tusschen de allantoisvlokken en hunne vertakkingen, dat door het 
uitrekken ,an dit syncytium slechts een zeer dun trophoblastwandje 
met regelmatig daarin verdeelde kernen (figg. 52, 53 en 86) het 
moederlijke bloed van het embryonale g'escheiden houdt. Het laat~t
genoemde, dat door de allantoisvlokken stroomt, wordt omgeven door het 
weefsel van de vlok, die in de vroegere stadiën werkelijk massief is 
(figg. 85 en 86). Iedere v 10k heeft een centrale bloedruimte (figg. 85 en 
30) en talrijke, peripheer verloopende vertakkingen onmiddellijk onder 
dl' nppervlakte (figg. 81, 82, 85 en 86). Naarmate echter de placenta 
toe:eemt in grootte, het trophoblast in verdunning en de vlokken 
met hunne vertakkingen in lengte, wordt dit aanvankelijk meer mas
sieve weefsel ook buitengewoon uitgerekt en worden ten slotte de 
embryonale bloedlichaampjes in de vlokken door niet meer dan de 
dikte van een enkele cel beschut. 

Ongetwijfeld verdwijnt in de geheel rijpe placenta zelfs dit om
huJsrl, voor zoover het de fijnere vertakkingen betreft en daar ter 
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plaatse scheidt alleen het bovenbedoelde dunne trophoblastwandje het 
moederlijke van het embryonale bloed. 

Uit het voorafgaande heeft men kunnen afleiden, dat de overgang 
van bloed uit de moederlijke banen in het embryonale trophoblast 
bij de spitsmuis op een later ontwikkelingsstadium plaats grijpt dan 
bij den egel. En dat voor dien overgang het ontstaan van commu
nicaties noodig is (p. 35) tusschen de moederlijke bloedbanen en de 
embryonale lacunaire ruimten, die voor de opname van dat bloed 
bestemd zijn. Het tot stand komen van zoodanige communicaties 
wordt bij de spitsmuis zonder twijfel vergemakkelijkt doordat niet 
alleen het trophoblast uit jonge, pasgevormde cellen is samengesteld, 
maar dat ditzelfde van de moederlijke, cryptenvoerende woekering 
geldt. De banen, die in die beiden tot het vervoer van moederlijk 
bloed bestemd zijn, versmelten om zoo te zeggen in statu nascente 
en hieruit laat zich mede verklaren dat juist bij de spitsmuis het 
versmeltingsverschijnsel zoo uiterst moeilijk op den voet te volgen 
is en dat de grenzen tusschen moederlijke en embryonale celwoeke
ring reeds dadelijk zoo onnaspeurbaar worden. 

De eindelijke reductie van het moederlijke crypten-weefsel tot eene 
laag kernnesten, ingestrooid tusBchen het placentaweefsel en l1e mus
cularis (zie figg. 3~ en 54) behoeft niet in bijzonderheden besproken 
te worden. Die reductie is eene geleidelijke en wordt gedeeltelijk 
afgebeeld in fig. 86, waar het moederlijk weefsel tusschen deze 
cryptenwoekering en de muscularis nog niet op nieuw tot ontwik
keling gekomen is en zich nog niet heeft gerangschikt in voorbe
reiding van den partus, zooals het dit in fig. 54 gedaan heeft. 

De donker gekleurde moederlijke kernnesten, zooeven bedoeld, wor
den grootendeels met de placenta afgestooton. 

De wijze waarop de moederlijke slijmvliesoppervlakte na den par
tus zich weder herstelt, zal hier niet besproken worden, maar eerst 
in een later opstel, waar ik dan vergelijkende bel:!chouwingell hoop 
te kunnen geven met betrekking tot alJdere geslachten van lnsec
tivora (Erinaceus, Talpa en Tupaja). 
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PLU T I EN Il. 

Omtrek-schetsen van mediane doorsneden door uterus en embryo van 
Sore.r: vltlgaris in opeenvolgende zwangerschapsstadia. .Alle figuren met 
de camera geteekend. Vergrooting X 27. 

Embryonaal weefsel met zwart, moederlijk weefsel met rood aangeduid. 
De roode cijfers tusschen haakjes verwijzen naar het nummer dat de 

uterus in den catalogus voert. De kleine cijfers met de stippellijnen ver
wijzen naar aldus genummerde figuren op de volgende platen, door welke 
de z66 aangeduide plekken sterker vergroot worden wedergegeven. 

Voor het uitwendig aanzien der in figg. 8-15 in doorsnede voorge
stelde uteri zie men figg. 36-47. 
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Fig. 1 en 2. De kiem blaas is nog niet in de holte van den uterus aan
gekomen maar bevindt zich nog in het oviduct. 

Fig. I. Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 124 f. 3 r. 48. 

"2.,, " " " " 110. 2. 2 r . 16 s. 

Fig. 3 en 4. Plotselinge eigenaardige vergrooting van het uteruslumen 
en van den uteruswand. De laatste neemt vooral in dikte af recht 
tegenover het lOesomeirium. De kiemblaas is in de holte van den 
uterus aangekomen. 

Fig. 3. Utr. Mus. Cat. N·'. Sorex 2 a. 5 r. 21s. 

"4. ,, " " " " 52 e. 3 r. 26 s. 

Fig. 5 en 6. De woekering van het moederlijke epithelium heeft zich hier 
uitgebreid over de oppervlakte tegenover het mesometrium zoodat de 
wand aldaar weder verdikt is. Dd kiemblaas is thans bevestigd tegen 
de moederlijke binnenvlakte door middel van het omphaloide tro
phoblast. 

Fig. 5. Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 73 f. 2 r. 19 s. 

" 6." " " " " 4Sc. 3r. 14s. 

Fig. 7. Eerste optreden ,an amnion, trophoblastring en area vasculosa. 
Verschijnselen van dehiscentie in het moederlijke weefsel, zijdelings 
van de kiemblaas, die in het stad. van fig. 6 waren aangevangen 
zijn hier snel toegenomen. 

Utr. Mus. Cat. N0. Sorex 42 e. 3 r. lls. 

Fig. 8 en 9. ProamnioJl en amnion zijn te samen i!l wording. De moe
derlijke epitheliale crypten hebben hier haar maximum van onafhan
kelijke ontwikkeling bereikt. Eerste optreden van trophoblaet~knob
bels op het allantoide trophoblast. De area vaiJculosa reikt nog niet 
benedenwaarts tot aan den trophoblastring. 

Fig. 8. Utr. Mus. Cat. N". Sorex 51 g. 3 r. 298. 

,,9. " " " " " 51 d. 2. "r. 2 8. 

Fig. 10. Het amnion is geheel gesloten en voltooid, het allantoide tro
phoblast ligt reeds gedeeltelijk tegen de holle vlakte van de aan
staande placentaire streek aan, terwijl trophoblastknobbels de epithe
liale crypten beginnen binnen te dringen. Eerste optreden van de 
allantois als een vrij te voorschijn tredende uitpuiling in het extra 
embryonale coeloom. De area vasculosa is geheel gevormd en reikt 
benedenwaarts tot aan den trophoblastring. De laatste neemt een 
werkzaam aandeel in de resorbtie van bloeduitstortingen, die het gè
volg zijn van de langzame oplossing van zijdelingsche strooken moe
derlijk weefsel. 

Utr. MU8. Cat. NO. Sorex 106 e. 3 r. 98 en 106 h. Ir. 98. 

Fig. 11 en 12. De trophoblastuitloopers zijn binnengedrongen in de 
moederlijke epitheliale crypten en zijn op hun beurt uitgehold geraakt, 
waarna allantois-vlokken in deze trophoblast-holten zijn doorgedrongen. 
Het moederlijk epithelium van de uterusbinnenvlakte en van de cryp
ten is verdwenen, overal waar het embryonale trophoblast zich daar 
tegen aBn gelegd heeft. In fig. 11 begint de area vasculosa losser 
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verbonden te geraken met de zijdelingsche moederlijke oppervlakte; 
in fig. 12 is het daartegen nauwelijks meer vastgehecht. De directe 
afstand tusschen den trophoblastring en de placentair-streek is ter
zelfder tijd verminderd, het embryo zinkt meer en meer in den dojer
zak en duwt daarbij de area vasculosa voor zich uit. Deze laatste 
wordt zoodoenàe binnenste buiten gekeerd. De differentiatie van het 
allantoide trophoblast in een cytablastisch en een plasmodiblastisch 
gedeelte is aangevangen. In fig. 12 zijn door een dun zwart lijntje 
de laatste sporen aangeduid van eene afzonderlijk onderscheidbare 
cytoblastlaag, die de allantois-vlokken omgeeft. 

Fig. ll. Utr. Mus. Cat. N0. Sorex 3b 2. 1 r. 98. 

" 12." " " " ,,85 g. 3 r. 1 B. 

Fig. l1a en lIb. Twee doorsneden volgens een vlak loodrecht op dat 
van al de voorgaande afbeeldmgen en behool'ende tot hetzelfde stadium 
waarvan fig. 11 gf'DOmen is. De hoogte dezer snede-vlakten is in 
fig. 11 door lijnen en cijfers aangegeven. In fig. 11a zijn alleen 
crypten van moederlijk epithelium en tegen den buitenwand afgeplatte 
uterus-klieren getroffen. Eerstgenoemde worden door roode stippel
lijnen aangegeven. In fig. llb geven dunue zwarte lijnen door
gesneden trophoblastuitsteeksels aan, die reeds zijn doorgedrongen 
in de meer centraal gelegen crypten. Andere zwarte stippellijnen 
binnen deze laatsten hebben betrekking op allantoisvlokken die de 
holte van de trophoblastnitloopers opvullen. In fig. 11a zijn uterus
klieren (gl.) aangegeven die afgeplat zijn tegen den buitenomtrek. 

Fig. lla. Utr. Mus. Cat. N0. Sorex 3 a. 2. 5 r . 198. 

" llb." " " " " 3a. 2. 6r. l i s. 

Fig. 13. Het aanvankelijk zichtbare contrast tusschen moederlijke epithe-
liale crypten en trophoblast-uitgroeisels met daarbinnen gelegen 
allalltoisvlokken is belangrijk afgenomen, zoodat het steeds moeilijker 
wordt om in de placentaire streek moederlijke en embryonale his
tologische elementen van elkander te onderkennen. Van de crypten 
zijn de buitenste blinde einden echter nog bewaard en voldoende 
duidelijk. 

In het trophoblust is een gebied van bijzonder krachtige werk
zaamheid aan de holle placenta-vlakte aanwezig, waar de cytoblast
verdikking uitermate belangrijk is, terwijl secundaire allantoisvlokken, 
die daardoor zullen omhuld worden, met snelheid optreden. 

De toename in omvang . van de placenta gaat gepaard met het 
verdwijnen van het zijdelingsche moederlijke weefsel waartegen de 
area vasculoRa is vastgekleefd geweest. De geheele area vasculosa 
(die niet heeft opgehouden te groeien maar integendeel nog steeds 
in uitbreiding toeneemt, is voortaan gelegen beneden in plaats van 
boven den trophoblastring; deze laatste is door een rondloopende 
membraan met den rand van de placenta verbonden. Het vooreinde 
van het embryo is nog in een proamnion opgesloten: de holte van 
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den dojerzak wordt belangrijk verkleind doordien het embryo met de 
zich binnenste buiten keerende area vasculosa daarin nederdaalt. 

Utr. Mus. Cat. Nn. Sorex 130 a. 3 r. 1 s. 

Fig. 14. Een belangrijke vergrooting van de placenta heeft plaats 
gevonden, maar de onderlinge verhouding der deelen is vrij wel de
zelfde gebleven als zij in fig. 13 was. De laag trophoblast die de 
binnenvlakte der placenta vormt, is in minder levendige woekering. 
Het trophoblast en de daarin opgesloten allantoisvlokken nemen 7/8 
vnn de dikte van den uteruswand in de placentairstreek in beslag. 
De overblijfsels van de streek der crypten zijn nog weder meer afge
nomen. De trophoblastring heeft geen verdere wijziging ondergaan, 
de area vasculosa is nog belangrijk uitgebreider geworden. 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 61 a. 2 r. 17 s. 

Fig. 15 en 15a. Een randstuk van de placenta kort voor de geboorte. 
De werkelijke dikte is nauwelijks toegenomen vergeleken met fig. 14. 
Maar de vertakking van de allantoillvlokken en van het daartusschen 
liggende netwerk van trophoblast-weefsel is nog zeer veel ingewik
kelder. De moederlijke epithelium woekering is nu geheel gereduceerd 
tot eenvoudige kernoverblijfsels, die zich sterker tingeeren met pikro
karmijn. De dikte van moederlijk weefsel buiten deze kern overblijfsels 
is eenigszins toegenomen in vergelijking met fig. 14. In fig. l&a zijn 
eigenaardige plooiingen van den wand van den dojerzak aangegeven. 

Fig. 15 Utr. MU8. Cat. N°. Sorex 100. 3 r. lOs. 

" 15/1" " "" " 100. 1 r. 88. 

Fig. 15b. De uteruswand (dikke roode lijn), het niet-placentale trophoblast 
en ue dojerzak in de nabijheid van het mesometrium, geteekend op 
dezelfde schaal en naar gelijksoortige preparaten als figg. 15 en 150. 

Utr. MU8. Cat. N°. Sorex 90 a. 1 r. 88. 

PLAAT 111. 

Alle figuren X 100. 

Fig. 16. Gedeelte van eene dwarse doorsnede (cf. fig. 1) van eenen uterus 
bij welken de kiemblazen zich nog in de oviducten bevinden. 
De gewonden uterusklieren zijn vooral opeengehoopt in de anti-me
sometrale streek. Het uterus-lumen is meer of minder ~ vormig. 
Tegenover het mesomet.rium is he; uterusepithelium veel hooger nu 
dan in de stadia van fig. 17 en 1~. 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 124 f. 3 r. 38. 

Fig. 17. Deel van eene doorsnede door den uteruswand tegenover het 
mesometrium in een later zwangerschapsstadium (cf. fig. 3 en fig. 66). 
Het epithelium is belangrtk afgeplat, tengevolge van de rekking van 
den wand en de vergrootillg van het lumen. 

Utr. MUB. Cat. N°. Sorex 2 a. 5 r. 18 s. 

Fig. 18. Id. door het gedeelte waar de uteruswand van ditzelfde exem-
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plaar het dikst is (cf. fig. 3). Het epithelium kan nog niet gezegd 
worden eenigerlei woekeringsproces te hebben aangevangen. 

Utr. Mus. Cat. N0. Sorex 2 a. 5 r. 25 s. 

Fig. 19. Hetzelfde als in fig. 17 maar in iets later stadium (zie fig. 4). 
Woekering van het epithelium is begonnen (cf. fig. 67-69). 

Utr. Mus. Cat . .No. Sorex 52 e. 3 r. 24 s. 

Fig. 20. Hetzelfde als in fig. 18, maar in een stadium waarin de woe
kering van het zijdelingsche uterns-epithelium reeds belangrijk ge
worden is (cf. fig. 4). Deze woekering is van verschillenden aard dan 
die van fig. 67 -71 en wel omdat geen vorming van crypten optreedt. 
Tegen haar zal het trophoblast zich zeer spoedig vasthechten. Bloed cir· 
culeert in capillaire ruimten tusschen deze gewoekerde epitheliumcellen. 

Utr; Mus. Cat. N°. Sorex 52 e. 3 r. 24 s. 

Fig. 21 -26. Latere ontwikkelingsstadia van een deel van den uterus
wand tegenover het mesometriuUl (cf. fig. 4 -9). De epitheliale 
crypten, die ontstaan door de eigenaardige woekering van het uterus· 
epithelium welke in fig. 19 aanving, bereiken langzamerhand hare 
volledige ontwikkeling in de figuren 25 (cf. fig. 74) en 26. In 
laatstgenoemde figuur zijn vele crypten niet ufzonderlijk aangegeven 
omdat zij afgeplat en samengedrukt zijn. 

Moederlijke bloedbanen zijn allerwege voorhanden tusschen de cryp
ten. In fig. 26 is het amnion bijna gereed en begint het allantoide 
trophoblast zich vast te hechten tegen het uterusepithelium. 

lfig. 2\ = Utr. Mus. Cat. N". Sorex 52 i. 3 r. 22 s. 

" 22 =" " " " " 73 f. 2 1". 20 s. 
" 23 =" " " " " i3 b. 2. 1 r. 16 s. 
,,24= " " " " " 

45 c. 3 r. 17 s. 

" 25 =" " " " " 42 c. 3 r. 8 s. 
"26=,, " " " " 5If. 4r.15s. 

Fig. 27 en 27 a. Hetzelfde, maar nadat het allantoide trophoblast met 
den uteruswilond verkleefd is geraakt en de trophobla.st-uitgroeisels k 
in de epitheliale crypten ep zijn binnengedrongen. 

Daar het exemplaar waaraan deze figuur ontleend is op andere 
wijze geconserveerd was geworden dan al de vorige en de histolo
gische bijzonderheden van het gewoekerde epithelium daardoor min
der duidelijk zijn, wordt deze streek in fig. 27 niet uitgewerkt maar 
wit gelaten. Er zijn. onmiskenbare aanwijzingen dat het trophoblast 
hier reeds uit een cytoblastisch en in een plasmodiblastisch gedeelte 
bestaat (cf. fig. 79). 

Fig. 27. Utr. MU8. Cat. Na. Sorex 106 f. 3 r. 12 s. 

" 27a." " " " " 106 f. 3 r. 48. 
Fig. 28. Hetzelfde in een nog later stadium. De trophoblastknobbels k 

hebben zich stevig vastgehecht in de epitheliale crypten ep en zijn 
achterwaarts hol geworden tot opname van de eerste allantoisvlokken 
vi. Plas modi blast strekt zich uit tusschen de donkere strook van 
het cytoblast en de uitloopers. 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 3 b. 3 r. 178. 
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PLAAT IV. 

Fig. 29-34 X 100. Fig. 35 X 11/ 2, Fig. 36-47 natuurlijke grootte. 

Fig. 29. Fragment eener doorsnede door een nog later stadium (vergel. 
fig. 12). Het allantoide trophoblast is reeds belangrijk ontwikkeld. 
Het cytoblastisch gedeelte ervan heeft een donkerder kleur met 
karmijn aangenomen. 

P. Weefsel tot de moederlijke epitheelwoekering behoorende. 
T. Weefsel tot het trophoblast behoorende (cytoblast+l,lasmodiblast). 
De bloeuvoerende vlokken van de allantois die in laatstbedoeld 

weefsel doordringen werden met opzet in deze figuur weggelaten: 
zij liggen dus ter plaatse waar de figuur witte plekken te zien geeft. 

Alleen de benedenste grenslijn van de allantois is aangp.geven~ zoo
mede enkele uitgroeisels die zich aan het trophoblast hechten en die het 
eerste begin van nieuwe vlokken zijn (cf. fig. 30). Vergelijking met 
fig. 12, 81 en 89 zal deze doorsnede nog verder kunnen verduidelijken. 
Men lette op het verschil tusschen uitgebreidheid en ligging van de 
area vasculosa in deze en in de volgende figuur (zie ook fig. 12 
en 13). 

Utr. Mus. Cat. N°. SOl'ex 85 g. 2 r. 17 s. 

Fig. 30. Hetzelfde in een nog later stadium (cf. fig. 13, 82 en 94). Het 
cytoblastische trophoblast is buiten om de allantoisvlokken slechts hier 
en daar als een afzonderlijke laag herkenbaar. Meestal kan het 
niet onderscheiden worden van het daartusschen liggende trophoblast 
(plasmodiblast) dat de bloedruimten omgeeft. Da.arentegen heeft het 
cytoblast een maximum van dikte bereikt op de cor.cave vrije opper
vlakte der placenta, welke bovendien met talrijke kleine holten be
zaaid is. In deze holten dringen kleine, pas optredende allantois
vlokken, worden daar vastgehecht en vervolger,s met embryonale 
bloedvaten voorzien. In deze figuur is het bindweefsel van de allan
toisvlok aangegeven, maar de ruimten in deze vlokken, door welke 
de embryonale bloedlichaampjes circuleereu, zijn hier wit gelaten. 
Twee uitgegroeide dubbele vlokken, ieder van hen nog gevorkt, zijn 
hier zichtbaar, alsmede drie of vier pasbeginnende. De tropho
blastlaag, an', die de voortzetting is van den trophoblastring (ver
gel. figg. 9-13, 50 , 84 en 33, 34) ligt hier dicht tegen de allantois 
aan, maar versmelt er toch in geenen deele mede. Een uterusklier 
waarvan het lumen ten deele uitgezet, ten deele platgedrukt is, kan 
in de bovenste helft van deze doorsnede worden waargenomen. P en 
T. als in fig. 29. 

Utr. Mus. Cat.tN '. Sorex ISO a. 3 r. 10 s. 

Fig. 31. Een nog later stadium van placentatie waarbij de trophoblast
strook waarin allantoisvlQkken besloten zijn ongeveer 5/0 van de 
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dikte van den geheelen wand inneemt; de epitheliale woekering en 
de klieroverblijfsels ongeveer 1/6' Ook hier ,zijn de embryonale bloed
lichaampjes niet aangegeven en bleven de gedeelten van de vlokken 
waar zij circuleeren wit. Het wijde o.llantoisvat dat de drie à vier 
hier aangegeven vlokken voorziet, is slechts in omtrek aangegeven, 
zoo o/)k de benedengrenslijn aan de allantois. De moederlijke woe
kering ig nog verdel' afgenomen tm van de crypten zijn geen duide
lijke overblijfsels meer bewaard (cf. fig. 14 en gedeeltelijk ook 86). 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 61 a. 2 r. 3 s. 

Fig. 32. Deel van een doorsnede door de rijpe placenta, loodrecht op de 
oppervlakte, bij zwakke vergrooting (cf. fig. 15 en 15a). De ruim
ten waarin embryonale en moederlijke bloedlichaampjes circuleeren 
kunnen (al zijn zij op een allersamengesteldste wijze dooreengevloch
ten), gemakkelijk van elkaar onderkend worden: 

a) dool' de afmetingen der bloedlichaampjes, die in het moeder
lijke bloed veel kleiner zijn. 

b) doordat de ruimten in het syncytium in welke de moederlijke 
bloedlichaampjes circuleeren nooit eenig spoor van endothelium ver
toonen, terwijl buiten om de embryonale licbaampjes de sporen van het 
endothelium der allantoisvaten (welke laatste in deze fignur ook wit 
zijn gelaten) dikwijls nog als platgedrukte kernen zijn bewaard ge
bleven (cf. fig. 52-54). 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 100. 2 r. 12 s. 

Fig. 33. De trophoblastring. het uiterste grensgebied van de area vas
culosa en de benedenwaart!:!che vliezige voortzetting, waardoor de 
trophoblastring verbonden is met den rand van de placenta in het 
stadium van uterus nO. 77 (cf. figg. 35 en 44). Rechts van de mem
braan an' is een dwars doorgesneden allantois-vat aangeduid (cf. fig. 14). 

Utr. Mus. Cat. Nt. Sorex 77 a. 3 r. 38. 

Fig. 34. Hetzelfde voor een nog later stadium, nl. dat van uterus nO. 100. 
De area vasculosa is hier niet aangegeven: alleen haar aanhechtings
punt is door een dun lijntje herkenbaar. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 100. 2 r. 18. 

Fig. 35. De binnenwand van den uterus (in een stadium overeenkomende 
met fig. 44, hetwelk iets verder gevorderd is dan fig. 14) na ver
wijdering van de mesometrale helft. Men ziet dus in de richting van 
de binnen vlakte van de placenta. Drie belangrijke allantoisvaten, ge
drongen tusschen het amnion (hetwelk in de figuur niet is aangegeven) 
en de binnenste buiten gekeerde area vasculosa (cf. fig. 14) ziet men 
bun verloop nemen naar eelle centrale ringvormige opening waarin 
zij verdwijnen. Deze ring is de bovenste vernauwing van den tro
phablastring. Onmiddelijk onder dien rand is de area vasculosa 
rondom aan den tropboblastriug bevestigd. Een onregelmatig begrensd 
lichter centrum en een donker buitellvak daaromheen zijn in de figuur 
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zichtbaar j het laatste zet zich voort op de (hier verwijderde) binnen
wand van de mesometrale helft. Deze donkere kleur wordt veroor
zaakt door het eigenaardige groene pigment van de hypoblastcellen 
van den dojerzak (zie blz. 29). 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 77. 

Fig. 36-47. Verschillende zwangere uteri van Sorex j later dan de vroege 
stadiën die werden afgebeeld op Plaat 36 en volgg., fig. 13, 15, 43, 
65 en 83 van deel XXXI van het Quart. Journ. of mier. Science. 
Deze afbeeldingen zijn op natuurlijke grootte vervaardigd naar de 
spirituspreparaten. Het catalogus nO. tusschen haakjes. 

Fig. 36. Uterus NO. 101; één van de aanzwellingen (cf. fig. 60, 61 en 90-92) . 
• , 37. " ,,106; a-h, de afzonderlijke aanzwellingen die ieder een embryo 

bevatten (cf. fig. 10, 27, 27a, 76, 79, 84). 
,,38. " " 61; een van de aanzwellingen (cf. fig. 14, 31, 58). 
,,39. " ,,130; (cf. fig. 13, 30, 82, 85, 94). 
,,40. " " 85; (cf. fig. 12, 29, 81, 88, 89, 93). 
,,41. " " 90; een van de aanzwellingen 
,,42. " " 26; " "" " (cf. fig. 57, 59, 62). 
,,43. " " 51; (cf. fig. 8, 9, 26, 50, 55, 75, 77, 78). 
,,44. " " 77; een van de aanzwellingen (cf. fig 33, 35). 
,,45. " "100;,, "" " (" " 15, 32, 62-54). 
,,46. " " 80; " "" " ( " " 86). 
,,47. " " 3; (ct: fig. 11, 28,56, 80,87). 

PLAAT V. 

Fig. 52-54 X 200 j Fig. 48-51, 55-65 X 260. 

Fig. 48. Eerste verschijning van den trophoblastring in een stadium 
overeenkomstig fig. 6, hoewel niet aan datzelfde preparaat ontleend. 
In iedere doorsnede zien wij ongeveer een twaalftal cellen aan de 
vorming van den trophoblastring deelnemen. Deze' cellen vallen 
voorloopig slechts door iets grootere afmetingen in het oog. Het 
zijn nip.t dezelfde vergroote trophoblastcellen, die voor Sorex afgebeeld 
werden in fig. 27, PI. 37 van deel XXXI van het Quart. Joum. of 
mier. Science: laatstbedoeld en zijn verkleefd geraakt met het moeder
lijk weefsel en hebben het omphaloide trophoblast doen ontstaan 
Ret stuk omphaloid trophoblast (0 T) dat hier is afgebeeld geeft 
duidelijke bewijzen van actieve histolyse, die plaats vond in dit ge
deelte van het trophoblast. In het preparaat zelf is het hier bedoelde 
stuk niet met moederlijk weefsel in aanraking en is dus de herkomst 
er van uit trophoblast niet wel te betwijfelen. Het is van belang dit 
vast te stellen, daar fig. 49-51 zullen aantoonen hoe uitermate 
moeilijk het is, om moederlijk en trophoblastweefsel te onderscheiden 
in deze omphaloide streek, zoodra die beide zich tegeu elkander gelegd 
hebben. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 45 c. 2 r. 28 s. 

Fig. 49. 111 deze figuur is de trophoblastring eerder nog iets onduidelijker 
F 4 

Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (2e Sectie). Dl. UI. 
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dan in de vorige (cf. fig. 7). Het omphaloide trophoblast ondergaat 
eene granulaire transformatie tegelijk met verwordingsverschijnsels 
in de moederlijke weefsels. 

Utr. Mus. Cat. N0. Sorex 42 c. 2 r. 14 s. 

Fig. 50. Het moederlijke weefsel in gedeeltelijke degenerat.ieve resorbtie 
(cf fig. 8) tengevolge van fusie met het trophoblast. Rechts onderhouden 
strengen epithedweefsel 8, het verband tusschen de oppervlakkige en 
de diepere moederlijke lagen die niet in deze figuur zijn aangegeven. 
Deze laatste ontwikkelen zich tot een nieuw uterus-epithelium (cf. 
fig. 84, 88). De versmelting van omphaloide tropboblast en van 
moederlijk weefsel vlak boven den bovenrand van den trophoblastrillg 
is in dit preparaat zeel' volledig. De hypoblastkernen kunnen afzon
dprlijk herkend worden. Er zijn sporen v;\n bloeduitstorting tusschen 
den trophoblastrillg en het moederlijk weefsel (cf. fig. 8f). 

Uh .. Mus. Cat. N '. Sorex 51 b. 2 r. 1 is. 

Fig. 51. E ene nog vroegere phase van vasthechting van het omphaloide 
trophoblast tegen de zijdelingsche moederlijke epitheliulUwoekering (cf. 
fig. 5). Een groot gedeelte van het trophoblast heeft eene granulaire 
metamorphose ondergaan. In een ander daarboven gelegen gedeelte is 
het ten eenenmale onmogelijk onderscheid te maken tusschen embryo
naal en tusschen gewoekerd moederlijk weefsel. In dit stadium is 
van een trophoblastring nog in het geheel geen sprake. 

Utr. ]\[us. Cut. N" Sorcx 73 c. 3 r. 13 s. 

Fig. 52-- 54. Drie stukken uit de placentèl. die in fig. 32 is afgebeeld, 
sterker vergroot. Fig. 52 uit het benedenste, fig. 53 uit het middelste, 
fig. 54 uit het bovenste ge'leelte. Het verschil in grootte tusschen 
embryonale en moederlijke bloedlichaampjes (eerstgenoemde belangrijk 
grooter) maakt het zeer gemakkelijk embryonale van moederlijke 
bloedruimten te onderscheiden. Het preparaat mag als eene uitste
kend gelukte zelfinjectie beschouwd worden. Het moederlijk bloed 
stroomt door ruimten die allerwege door trophoblast omsloten zijn, 
hetwelk tot den uitersten graad uitgerekt en verdund is. Het em
bryonale bloed stroomt door soortgelijke ruimten, die nergens lUet 
de zooeven genoemde in samenhang staan en die hier en daar 
afgeplatte overblijfsels van het vaatendot,helium van de bloedvaten 
der allantoisvJokkell vertoonen. In fig. 52 zijn de embryonale bloed
banen ruimer dan in fig. 53. In fig. 54 zijn geen bloedlichaampjes 
aangegeven; hier vertoouen zich de overblijfsels der secundaÏl'e epi
theliale crypten als kernconglomemten. c. eigenaardige lichaampjes in 
de diepere moederlijke lagen (zie bI. 19). 

Utr. Mus. Cat. NI. Sorex 100 2 r. 12 s. 

Fig. 55-5'1. Drie afbeeldingen van verschillende ontwikkelingsph8.$en 
van het niet-placentale trophoblast en van den verdunden uteruswand. 
Fig. 55 behoort bij de phase van fig. 8 en 9. De beneden wand Van 
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de kiemhlaas is in deze phase betrekkelijk dik: het hypoblast zelfs 
meer dan het niet-placentale trnphoblast. 

In fig. 56 (die met fig. Tl overeenkomt) zijn dezelfde lagen be
langrijk dunner geworden; zoomede de uteruswand, waarvan het 
epithelium dientengevolge niet langer geplooid noch gerimpeld is. 
In fig. 56 ligt een dun laagje van een groenachtig korrelig coagulum 
tegen de binnenvlakte van het dojerhypoblast: in fig. 56 is dit zeer 
in dikte toegenomen en kan rondom in de beneden helft van den 
dojerzak worden aangetoond. Het groenachtige coagulum heeft even
wijdige grensvlakken ; links van ge in fig. 57 is nog een verder kor
relig precipitaat aangegeven, dat in dit preparaat den halvemaanvor
migen dojerzak gedeeltelijk opvult. Wanneer men fig. 57 met fig. 
56 vergelijkt is de verdere verdunning van de spierIngen van den 
uterus zeer in het oog loopend. 

Fig. 55. Ut\'. Mus. Cnt. NO. So\'cx 51 e. 4\'. 13 S. 

,,56. " " " " " 3 b. 4 \'. 4 s. 
" 5 i. " " " " " 26 a.. 3 r. 10 s. 

Fig. 51-65. Acht verschillende gedeelten en verschillende ontwikkelings
trappen van dat deel van het oppervlak van den Jojerzak, dat naar 
binnen gestulpt wordt, van het stadium van fi;:J. 12 af. Het is de 
oppervlakte tusschen het embryo en . den trophoblastring waarop de 
area vasculosa zich ontwikkelt. Na de instt:lpillg neemt de blnedvat
voerende oppervlakte in grootte en nemen de bloe(lvaten in aantal 
toe. De hypoblastcellen worden grooter, woekeren en \'erhiüen een 
donkergroene kleur. Nieuwvorming van bloedlichaampje.i heeft op 
ruimen schaal plaats in deze streek. 

Fig. 58. Ut\'. Mus. Cnt. NO. So\'ex 61 a. 2\'. lO S. 

,,59. " " " " " 26 n. 3 \'. 15 s. 
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100 11'. 8 S. 

100 11'. 8 S. 

PLAAT VI. 

Alle figuren op deze plaat X 480. 

Fig. 66. Een stuk van den uteruswand tegenover het mesometrium in 
de phase van fig. 3 (cf. fig. 17). De uitrekking van den uterus
wand is. zeer belangrijk: de kiembla ... s is nog niet vastgehecht. 

Utr. Mus. Cat. Nn. Sorex 2 a. 5 r. 23 s. 

Fig. 67. Een deel van hetzelfde, één dt.adium verder (cf. fig. 4 en 19). 
Woekering van het uterus-epithelium is aangevangen. Karyokine
tische figuren bewijzen dat dit epitherum bij die woekering betrok
ken is. 

Utr. Mus. Cat. NO. SOl'ex 52 b. "r. 20 s. 

4* 
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Fig. 68. Doorsnede door een andere aanzwelling van denzelfden uterus, 
de monding van een der uterusklieren (cf. figg. 4 en 21) vertoonende. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 52 i. 3 r. 21 s. 

Fig. 69. Doorsnede door dezelfde aanzwelling als waarvan fig. 67 geno
men werd; iets verder van het mesometrium (cf. fig. 4). De ge
woekerde epitheliumcellen zijn begonnen zich straalgewijs te rang
schikken. Het uterus·epithelium is nog doorloopend. Enkele cellen 
in het grensgebied tusschen de epitheliumwoekering en het bindweefsel 
van den uteruswand ziet men in fig. 68 en 69 spoelvormig worden. 
Later neemt dit nog verder toe en ontstaat eene vezelachtige buiten
laag (cf. figg. 72-74, alsmede 22-25). 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 52 b. 4 r. 15 s. 

Fig. 70. Doorsnede door een verder ontwikkelingsstadium. De woeke
ring vormt reeds een dikkere laag, het uterus-epithelium verdwijnt 
onder de straalsgewijs gerangschikte celgroepen, die tot de epitheliale 
crypten zullen worden. 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 73 f . 3 r. 22 s. 

Fig. 71. Andere doorsnede door eene andere aanzwelling van denzelfden 
uterus. De overgang van het uterus-epithelium in dat van de crypten 
is reeds meer volledig, maar zeer verschillend van eene kliermonding. 

Utr. Mus Cat. NO. Sorex 73 e. 3 r. 14 s. 

Fig. 72. Het grensgebied tusschen de epitheliale woekering en het bind
weefsel van het uterus .slijmvlies. De bloedvaten in dit laatste zijn 
ruimer dan de capillaire banen in de eerste. Van de uterusklieren 
is er een door het lumen gesneden; een ander slechts tangentieel 
door den wand. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 73 b. 2. 3 r. 8 s. 

Fig. 73. Hetzelfde in een later stadium. De gewoekerde epithelium
cellen zijn nauwer opeengepakt ~n tusschen hen en het bindweefsel
bevindt zich een laag spoel vormige cellen, die reeds bij fig. 69 wer
aen opgemerkt. Deze doorsnede was te veel tangentieel om de secun
daire crypten duidelijk te kunnen toonen (cf. fig. 25, die op den- . 
.t:elfJen uterus betrekking heeft). 

PLAAT VII. 

Fig. 80 X 200. 
Alle andere figuren X 260. 

Zoo wel de moederlijke als de embryonale bloedlichaampjes zijn op 
deze plaat gekleurd. 

Fig. 74. Gedeelte van eene doorsnede door de toekomstige placentair
streek, wanneer de woekering van moederlijk epithelium die aan de 
vasthechting van de kiemblaas voorafgaat haar maximum van ont-
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wikkeling bereikt heeft. De crypten strekken zich door de geheele 
dikte van de woekering uit (cf. fig. 6 en 24). 

Utr. Mus. Cat. ~o. Sorex 45c. 3r. 17 s. 

Fig. 75. Een van de woekerende knobbels van het allantoide trophoblast 
binnendringende in de monding van eene epitheliale crypt in de toe
komstige placentaire streek. Groote kernen wijzen op andere tangentiaal 
aangesnedene epitheliale crypten (cf. fig. 8 en 9). 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 51 e. 2 r. 8 s. 

Fig. 76-79. Vier verschillende gedeelten van het allantoide trophoblast 
voordat het met het moederlijke weefsel is verkleefd geraakt. In 
alle - maar vooral in fig. 79 - is de differentiatie van het cyto
blast en het plasmodiblast reeds aangevangen. In fig. 76 is het 
amnion juist gesloten. In fig. 78 en 79 zijn duidelijke en groote 
trophoblastknobbels voorgesteld. 

Fig. 76. Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 106 e. 2 r. 19 s. 
77. 

" " " " " 
51 a. 2r. 24s. 

78. 
" " " " " 

51 c. 5 r. 20 s. 
79. 

" " " " " 
lO6f. 4r. 15s. 

Fig. 80. Eene soortgelijke doorsnede als de in fig. 28 afgebeelde (cf. ook 
fig. 11) bij sterkere vergrooting. Het allantoide trophoblast en zijne 
uitloopers is versmolten met het moederlijk weefsel en is verder 
voortgewoekerd onder gedeeltelijke vernietiging van het laatste. De 
trophoblastknobbels worden hol, terwijl in de aldus ontstane ruimte 
allantoisvlokken doordringen. De differentiatie van plasmodiblast tus
schen de uitloopers is reeds begonnen. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 3 b. 2. 1 r. 178. 

Fig. 81. Een deel van de placentaire streek van fig. 12, sterker vergroot. 
De bovenste helft van de figuur geeft moederlijk weefsel aan (epi
theliale crypten met bloedcapillaria tusschen deze), de onderste 
helft trophoblastweefsel. Daaronder is de allantois aangegeven 
met een uitgezet bloedvat en twee vlokken. In het trophoblast is 
nader onderscheidbaar een sterker gekleurd cytoblast (dat de binnenste 
laag vormt en een duidelijke scheede voor de vlokken levert) en eene 
daartusschen liggende celmassa (plasmodiblast) waarin het moederlijk 
bloed circuleert. Deze beiden zijn in de benedenhelft van deze figuur 
vaneen gescheurd: onder normale omstandigheden hangen zij innig 
samen. De juiste grenslijn tusschen dit plasmodiblast en het moeder
lijk weefsel kan niet scherp worden 3angegeven: zij verloopt ergens 
tusschen de toppen der vlokken. Met fig. 81 moet fig. 29,.89 en 
93 onmiddellijk vergeleken worden, daar deze preparaten aan denzelfden 
uterus ontleend zijn. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 85 f. 3 r. 13 s. 

Fig. 82. Doorsnede door een overeenkomstige plek in een later stadium 
(cf. fig. 13). Het plasmodiblast tusschen de vlokken verdunt zich 
naarmate het aantal en de lengte van deze laatsten toeneemt. De laag 
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cytoblastcellen, die zich donkerder kleuren en die de vlokken omklee
den, is niet langer zelfstandig zichtbaar, hare elementen zijn met 
het tusschenliggende plasmodiblast samengevloeid, De overgang van 
bloed uit een Dloederlijk vat met duidelijk endothelium in de tropho
blastische bloedruimten kan in deze en de naastliggende doorsneden 
duidelijk vervolgd worden. En al is de cytoblast-Iaag van het tropho
blast niet langer onderscheidbaar rondom de vlokken, zoo is zij des 
te dikker en massiever op de vrije holle vlakte van de placenta, die 
echter niet in deze figuur is afgebeeld (cf. figg. 30 en 94, die aan 
denzelfden uterus ontleend zijn). 

Utr. Mus. Cat. N°. SOl'ex 130 a. 2 r. 13 s. 

PLAAT VIII. 

Fig. 83 -85 X 260; fig. 84a X 600; fig. 86 X 480. 

Fig. 83. Gedeelte van eene doorsnede door de streek van het omphaloide 
trophoblast en het daaraan grenzende moederlijke weefsel in een 
vroeg stadium (cf. fig. 6). ~Jen van de eerste verschijnselen van 
dehiscentie in de diepere, gewoekerde, moederlijke lagen is zichtbaar 
als eene onderbreking van samenhang in het midden van de beneden
helft van deze figuur. In de bovem~te helft van de figuur zien wij 
dat het omphaloide trophoblast reeus belangrijk verdikt is - zonder 
nog met het moederlijk weefsel verkleefd te zijn: in de onderste helft 
is de aanhechting tot stand gekomen en hebben terzelfder tijd belang
rijke histolytische vorm wijzigingen een aanvang genomen. 

A.lleen in het allerbovenste gedeelte van de figuur is het moeder
lijke uterus-epithelium onaangetast. Moederlijk bloed ziet men over
gaan uit bloedbanen van de moederlijke woekering in het syncytium, 
daar waal' moederlijke en trophoblast-elementen samen versmolten 
zijn. Overblijfsels van saam gedrukte uterusklieren ziet men tusschen 
de muscularis en de epitheliumwoekering. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 45 c. 5 r. 6 s. 

Fig. 84. Doorsnede door den uterus wand in de streek van den tropho
blastrillg (cf. fig. 10). Eene vrij omvangrijke bloeduitstorting ligt 
tusschen dezen ring en de weefsels die op weg zijn geresorbeerd te 
worden. In het protoplasma van de cellen van den trophoblastrillg 
worden metterdaad bloedlichaampjes opgenomen. In de streek van 
het omphaloide trophoblast bestaat eene zeer innige versmelting 
tusschen embryonaal en moederlijk weefsel. In de diepere lagen van 
het gewoekerde moederlijke epithelium zijn dehiscentif.l-verschijnsels 
ingetreden, terwijl een nieu we laag uterus-epithelium tot ontwikkeling 
komt, onder de weefsels die geresorbeerd worden. Van den boven
rand van de trophoblastring daalt een celblad (an') naar beneden 
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eveuwijdig aan den ring, maar gehecht tegen het moederlijk weefsel. 
Het hypo blast dat tegen den trophoblastring gelegen is werd in de 
bovenhelft van deze figuur tangentiaal gesneden. De voortzetting 
daarvan tegen het omphaloide trophoblast, die in deze doorsnede 
niet is aangegeven, vindt men in de aangrenzende doorsneden wel 
degelijk. 

Utr. Mus. Cat. N°. Sorex 106 a. 3 r. 15 s. 

:Fig. 84a. Pseudo-karyokinetische en andere phases van de kernen van 
fig. 84, in het gedeelte waar histolyse het krachtigst plaats vindt. 

:Fig. 85. Een allantoisvlok in een vroeg stadium i massief met éen cen
traal bloedvat en oppervlalrkig gelegen bloedbanen, die met dat cen
trale samenhangen (cf. figg. 30, 81, 82 en 86). 

Utr. Mus. Cat. Ne. Sorex 130 a. 2 r. 13 s. 

:Fig. 86. De toppen van twee andere allantoisvlokken in een later stadium 
van zwangerschap (de embryonale bloedlichaampjes word~n hier door 
roode kringetjes, de moederlijke door stippels voorgesteld). Het weef
sel van de vlok is minder dicht i de bloedruimten daarbinnen zijn 
vertakt, gedeeltelijk intracellulair. Tusschen de twee vlokken, zoo
wel als rechts en links daarvan, zijn strengen trophoblastweefsel 
afgebeeld in wier holten zich de zoo veel kleinere moederlijke bloed
lichaampjes bevinden. Het is hier reeds veel moeilijker geworden 
dan in fig. 81 en 82 om scherp onderscheid te maken tusschen het 
weefsel van de vlok en dll.t van het tusschenliggende trophoblast. 
Daarentegen is het hier nog niet zóó moeilijk als in de nog latere 
zwangerschapsstadiën, die in fig. 52 en 53 zijn afgebeeld. Tusschen 
de muscularis en de moederlijke epitheliale woekering (voor zoo ver 
deze nog in wezen is) is vooralsnog geen ander weefsel herkenbaar 
(cf. figg. 13 en 14). 

Utr. Mus. Cat. N '. Sorex 80 a. 3 r. 5 s. 

PLAAT IX. 

Figg. 87, 90-92 X 480i fig. 88 X lOOi figg. 89, 93, 94 X 260. 

Fig. 87. Een deel van fig. llb, sterker vergroot. In de vrije ruimte 
in het midden vau de figuur dringt een (hier weggelaten) allan
toisvlok binnen: de laag donkerder gekleurde kernen rondom deze 
ruimte is de diepere (cytoblastische) laag van het trophoblast. Bloed 
circuleert reeds in de trophoblastruimten. 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 3 a. 2. 5 r. 228. 

Fig. 88. De streek: van den trophoblastring van fig. 12 sterker vergroot. 
Het zijdelingsche moederlijke gewoekerde weefsel is reeds in belang
rijke mate geresorbeerd. Het nieuwe epithelium dat daarachter ge
vormd wordt (cf. fig. 84) is verder ontwikkeld en in hooge mate 
geplooid. . 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 85 a. 2 r. 148. 
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Fig. 89. Een ander gedeelte van fig. 12, nog sterker vergroot om nog 
nader de versmelting aan te toouen tusschen het gewoekerde moe
derlijke en de trophoblastweefsels. BloeJ stroomt door de moeder
lijke woekering in haarvaten die veelal cen duidelijk endothelillm 
bezitten. In het trophoblast circuleert het iu intra- en intercellu
laire ruimten. Van twee allantoisv lokken z~jn hier slechts de em
bryonale bloedlichaampjes aangegeven. Tusschen deze vlokken is 
het cytoblastische en het plasmodiblastische gedeelte van het tropho
blast gelegen, welke twee hier kunstmatig van elkander gescheiden 
zijn geraakt evenals in fig. 81. Het is niet mogelijk - anders 
dan genetisch - een onderscheid te maken tusschen die cellen welke 
een moederlijken oorsprong hebben en die welke van embryonale 
afstamming zijn. 

Utl". Mus. Cat. NO. Sorex 85 f. 3 1". 15 s. 

Fig. 90-92. Drie gedeelten van het allantoide trophoblast, allen ont
leend aan dezelfde doorsnedenreeks van uterus N°. 101 (fig. 36) 
Deze doorsneden geven aan hoe het trophoblast woekert en om
gevormd wordt in bloedruimten die in onderlingen samenhang 
staan, waarbij kern nesten loslaten uit de buitenste lagen van het 
syncytium en ûch rangschikken tot bloedbanen door rekkings- en 
uithollingsverschijnselen. In beginsel is het volgens ditzelfde proces 
dat van de vroegste ph asen (zooals die van figg. 79, 80, 93) af, het 
trophoblast zich ontwikkeld heeft en geworden is tot het eigenaar
dige bloedvoerende interstitieele weefsel tusschen de allantoisvlokken. 

Fig. 90. Utr. Mus. Cat. NO. SOI"CX 101 a. 1. 3 r. 5 s. 

,,91. " " " " " 101 R. 1. 1 r. 10 s. 
,,92. " " " " " 101 a.. 1. 2 r. 10 s. 

Fig. 93. Hetzelfde in een vroeger stadium (uterus nO. 85, fig. 40; of 
ook figg. 12, 29, 81 en 89). De donkerder gekleurde cytoblast-Iagen 
hebben het iets bleekel'e plasmodiblast tusschen zich. Het laatstgenoem
de ziet men zich in dit stadium van het eerstgenoemde afsplitsen in 
evenwijdige lagen die bloedruimten tusschen zich ontwikkelen (cf. fig. 
29, 30 en 89). Het cytoblast boven aan de figuur behoort tot eene 
holte waarin een allantoisvlok gelegen is (cf. fig. 29, die hetzelfde 
stadium aangeeft\ 

Utr. Mus. Cat. NO. Sorex 85 a. 21". 23 s. 

Fig. 94. Hetzelfde, één stadium verder (cf. figg. 13,30 en 82) ten tijde 
dat de concave cytoblast-Iaag zijn maximum van ontwikkeling bereikt 
heeft. Ook hier hebben de zich nieuwvormende bloedruimten aan
vankelijk eene meer laagsgewijze rangschikking, dicht bij de binnenst 
laag; terwijl hooger op, tusschen de vlokken, dit bloedruimten leve
reude plasmoiiblast reeds meer op dat van de figg. 90-92 gelijkt. 

De inkervingen tegen de beneden vlakte zijn bestemd voor de op
na.me van secundaire of tertiaire allantoisvlokken. 

Utl". Mus. Cat. NO. Sorex 130 a. 3 r. 10 s. 
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