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DE ONTOGENESE VAN DE DARM 

BIJ MUS MUSCULUS L. 

J. H. PLEEGING 



DE ONTOGENESE VAN DE DARM 

BIJ MUS MUSCULUS L. 





STELLINGEN 

1 

Het beloop van zenuwbanen die na onderbreking een indirecte dege
neratie volgens Waller tonen, dient mede te worden vastgesteld door 
waarnemingen aan de proximale axondelen. 

II 

Bij toepassing van zilverkleuringen op terminale degeneratieprodukten 
van axonen is een nauwkeurige vaststelling van de eindigingsplaatsen 
van het onderzochte sys teem mogelijk na voorafgaande Golgi-impreg
natie der postsynaptische neuronen. 

111 

Het toepassen van chemotherapie bij het ovariumcarcinoom, zonder 
dat eers t  de gevoeligheid van het te behandelen weefsel voor het/de te 
gebruiken cytostaticum/ca is vastges teld, is niet verantwoord. 

IV 

Bij het onderzoek van WALKER en KowALSKI, waarbij gebruik gemaakt 
is van multivariate statistische technieken, hebben invloeden van steek
proefeffecten onvoldoende aandacht gekregen. 

WALKER, G. F. and Ch. J. KowALSKI, 
Computer aided diagnosis of craniofacial abnormalities. 
Medinfo, (1974), 553-557. 

v 

Alvorens tot invoering van massale meconiumscreening ter opsporing 
van cystische fibrose mag worden overgegaan, dient eers t  meer inzicht 
in de relatie tussen vroegtijdige behandeling en beloop te worden ver
kregen. 

VI 

Morphologisch en his tochemisch onderzoek van de glandula palpebrae 
tertiae profunda ( s ive Harderiana) hebben het belang van deze klier 
voor het zien wel aannemelijk gemaakt doch niet bewezen. 





VII 

De con clusie van Younoszai en Ranshaw, dat de postnatale groei (tot de 
70e dag) van de tractus gastrointestinal is van de rat n auw samenhangt 
met de toename van het l ichaamsgewicht, wordt onvoldoende gesteun d 
door de resultaten van hun onderzoek. 

YOUNOSZAI, M. H. AND J. RANSHAW, 

Gastrointestinal growth in nonna! male and female rats. 
Growth, 38 (1974), 225-235. 

VIII 

Bij het onderzoek van de functie van het kauwstel sel dient  ook aandacht 
besteed te worden aan de nekspieren in verband met hun invloed op de 
stand van de onderkaak. 

M0LLER, E., 
The chewing apparatus. 
Acta Phys. Scand., 69, suppl. 280 (1966). 
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1. IN LEIDING 

De ontwikkeling van de darm en zijn mesenterium is i n  de negen
tiende eeuw voorwerp van veel studie geweest. Het onderzoek leek in 
hoofdzaak te zijn afgesloten na diepgaande studies van PER NKOPF 
(1922, 1924, 1925a, 1925b, I928a, 1928b, 1929). Deze auteur en met 
hem vele anderen waren van mening dat tijdens de embryonale ont
wikkeling bij de mens het maagdarmkanaal zijn defini tieve ligging be
reikt na een rotatie om de arteria mesenterica superior. Wel i s  later ook 
een andere opvatting naar voren gebracht (LAUG E-HANSEN, 1960). 
Men hield en houdt ook nu nog wel vast aan de rotatietheorie, mede 
omdat men hiermee een groot aantal abnormale liggingen van de darm 
meent te kunnen verklaren. 

MIETE ( 1960) en WELVAART  ( 1 965), de eerste auteur met betrekking 
tot de ontwikkeling van de maag, de tweede met betrekking tot die van 
de darm, hebben zich van deze theorie  gedi stantieerd. Zij nemen aan 
dat de liggingsveranderingen die tijdens de ontwikkeling optreden, re
sulteren uit verschi llen in  groei i n  afzonderlijke maag- resp. darmge
deelten. WELVAART  beschrijft de liggingsveranderingen van het colon 
met betrekking tot het dunne darmpakket als gevolgen van onderkrui
sing van het eerste door het laatste, in plaats van als gevolgen van een 
rotatie. 

Er zijn echter nog vraagpunten overgebleven: o.a. de herkomst van 
het cecum en de processen die een rol spelen bij de terugkeer van het 
darmpakket uit de navelstreng i n  de buikholte. Bovendien worden de 
opvattingen van MIETE en WELVAART lang niet algemeen aanvaard. Om 
deze redenen leek het ons gewenst de ontwikkeling van de darm nog 
eens uitvoerig na te gaan. Omdat het voor ons onderzoek noodzakelijk 
werd geacht over een reeks van kort op elkander volgende embryonale 
stadia te kunnen beschikken werd een groot materiaal van muize-em
bryonen bijeengebracht. Hierbij moet worden aangetekend dat er a 
priori geen zekerheid bestaat dat de ontwikkelingsprocessen bij de mui s  
op dezelfde wijze plaatsvinden als di e bij de mens. 

1 



II. LITERATUUR 

a De tractus gastrointestinalis 

De ontwikkeling van het maagdarmkanaal bij de muis is voor zover 
ons bekend nog niet uitvoerig bestudeerd. Vooral aan de ontwikkeling 
van het darmconvoluut is geen aandacht besteed. In dit hoofdstuk 
wordt de literatuur over de ontwikkelingsprocessen van het maagdarm
kanaal bij diverse Mammalia besproken. Wanneer conclusies op grond 
van waarnemingen aan ander dan menselijk materiaal worden vermeld 
is de betreffende diersoort steeds daarbij opgegeven. De opgegeven 
lengte van een embryo heeft altijd betrekking op de kruin-stuitlengte. 
In de jongere ontwikkelingsstadia van het maagdarmkanaal blijken 
op ons niveau van waarneming grote overeenkomsten te bestaan tussen 
de verschillende bestudeerde zoogdiersoorten. 

De eerste ons bekende onderzoekingen over de ontwikkeling van 
maagdarmkanaal en mesenterium werden verricht door EvERARDUS 
( 1686, konijn), WRISBERG ( 1764) en HUNTER ( 1774). Deze drie onder
zoekers stellen de aanwezigheid van darmlissen in de navelstreng ge
durende een zekere periode van de ontwikkeling vast. WRISB ERG be
schouwt de extraabdominale ligging van darmlissen als een patholo
gische toestand, HuNTER daarentegen als een normale fase in de ont
wikkeling. De hierboven genoemde opvatting van WRISBERG wordt 
gedeeld door ÜSIANDER ( 1 8 14) en FLEISCHMANN ( 1 8 15), die van HUNTER 
door PALETTA ( 1 808) en EMMERT ( 1 8 1 1 ). 

ÜKEN ( 1 806a, b, 1 807a, b, 1 8 10) en MECKEL ( 1 806, 1 809, 1 8 1 7) nemen 
waar dat bij zoogdierembryonen in het begin van de ontwikkeling een 
open verbinding bestaat tussen darm en dooierzak. Ook zien zij dat het 
direct aboraal van de maagaanleg gelegen darmgedeelte een lis vormt 
die met zijn flexuur in de navelstreng komt te liggen. Later ontwikkelt 
zich ter plaatse daaruit een darmlissenpakket. MECKEL beschrijft ook 
het naar hem genoemde diverticulum dat soms als rest van de dooierzak
darmverbinding blijft bestaan. Hij vermeldt de liggingsverandering van 
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de maag waarbij deze eerst in een sagittaal vlak, later echter in een 
frontaal vlak is gelegen. 

Beide auteurs zijn eveneens van mening dat aan de aanwezigheid van 
darmlissen in de navelstreng bij menselijke embryonen geen patholo
gische betekenis mag worden gehecht. Over de oorsprong van het darm
kanaal hebben zij echter schijnbaar afwijkende opvattingen, die te 
verklaren zijn uit het feit dat ÜKEN veel jongere embryonen bestudeerde 
dan MECKEL .  OKEN meent dat het darmkanaal is ontstaan uit de vesicula 
umbilicalis ( de rest van de dooierzak tussen chorion en amnion) en de 
buikholte is binnengegroeid. Deze opvatting werd reeds door WoLFF 
( 1768) gehuldigd en later opnieuw door HESSELBACH (1 829) verdedigd. 
MECKEL daarentegen is van mening dat het darmkanaal oorspronkelijk 
niet in de navelstreng uitsteekt, maar zich eerst langzamerhand daarheen 
begeeft. 

Volgens ToLDT ( 1879, 1 889) is het duodenum bij menselijke embry
onen van zes weken een naar rechts gerichte lis. Het aborale been van 
deze lis gaat met een naar ventraal gerichte sterke knik (de latere 
flexura duodenojejunalis) over in de zogenaamde navellis van de darm. 
Een caudocraniaal georiënteerd deel van het duodenum, de zogenoemde 
pars ascendens duodeni, is pas aanwezig bij embryonen van drie 
maanden. Deze is reeds door BRAUNE (1 877) waargenomen. Hls (1 880) 
meent dat de latere flexura duodenojejunalis in embryonen van om
streeks zes weken de flexura duodeni inferior is. Hij baseert zijn stand
punt op een waarneming in een jonger stadium waarin het duodenum 
slechts de partes superior en descendens bezit. Hij neemt aan dat een 
groot deel van het duodenum (de pars horizontalis) uit het deel tussen 
de inmonding van de ductus vitellinus en de ftexura duodeni inferior 
zou ontstaan. Deze waarnemingen van H1s werden bevestigd door 
BRÖSIKE ( 189 1 ). 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de overige dunne darmlissen 
merkt ToLDT ( 1894) op dat hun vorming al in de zesde embryonale 
week begint en wel aan de top van de in de ruimte van de navelstreng 
gelegen navellis, later ook in het afdalende (aborale) been. De primordia 
van cecum en processus vermiformis zijn te herkennen als verwijd ge
deelte, respectievelijk blind eindigend aanhangsel, van het aborale been 
van de navellis. De plaats van de overgang van het aborale been van de 
navellis naar de volgende darmlis die colon descendens, colon sigmoi
deum en rectum levert, komt volgens deze auteur overeen met de latere 
flexura coli sinistra. Het bij embryonen van zes weken nog gestrekt van 
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ventraal naar dorsaal lopende aborale been van de navelli s verplaatst 
zich aan het eind van de derde maand naar craniaal van het dunne 
darmconvoluut. Uit dit aborale been ontstaan in  de tweede helft van 
de vierde maand, wanneer het cecum in  de fossa i liaca dextra terecht 
is gekomen, colon ascendens, colon transversum en nog later de flexura 
coli dextra. 

De opvatting van KLAATSCH ( 1 892, 1893) dat het colon transversum 
bij Vertebraten zich niet ui t de navelli s ontwikkelt, maar ontstaat uit 
het aboraal hiervan gelegen darmdeel, wordt door ToLDT ( 1894) met 
nadruk verworpen. De laatste auteur merkt op dat vanaf de zesde week 
van de embryonale ontwikkeling het verzorgingsgebied van de arteria 
mesenterica superior en dat van de arteria mesenterica inferior steeds 
gelijk blijven: de arteria mesenterica superior verzorgt de navelli s en 
wat zich daaruit verder ontwikkelt, de arteri a mesenterica inferior de 
volgende darmgedeelten: colon descendens, colon sigmoideum en rectum. 

SVAEN ( 1 896, 1 897, 1 899) vond bij een menselijk embryo van 4 mm 
dat het darmkanaal mediaan en bijna parallel aan de kromming van 
de wervelkolom loopt. De spoelvormige verwijding van het gedeelte 
tussen de monding van de tractus respiratorius en de leverprimordia 
die reeds door Hls ( 1 880, 1 885) maagaanleg i s  genoemd, wordt pas 
waargenomen bij embryonen van 5 mm. Caudaal van de maagaanleg 
bevindt zich in  dit stadium een iets naar rechts gebogen darmgedeelte 
dat later duodenum zal worden. Dit primordium heeft een naar dorsaal 
geri chte uitstulping: de aanleg van het dorsale pancreas. Ventrocaudaal 
hiervan ligt een tweede divertikel, het levergalblaasdivertikel. De li s 
die zich later i n  de navelstreng zal verplaatsen (de zogenoemde navelli s) 
is in dit stadium aangeduid door een mediaan gelegen licht gebogen darm
gedeelte dat naar ventraal convex i s  en waarin de ductus vitellinus uit
mondt. 

SVAEN beschrijft niet hoe de ductus vitellinus gevormd wordt, noch 
hoe de darm zich van de dooierzak afsnoert. Bij een embryo van 7 mm 
is de positieverandering van de maagaanleg reeds duidelijk. De oor
spronkelijk naar dorsaal gerichte wand van de maagaanleg is nu naar 
links-dorsaal georiënteerd, de vroeger naar ventraal gerichte wand naar 
rechts-ventraal. De "rotatie" heeft zich ook uitgebreid tot het craniale 
gedeelte van het duodenum, zoals SVAEN concludeert ui t de veranderde 
ligging van de inmondingen van dorsale pancreas en leveraanleg. De 
tussen duodenum en navelli s bestaande naar dorsaal gerichte krom
ming noemt SVAEN reeds in dit stadium flexura duodenojejunali s. De 
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ligging van de navell is is in het embryo van 7 mm zodanig veranderd 
dat de beide benen zich nu in een transversaal vlak bevinden. Het orale 
been is rechts gelegen, het aborale links, wat ook door Hls (1880, 1 885) 
bij enkele  van zijn  embryonen is waargenomen. De afsnoering tussen 
darm en ductus vitellinus, die volgens ELZE  (1908) bij embryonen van 
7 mm reeds heeft plaatsgevonden, wordt door SvAEN niet genoemd. 
Wel zou volgens deze auteur aan het aborale been van de navel lis 
reeds bij embryonen van 7 mm een verwijding te zien zijn: het latere 
cecum. 

Het orale been van de navellis buigt in de navelstreng scherp om in 
het aborale  been. Dit zet zich dorsaad voort en gaat via een dorso
caudaal gerichte bocht over in het colon descendens. Deze ombuiging 
is de latere :flexura coli sinistra. Bij een embryo van 18  mm wordt door 
SVAEN aan de maag al de aanleg van de fundus gezien. Op de plaats 
van overgang van maag in duodenum volgt een in craniale richting 
convexe bocht, de :flexura duodeni superior. Het duodenumdeel tussen 
maag en :fl exura duodeni superior levert de partes pylorica en superior. 
Het tussen de flexura duodeni superior en de inmonding van de ductus 
choledochus gelegen darmgedeelte, dat naar caudaal loopt, wordt het 
bovenste gedeel te van de pars descendens duodeni. 

Sterke groei van het caudale been van de duodenumlis heeft de 
flexura duodenojejunalis in een transversaal vl ak gebracht en het laatste 
gedeelte van het duodenum - de pars horizontalis - gevormd, dat naar 
links loopt onder de kop van het pancreas. In de navel streng l iggen in 
dit stadium nu reeds meerdere l issen van de dunne darm. De overgang 
van het aborale  been van de navell is in het colon descendens is nu 
duidelijk uitgesproken en ligt iets caudaal van de flexura duodenojeju
nalis. De verhoudingen bij embryonen vanaf 60 mm worden door 
SvAEN in overeenstemming met TOLDT beschreven. 

Met de bestudering van de vorming en wijzigingen in de topografie 
van de lissen van de dunne darm hebben zich tegelijkertijd MALL 
(1 897a, b) en E. MULLER (1 897) beziggehouden. Volgens MALL kan 
men bij embryonen van 1 7  mm zes primaire darml issen, waarvan er drie 
in de navelstreng zijn gelegen, onderscheiden. Deze primaire darml issen 
zijn ook in oudere stadia terug te vinden, sterk in lengte toegenomen, 
en van secundaire lissen voorzien. De terugkeer van de drie in de navel
streng gelegen darmlissen verloopt tamelijk snel ,  en wel bij embryonen 
van 40 mm. Deze lissen zouden volgens MALL ten gevolge van de sterke 
vergroting van de buikholte in zekere zin vanzelf hierin terugkeren. 
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Wegens een hiaat in zijn materiaal tussen de stadia van 28 mm en 
40 mm kan MALL dit echter niet bewijzen. 

MüLLER onderzocht een twintigtal oudere embryonen en foeten, 
waarbij de gehele darm in de buikholte was gelegen. De definitieve 
topografische relaties komen volgens deze auteur grotendeels tussen de 
derde en zesde maand tot stand. In deze periode komen de jejunumlissen 
hoofdzakelijk in de linker fossa iliaca te liggen. De lissen hebben dan 
een voornamelijk transversaal beloop. De lissen van het ileum lopen 
meer longitudinaal en gaan onder vorming van enkele transversale 
lissen in het colon over. Dit patroon door MüLLER als "Grundpatron" 
aangeduid, komt tamelijk goed overeen met het door HENKE (1891) 
beschreven schema van de ligging van de lissen van de dunne darm bij 
volwassenen. 

MüLLER beschrijft ook de vorm van de maag bij foeten van 30 en 
40 cm. In deze stadia kan men aan de maag een longitudinaal gedeelte 
dat craniaal de fundus vormt (corpus ventriculi) en een transversaal ge
deelte (pars pylorica) onderscheiden. Naar de pylorus toe is dit laatst
genoemde gedeelte zuiver cylindrisch ( canalis pyloricus ), naar het 
corpus ventriculi toe echter licht verwijd ( antrum pyloricum ). 

VOGT (1917) bestudeerde in het bijzonder de ontwikkeling van de 
dikke darm. De door vroegere auteurs als einde van de navellis be
schreven fl.exura coli sinistra wordt door VoGT mede op grond van 
haar aanvankelijk licht gebogen vorm als een aparte primaire colon
boog beschreven. De afgrenzing van deze boog naar de kant van het 
aborale been van de navellis wordt, wanneer de fl.exura duodenojeju
nalis reeds links ligt {bij embryonen van 30 mm), door een scherpe 
kromming - de fl.exura coli media - aangeduid. 

De fl.exura coli media ligt na de voltooiing van de naar rechts ge
richte beweging van het aborale been van de navellis ter hoogte van het 
duodenum. Zij is echter in geen geval identiek met de later optredende 
fl.exura coli dextra, waarvan de definitieve ligging, aldus VOGT, afhan
kelijk is van de vorm van de nis, begrensd door duodenum, lever en 
rechter nier. 

PERNKOPF (1922, 1924, 1925a, b, 1928a, b, 1929) bestudeerde de 
ontwikkeling van de tractus gastrointestinalis aan een groot aantal 
menselijke embryonen uit de collectie HocHSTETTER, waarvan het 
kleinste ongeveer 3 mm meet. Op de vormveranderingen van de maag 
in engere zin gaat hij niet in. Hij kan niet bepalen of er bij de maag 
sprake is van een schijnbare of een echte rotatie. 
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Met betrekking tot de ontwikkeling van het duodenum onderscheidt 
PERNKOPF zich duidelijk van andere auteurs in die zin dat volgens hem 
de navellis in het geheel niet aan de vorming van de pars inferior duo
deni deelneemt. PERNKOPF meent dat de pars descendens en de pars 
inferior van het darmgedeelte dat hij met CD aangeeft, ontstaan ten 
gevolge van een verplaatsing van de oorspronkelijke pars horizontalis 
van CD. Over de oorzaak van de verplaatsing laat de auteur zich niet 
uit. De kritische periode van de verplaatsing wordt door hem gelegd 
in de 6e-9e week (embryonen van 16 tot 35 mm). In deze fase bestaat 
het duodenum alleen uit de dorsoventrale pars horizontalis. PERNKOPF 
meent nu dat uit dit gedeelte het gehele duodenum ontstaat en dat het 
zich distaal hiervan bevindende darmdee1 later deel van het jejunum 
zal gaan uitmaken. 

De aanleg van het jejunum en een groot deel van het ileum wordt bij 
een embryo van 15 mm volgens dezelfde auteur in het rechter been van 
de navellis aangetroffen. Het begin van het jejunum ontwikkelt zich 
uit het bovengenoemde caudale darmgedeelte, terwijl het laatste deel 
van het ileum zich ontwikkelt uit een gedeelte van het linker been van 
de navellis. De eerste lissen van jejunum en ileum ontstaan in de extra
embryonale coeloomruimte in de navelstreng. Bij embryonen van 20 
mm beschrijft PERNKOPF drie gekromde lissen die uit het rechter been 
zijn ontstaan. Een vierde gekromde lis behoort tot het linker been. Bij 
embryonen van 30 mm vormen deze secundaire lissen een in de navel
streng gelegen kogelvormig convoluut. Een tweede convoluut ontwik
kelt zich vervolgens intraabdominaal. Simultaan daarmede neemt de 
lengte van het aan het extraabdominale convoluut deelnemende darm
gedeelte af. PERNKOPF meent dat dit wijst op een geleidelijke terug
trekking van het extraabdominale convoluut, zodat delen van de intra
abdominale lissen in feite uit de extraabdominale afkomstig zouden zijn. 

Over de ontwikkeling van het colon stelt PERNKOPF dat het colon 
ascendens en het orale tweederde gedeelte van het colon transversum 
ontstaan uit het linker been van de navellis, de rest van het colon uit 
de einddarm. Hij wijst er met nadruk op dat de primaire colonbocht 
(overgangsplaats van navellis in einddarm) niet overeenkomt met de 
latere flexura coli sinistra. PERNKOPF {1928) vat zijn bevindingen samen 
in vijf schemata, die opeenvolgende stadia van de embryonale ontwik
keling van de tractus gastrointestinalis weergeven. 

Overeenkomstige schemata zijn onafhankelijk van PERNKOPF door 
Dorr {1923) opgesteld. 
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GARDNER en HART (1934) menen dat de oorzaken van het afdalen 
van het cecum in de rechter fossa iliaca gezocht moeten worden in de 
lengtegroei van het colon transversum. ENBOM (1939) gaat bij zijn be
schouwingen over het zich caudaad bewegen van het cecum uit van 
een mechanische darmrotatie, waarbij hij zich volkomen onterecht be
roept op conclusies van PERNKOPF (1928). FITZGERALD ,  NOLAN en 
O'NEILL (1971) - in een voorlopige mededeling - zijn van mening dat 
het cecum vanaf het begin van zijn intraabdominale ligging in de fossa 
iliaca dextra is gesitueerd. 

LAUGE-HANSEN (1960) meent in tegenstelling tot PERNKOPF dat het 
distale gedeelte van het duodenum zijn oorsprong heeft in het proximale 
gedeelte van het orale been van de navellis. Voorts merkt hij op dat 
bij embryonen van 40 mm cecum, appendix en laatste ileumlissen intra
abdominaal liggen, terwijl enige meer orale lissen van de dunne darm 
s.s. zich nog in de navelstreng bevinden. De auteur beschrijft een toe
genomen groei in het colon bij embryonen van 45 mm. Het colon 
transversum toont de vorm van een naar ventraal gebogen lis, veroor
zaakt door een toegenomen lengtegroei. De lis wordt gesitueerd tussen 
de curvatura major van de maag en de cranioventrale grens van de 
lissen van de dunne darm. Tegelijkertijd zijn de flexura dextra en sinistra 
duidelijk gworden. Ook het colon ascendens toont een lengtegroei 
waardoor volgens deze auteur het cecum iets moet afdalen in de rechter 
fossa iliaca. Dit is volgens hem de enige caudaal gerichte beweging van 
het cecum tijdens de ontwikkeling van het colon. De ontwikkeling is 
voltooid bij foeten van 150 mm. LAUGE-HANSEN zoekt de verklaring 
van de veranderingen in de ligging der darmlissen gedurende de ont
wikkeling in een rotatie van de middendarm. Zijn opvattingen worden 
later door VOORHUIS (1964) volledig onderschreven. 

DANKMEIJER en MIETE (1958) en MIETE (1960) verrichtten micros
copische onderzoekingen aan embryonen van 4,4 mm t/m 50 mm, 
waarbij zij vaststellen dat in het begin van de maagontwikkeling een 
hogere en langer durende mitotische activiteit optreedt in de linker 
maagwand dan in de rechter. DANKMEIJER en MIETE komen er zodoende 
toe evenals KANAGASUNTHERAM (1957) de maagdraaiing af te wijzen en 
de embryonale veranderingen in vorm en ligging van de maag alleen 
toe te schrijven aan verschillen in groeisnelheid van de wanden. 

REPCIUC en ANDRONESCU (1964) baseren hun opvattingen op het 
werk van PERNKOPF ,  tegen wiens conclusies zij echter enige bezwaren 
hebben. Zij zijn van mening dat het laatste gedeelte van het duodenum 
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ontstaat uit het eerste gedeelte van de middendarm. Volgens hen is dus 
dit deel opgehangen aan de vaatsteel van het pancreas en blijft het 
daarmee verbonden. Het maagdarmkanaal maakt volgens deze auteurs 
in de loop van de ontwikkeling eerst een afdalende, dan een opstijgende 
beweging door. De eerste duurt tot het stadium van 20 mm, de tweede is 
bij 25 mm beëindigd en de verhoudingen komen dan weer overeen met 
die gevonden bij embryonen van 15 mm. Zij kunnen in deze stadia geen 
draaiiing vaststellen. 

WELVAART (1965) heeft aan hetzelfde embryonale materiaal als 
DANKMEIJER en MIETE (1958) de ontwikkeling van darm en mesenterium 
bestudeerd. Hij beschrijft bij embryonen van 14-21 mm de darm als een 
"U-vormige", bij benadering in een transversaal vlak gelegen lis, uit
stekend in de navelstreng. Bij een embryo van 25 mm zijn tussen de 
maagaanleg en de ombuiging van de lis drie toppen en twee dalen te 
onderscheiden. Reeds bij een embryo van circa 22 mm krult het meest 
caudaal gelegen gedeelte van het dal tussen de beide direct op de maag 
volgende toppen zich naar links om. Hierna vormen zich in dit darm
deel nieuwe toppen. De vorming van deze zogenaamde secundaire 
toppen vindt plaats sinistrocaudaal van het linker been van de navellis. 
Door deze vorming van secundaire toppen wordt een begin gemaakt 
met wat de auceur als "overkruising" betitelt. Steeds meer secundaire 
toppen worden gevormd door het optreden van tertiaire lissen waar
door teen kluwen van darmlissen ontstaat, waaroverheen het colon 
steeds meer dextrocraniaal komt te liggen. Op grond van zijn waar
nemingen meent de auteur dat torsie van het darmpakket niet optreedt. 

Wat betreft de vorming van de appendix meent hij, zich baserend 
op het vertakkingspatroon van de arteria mesenterica superior, dat 
deze structuur moet worden opgevat als rest van de ductus vitellinus, 
een opvatting die eertijds door OKEN (1806) werd verdedigd, maar die 
door latere onderzoekers weer werd losgelaten. 

LIEBERMANN-MEFFERT (1969, 1970) heeft zich beziggehouden met de 
ontwikkeling van de maag en haar mesenteria. Deze auteur komt in 
haar conclusies zeer dicht bij het standpunt van KANAGASUNTHERAM 
(1957) en DANKMEIJER en MIETE (1958). Ook zij verwerpt een rotatie 
en accepteert de groeiverschillen in de wand als het mechanisme dat 
verantwoordelijk is voor de uiteindelijke vorm en ligging van de maag. 
Zij wijst er met nadruk op dat de ligging van de maag al vroeg embryo
naal topografisch is vastgelegd: craniaal ter plaatse van de cardia, waar 
de oesophagus door het septum transversum treedt, caudaal door dat 
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gedeelte van het duodenum dat ten tijde van de zogenaamde "rotatie" 
reeds retroperitoneaal is gelegen. 

b De mesent<!ria 

De eerste onderzoeker die de ontwikkeling van het mesenterium 
systematisch beschreef is J. MüLLER (1 830). Hij nam waar dat de maag 
bij embryonen van zes weken een mesenterium bezit en veronderstelde 
dat zich uit dit mesenterium het omentum majus ontwikkelt. Hij ver
meldde tevens dat de aanhechting van het dorsale mesogastrium aan 
de achterste rompwand naar links verschuift. Ook nam hij evenals 
MECKl:L (1 806) de gedeeltelijke versmelting van het omentum majus met 
het mesocolon transversum waar. 

Meer gedetailleerde onderzoekingen naar de ontwikkeling van het 
mesenterium zijn verricht door ToLDT (1 879). Uitgaande van de be
vindingen aan een embryo van zes weken vervolgt hij de veranderingen 
aan het mesenterium tot na de geboorte. Vermoedelijk is het ontbreken 
van jonger materiaal de oorzaak dat ToLDT de toestand van het mesen
terium bij een embryo van zes weken als "primitief" aanduidt. Op 
grond van zijn waarnemingen komt hij tot de bekende indeling van het 
dorsale mesenterium in drie gedeelten volgens de vertakkingsgebieden 
der truncus celiacus, arteria mesenterica superior en arteria mesenterica 
inferior. Het craniale deel van het dorsale mesenterium bevat het ver
takkingssysteem van de truncus celiacus. Het bestaat uit het mesogas
trium dorsale en het mesoduodenum dorsale en eindigt caudaal waar 
de flexura duodenojejunalis, zoals ToLDT nadrukkelijk vermeldt, aan 
de dorsale rompwand is bevestigd. Het mesogastrium dorsale dat cor
pus en cauda pancreatis insluit, is bij embryonen van zes weken met 
zijn craniale gedeelte naar links en dorsaal gekeerd. Het mesoduodenum 
dorsale bevat het caput pancreatis; het heeft in dit stadium een frontale 
positie, waarbij het duodenum naar rechts is verplaatst. 

Het omentum majus onstaat volgen ToLDT pas in de eerste helft van 
de derde maand (55 mm) doordat het craniale gedeelte van het meso
gastrium dorsale sterk in grootte toeneemt. 

Het middelste gedeelte van het dorsale mesenterium is het mesen
terium van de navellis. Het herbergt de arteria mesenterica superior 
en haar takken en bezit aan de dorsale rompwand vanaf de flexura 
duodenojejunalis een caudaad verlopende aanhechting. Uit dit mesen
terium ontstaan de mesenteria voor dunne darm s.s., colon ascendens 
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en orale tweederde gedeelte van het colon transversum. Het caudale 
gedeelte van het dorsale mesenterium, dat de arteria mesenterica in
ferior en haar takken bevat, behoort aan het colon descendens, colon 
sigmoideum en rectum. Het is mediosagittaal aangehecht, aanvankelijk 
in een tot aan het sacrum reikende lijn. 

Met betrekking tot de vorming van het omentum minus concludeert 
TOLDT als eerste dat deze structuur als ventraal mesenterium moet 
worden beschouwd. De ontwikkeling van het omentum minus is door 
ToLDT niet beschreven. 

SVAEN { 1 897, 1 899) onderzocht de eerste fasen van de mesenterium
ontwikkeling. Ventraal en dorsaal mesenterium samen met de meso
dermale omhulling van het darmkanaal worden door hem "cloison 
mésentérique" genoemd. In het craniale gedeelte van het dorsale gebied 
van dit schot ontstaat bij embryonen van 4 mm een naar links gerichte 
kleine blindzak. Vanuit deze blindzak ontstaat aan de rechterzijde een 
naar links-dorsaal gerichte verdiepte groeve, die lateraal door een 
lengteplooi (plica venae cavae) begrensd wordt. Blindzak en groeve 
vormen volgens SvAEN de eerste aanleg van de bursa omentalis. Wat hij 
als plica venae cavae aanduidt is identiek aan de "Nebengekrösefalte" 

van RAV N  (1 896) of het "Hohlvenengekröse" van HocHSTETTER { 1 888). 
Bij een embryo van 5 mm is de eerder genoemde craniale uitbreiding, 

de "cavité hépato-entérique", die rechts door lever en plica venae cavae 
wordt begrensd, duidelijk vergroot. Deze plica verbindt de lever met 
de wortel van het dorsale mesenterium. Aan de linker kant van het 
mesogastrium dorsale vormt zich nu een uitstekend gedeelte door 
SVAEN aangeduid als "crête épiploique". De eerder genoemde blindzak 
breidt zich in het mesogastrium dorsaal uit tot de verdikte lijst ( crête) 
en verdeelt het mesogastrium dorsale in twee bladen die aan voor- en 
achterwand van de nu bursa omentalis te noemen blindzak beantwoor
den. Deze mesodermale lijst zet zich over het caudale einde van de maag 
heen voort. De bursa omentalis breidt zich in het mesogastrium naar 
links en caudaal uit. In de achterwand van de bursa bevinden zich 
corpus en cauda pancreatis. Wanneer de lever zich caudaad uitbreidt 
en in contact treedt met de plica venae cavae doet het bovenste deel 
(rescessus hepatoentericus) van de bursa omentalis zich voor als een 
sagittale spleet tussen maag en lobus caudatus hepatis. Het meest cra
niale deel van de recessus, dat rechts van de oesophagus en craniaal 
van de aanleg van het diaphragma is gelegen, wordt van de rest van de 
ruimte afgescheiden. SVAEN beschrijft het ontstaan van de afgesloten 
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ruimte, de bursa infracardiaca, op dezelfde wijze als HocHSTETIER 
(1 888) en RA V N  (1889). Naar links toe communiceert de rest van de 
recessus hepatoentericus met de caudaad sterk vergrote bursa omentalis. 
Hij mondt tussen de caudale rand van de plica venae cavae en de vrije 
rand van het mesoduodenum ventrale in de peritoneale ruimte uit. 
De uitmonding is n iets anders dan het dorsocaudale deel van het fora
men epiploicum WINSLOWI, waarvan de ventrale begrenzing immers 
gevormd wordt door de vrije rand  van het ligamentum hepatoduodenale. 
Aan het mesoduodenum dorsale dat zich naar ventraal en caudaal 
voortzet in het mesenterium van de navellis zijn bij een embryo van 
13  mm twee gedeelten te onderscheiden : een dorsaal membraneus deel 
dat aan de achterste rompwand  vasthecht en een ventraal naar rechts 
ombuigend  deel, dat sterk verdikt is en op grond van zijn inhoud (caput 
pancreatis, arteria en vena mesenterica superior) soms als glandulair en 
vasculair wordt beschreven. Dit laatste gedeelte wordt door VoGT 
(1917) "Gefäszpankreasstiel" genoemd. Aan dit gedeelte van het meso
duodenum dorsale is de pars descenden s duodeni opgehangen ; een 
langer meer caudaal gedeelte hecht aan het rechter been van de navellis. 
De flexura duoden ojejun alis hangt dus volgen s SVAEN aan een lang 
mesenterium. Dit i s  in tegenstelling met de  opvatting van TOLDT (1897). 
Nog verder caudaal volgt het lange mesenterium van het colonbeen 
van de n avellis en van de flexura coli dextra. Sv AEN spreekt hier van 
"mésocolon initia)". Dit sagittale gedeelte van het dorsale mesenterium 
neemt bij iets oudere embryonen in grootte toe en wordt ten gevolge 
van een zich naar links verplaatsen van de flexura duodenojejunalis 
eveneens naar links verschoven . Deze waarnemingen worden door 
VoGT ( 1917) bevestigd. De verdere veranderingen van het dorsale me
senterium geschieden volgen s Sv AEN op dezelfde wijze als reeds door 
TOLDT beschreven (1 879). 

PERNKOPF ( 1922, 1924, 1925, 1928) merkt op dat in het begin de 
oesophagus zowel ventraal als dorsaal ook in het halsgebied een mesen
terium bezit, maar dat bij oudere embryonen (6 mm) de mesenteria 
alleen in het thoracale gebied n og aanwezig zijn .  Hij verklaart dit door
dat bij het caudaalwaarts gaan van de darm ook het coeloom vanuit 
het halsgebied afdaalt. 

Het dorsale mesogastrium is bij embryonen van 3 mm kort en me
diaan geplaatst. Tegelijk met de sterke groei van de maag treedt een 
verlenging van het dorsale mesogastrium op. Dit staat bij embryonen 
van 6 mm bovendien niet mediaan meer. Er kunnen nu van dorsaal 
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naar ventraal gaande drie delen aan worden onderscheiden: een kort 
mediaan, een lang frontaal en een kort scheefstaand deel dat aan de 
maag vasthecht. Daar het mesoduodenum dorsale eerst ongeveer zijn 
sagittale stand behoudt, vormt zich ter plaatse van de overgang hiervan 
in het mesogastrium een plooi. Tijdens de verdere ontwikkeling ver
dwijnt het mediane gedeelte van het mesogastrium dorsale. 

Tussen duodenum en lever bevindt zich aanvankelijk een korte dikke 
verbinding waarvan volgens PERNKOPF alleen het direct aan het ven
trale mesogastrium grenzende gedeelte zou blijven bestaan. Dit deel 
wordt zeer dun en ontwikkelt zich tot ligamentum hepatoduodenale. 

Het mesoderm van het primitieve mediane mesoduodenum dorsale 
is continu met het mesoderm dat het duodenum omgeeft. In een later 
stadium wordt het mesoderm tussen de coeloomlagen van het mesen
terium opgenomen in de dorsale rompwand. In plaats van dit mesen
teriummesoderm komt volgens PERNKOPF het mesoderm dat het duo
denum omhult; dit vult als het ware het nu secundair te noemen meso
duodenum dorsale op. Het mesenterium hecht in de definitieve situering 
aan de linkerzijde van de pars superior en aan de ventrale van de pars 
descendens duodeni. Het gaat in het parietale peritoneum over ter hoogte 
van de oorsprong van de arteria hepatica. Het bevat het ventrale pan
creas, het proximale deel van het dorsale pancreas en de vena umbili
calis sinistra. 

Aan het lange mediane dorsale mesenterium van de navellis onder
scheidt PERNKOPF een supra- en een infraarterieel deel ten opzichte van 
de arteria mesenterica superior. Tegelijk met de draaiing van de lis 
verlegt het supraarteriële deel zich met het craniale been naar rechts. 
Later krijgt ook het ventrale stuk van het infraarteriële deel een trans
versale stand. Het meest dorsale deel van het supraarteriële navellis
mesenterium staat aanvankelijk mediaan, knikt echter naar rechts om, 
terwijl het dorsale infraarteriële gedeelte van de darm, dat de arteria 
mesenterica inferior bevat, zich bij embryonen van 7 mm nog in een 
mediane positie bevindt. Het sluit craniaal op het infraarteriële ge
deelte van het navellismesenterium aan en reikt bij embryonen van 
12 mm caudaal tot het tweede sacrale segment. 

Uit het ventrale maagmesenterium ontstaat het ligamentum hepato
gastricum dat bij embryonen van 50 mm al zo dun is geworden, dat van 
een omentum minus mag worden gesproken. 

B ij een embryo van 25 mm breidt zich het dorsale mesogastrium 
caudaal van de pars pylorica in de vorm van een zak uit. Het meso-

13 



gastrium dorsale is in dit stadium volgens PERNKOPF craniaal en cau
daal van het pancreas membraneus. Bij een embryo van 1 50 mm kunnen 
aan het dorsale mesogastrium van craniaal naar caudaal drie delen 
worden onderscheiden: een deel dat aan de curvatura major hecht, een 
frontaal geplaatst deel, dat het pancreas bevat en een caudaal deel, dat 
op het mesocolon en het colon transversum is gelegen. Het laatstgenoem
de gedeelte hecht vast aan de linkerkant van het mesoduodenum dorsale, 
terwijl het tweede deel vastzit aan de dorsale rompwand tu ssen plica 
arteriae hepaticae en plica gastropancreatica. De vergroeiing van het 
frontale gedeelte met de dorsale rompwand begint bij embryonen van 
50 mm. Bij embryonen van 200 mm begint het caudale deel (het zich 
ontwikkelende omentum ma jus) te vergroeien met het mesocolon trans
versum. 

Tijdens het naar caudaal gaan van darm en mesenterium treedt een 
concentratie van duodenum- en navellismesenteria op ter plaatse van 
de wortel. Bij embryonen van 40- 100 mm ontstaat zo een steel van alle 
mesenteria (truncus mesentericus communis) ,  die voor mesogastrium, 
mesoduodenum, mesojejunum, mesoileum, mesocolon ascendens en 
mesocolon transversu m als aanhechting dient. Later, door de ver
groeiing van het dorsale mesoduodenum, het dorsale mesogastrium en 
het mesocolon ascendens met de achterste rompwand, wordt deze steel 
minder duidelijk. Met het omrollen van het darmconvoluut heeft het 
mesenterium commune zijn definitieve positie bereikt. Met de ver
groeiing van het mesocolon descendens (embryonen van 1 50- 200 mm) 
is de korte radix mesenterii ontstaan. Later met het afdalen van het 
cecum in de fossa iliaca dextra en het groter worden van het bekken, 
verlengt de radix zich. 

KANAGASUNTHERAM (1957) onderzocht de bu rsa omentalis bij em
bryonen van 3 tot en met 60 mm en bij een foetus van 99 mm. Deze 
auteur stelt dat de holte van de bursa omentalis op dezelfde wijze 
ontstaat als het intraembryonale coeloom, namelijk door samenvloeiing 
van spleten die ontstaan in het mesoderm. De bursa omentalis wordt 
gevormd ui t spleten in het mesoderm, lateraal en dorsaal van het cau
dale gedeelte van de voordarm. KANAGASUNTHERAM verwerpt de op
vatting dat de bursa omentalis ontstaat als uitbreiding van de recessus 
hepatoentericus. Hij wijst er tevens op dat de plaats en de begrenzing 
van het foramen epiploicum in de verschillende stadia niet altijd gelijk 
is . Vergroeiing van het dorsale mesogastrium met het mesocolon trans
versum begint volgens hem lang voor de terugkeer van de navellis in 
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de buikholte. Vergroeiing van het dorsale  mesogastrium met de achterste 
rompwand vindt plaats van het sinistrocraniale deel van de bursa naar 
de radix mesogastrii. 

LAUGE-HANSEN (1960) verschilt in enige opzichten van mening met 
PERNKOPF . Hij vindt met betrekking tot de ontwikkeling van de mesen
teria, dat het omentum majus gevormd wordt uit dat deel van het meso
gastrium dorsale dat zich bevindt tussen de distale helft van de grote 
curvatuur en de caudale rand van het pancreas. 

Als resultaat van een verkleving van de peritoneale oppervlakken 
van de pars descendens duodeni en het colon transversum ontstaat een 
ligamentum duodenocolicum. Ook vinden verklevingen plaats van de 
peritoneale oppervlakken van mesenteria, van sommige darmgedeelten 
onderling en van het pancreas en andere darmgedeelten met het opper
vlak van het dorsale parietale peritoneum. De bursa omentalis ver
kleint zich caudaal als resultaat van een verkleving in caudale richting 
van de peritoneumlagen van het omentum majus, beginnende ter hoogte 
van het colon transversum. De verkleining van de bursa omentalis 
caudaal en rechts achter het rechter gedeelte van het duodenum komt 
op rekening van een gedeeltelijke verkleving van het mesogastrium
mesoduodenum ventrale en het mesoduodenum dorsale, dat respec
tievelijk het ventrale en het dorsale pancreas omgeeft. 

VOORHUIS (1964) sluit zich volkomen bij de opvattingen van LAUGE
HANSEN aan. Ongeveer tegelijk met de onderzoekingen van laatstge
noemde auteur zijn waarnemingen van DANKMEUER en MIETE (1958, 
1961 ) en MIETE (1960) gepubliceerd. MJETE houdt zich voornamelijk 
bezig met de ontwikkeling van de maag en zijn mesenteria. Hij merkt 
op dat de bursa omentalis een zich achter de maagaanleg bevindende 
uitstulping van de recessus hepatoentericus is en al bij een embryo van 
6 mm aanwezig is. Er is dan al een uitbochting van de linker maagwand
aanleg naar links opgetreden en de bursa omentalis reikt net tot het 
uiteinde van deze uitbochting. De uitbreiding van de bursa omentalis 
naar lateraal wordt door hem bepaald door de aanhechtingsplaats van 
het mesogastrium aan de maag ten opzichte van de plooien in de maag 
in verschillende stadia te vergelijken. Hij concludeert dat de aanhechting 
van het mesogastrium dorsale in embryonale stadia tot 34 mm niet een 
scheiding voorwand-achterwand markeert, maar uitsluitend afhankelijk 
is van de uitbreiding van de bursa omentalis. Bij embryonen van 40 mm 
is een verdere uitbreiding naar craniaal van de bursa omentalis opge
treden. Deze gaat gepaard met de ontwikkeling van de incisura cardiaca. 
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MIETE suggereert tussen deze verschijnselen echter geen samenhang. 
De bursa heeft in dit stadium een uitloper gevormd in de richting van 
de milthilus en zich tevens over de breedte van de maag verder uitge
breid. Er zijn ook aanwijzingen dat het mesogastrium dorsale secundair 
met de voorste maagwand gaat verkleven. 

Bij een embryo van 50 mm heeft de bursa omentalis zich uitgebreid 
tot de fundus ventriculi terwijl de aanhechting van het mesogastrium 
dorsale zich dan aan de curvatura major bevindt. Met SVAEN (1 896, 
1 897, 1 899) en BROMAN (1904) meent MIETE dat de bursa omentalis 
als een door actieve groei gevormde uitbreiding van de coeloomholte 
is te beschouwen. De waarnemingen van DANKMEIJ ER en MIETE met 
betrekking tot de mesenteriale verhoudingen van de maag worden later 
door LIEBERMANN-MEFFERT (1969) bevestigd. 

REPCIUC en ANDRONESCU (1964) geven met betrekking tot de ont
wikkeling van het mesenterium onder afwijzing van de conclusies van 
LAUGE-HANSEN en zonder kennis van het werk van KANAGASUNTHER AM 
en van DANKMEIJER en MIETE aanvullingen op het werk van PERNKOPF . 
Z ij beschrijven het mesenterium commune bij embryonen van 9- 1 1  mm 
als de mantel van een afgeknotte, iets samengedrukte kegel, waarvan 
de top naar de toekomstige radix wijst en waarvan de omtrek van het 
grondvlak het beloop van de navellis aangeeft. Deze kegelmantel is 
niet gesloten, maar naar caudaal open. Hij bevat tenminste één diepe 
plooi, waarin zich de arteria omphaloenterica bevindt. De kegelmantel 
bestaat uit twee gedeelten die in elkaar overgaan, maar toch met elkaar 
een hoek maken. Het deel dat craniaad tot aan het mesogastrium en 
mesoduodenum reikt, is in het mediane vlak gelegen en hecht aan het 
colon. Het andere deel is ten opzichte van het mediane vlak naar rechts 
gekromd en draagt aan zijn  vrije rand de dunne darm. Dit tweede deel 
reikt echter niet verder dan de eerste lendewervel. Het colon gaat ten 
dele na de vorming van de flexura coli sinistra van transversaal cranio
caudaad lopen. Het zo gevormde colon descendens hecht aan het sagit
tale deel van het mesenterium commune. Dit levert dus volgens deze 
auteurs, in overstemming met PERNKOPF , ook het mesocolon descen
dens. Voorts wijzen zij er op dat de truncus mesentericus communis 
reeds bij embryonen van 1 1  tot 1 5  mm ontstaat door verkleving van 
het navellismesenterium met de linker oppervlakte van het mesoduo
denum dorsale langs een plooi die de arteria omphaloenterica bevat. 

WELVAART (1965) bestudeerde het mesenterium van de darm aan 
dezelfde embryonen waaraan MIETE zijn waarnemingen betreffende de 
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bursa omentalis en naburige structuren deed. Hij constateert dat de 
term mesenterium in de zin van een dunne duplicatuur voor het eerst 
gebruikt mag worden als het embryo een lengte van circa 23 mm heeft. 
Bij een embryo van 4,4 mm heeft de structuur, die de darm met de 
dorsale  rompwand verbindt, op dwarse doorsnede een breedte die de 
diameter van de darm verre overtreft. Hij noemt deze weefselbrug in 
navolging van DANKMEUER en MIETE (1958) regio mesenterialis. Naar
mate de darm zich ontwikkelt, verandert de omvang van deze regio. Bij 
een embryo van circa 14  mm is de regio veranderd in een door de auteur 
als "mesenchymaal massivum" aangeduide omvangrijke massa. Bij 
embryonen met een lengte van circa 14 tot 2 1  mm blijkt dat delen van 
het massivum hecht verbonden zijn met het extraembryonale mesen
chym van de navelstreng. Door een uitbreiding van het coeloom ten 
koste van het in de navelstreng gelegen deel van het massivum, wordt bij 
embryonen vanaf 21 mm dit deel van het massivum steeds dunner en 
ontstaat aldaar een mesenterium. Het binnen de buikholte gelegen deel 
van het massivum heeft volgens de auteur tot het 22 mm stadium geen 
veranderingen ondergaan. Dan wordt door de l is- en topvorming als
mede door het proces van overkruising, voorafgegaan door uitbreiding 
van het intraembryonale coeloom ten koste van het intraembryonale 
massivum, ook deze weefselmassa tot een vl iesvormige duplicatuur die 
de darm met de dorsale  buikwand verbindt. Dit mesenterium vormt één 
geheel met het eerder gevormde extraembryonale mesenterium. Het ver
groeien van het mesenterium met de achterste rompwand in het gebied 
van colon descendens en ascendens geschiedt volgens WELVAART me
diolateraad. 

Samenvattend kunnen we constateren dat de ontwikkel ing van de 
maag en zijn mesenteria met inbegrip van de bursa omental is in de 
laatste jaren vooral door KANAGASUNTHERAM, DANKMEIJER ,  MIETE en 
LIEBERMANN-MEFFERT uitvoerig, eensluidend en bevredigend beschreven 
is. Anders is het gesteld met de onderdelen van de tractus intestinalis 
en de daarbij behorende mesenteria. 

De in de hand- en leerboeken gegeven beschrijvingen worden welis
waar niet overal meer voetstoots aangenomen, doch de daardoor ge
geven alternatieven zijn niet eensluidend en lang niet altijd overtuigend. 
LAUGE-HANSEN houdt vast aan de mechanische rotatietheorie en brengt 
slechts ondergeschikte wijzigingen aan. REPCIUC en ANDRONESCU zeggen 
weliswaar dat er van een rotatie of torsie geen sprake is, maar overtui
gend is ons inziens hun betoog niet; ook zij houden zich uiteindel ijk in 
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hoofdzaak aan de bestaande opvattingen. Ook WELVAART wijst de 
rotatietheor ie af; hij brengt daar voor nieuwe inzichten omtrent de 
mesenter iumvorming, de lisvor ming en de differentiële groei van darm
wanddelen als oorzakelijk element in de plaats. Zijn opvattingen komen 
ten dele overeen met die van K ANAGASUNTHERAM, DANKMEIJ ER , MIETE 
en LIEBERMANN-MEFFERT met betrekking tot de ontwikkeling van de 
maag en zijn mesenteria. De conclusies van WELVAART zijn echter niet 
geheel overtuigend. Het is derhalve gewenst de ontwikkeling van de 
tractus digestivus distaal van de maag, in combinatie met die van de 
daarbij betrokken mesenter iale verhoudingen, nog eens nauwkeurig na 
te gaan. 
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UI. MATERIAAL EN TECHNIEKEN 

Het onderzoek werd verricht aan muizen van stam C 57 BL/RIJ en 
stam C57 BL/OSCN. De genetische en morphologische eigenschappen 
van deze stammen zijn goed bekend. 

Om de ontwikkeling van darm, mesenterium en coeloom op de voet 
te kunnen volgen, werden embryonen van opeenvolgende leeftijden 
- met intervallen van een halve dag - verzameld. In totaal werden voor 
dit onderzoek 303 bruikbare microscopische series vervaardigd. De 
leeftijd der embryonen varieerde van 8 tot 19 dagen post coitum. Een 
overzicht van de toegepaste fixatie- en kleuringsmethodieken wordt 
gegeven in tabel 1 .  Hierin zijn ook gegevens te vinden over snijrichting, 
coupedikte en aantallen per leeftijdsgroep. Ter verduidelijking moet 
hier worden vermeld dat de fixatie volgens TELLYESNICZKY een azijnzuur
kaliumbichromaatfixatie is. De DoMAGK-kleuring is een variant op de 
gebruikelijke eosine-kleuringen, zich alleen onderscheidend door het 
gebruik van BA YER-MEISTER-LUTIUS-eosine. 

Hoewel de copulatie-tijdstippen der ouderdieren door directe waar
neming nauwkeurig bekend zijn, lopen de ontwikkelingsstadia der em
bryonen binnen een uterus sterk uiteen. NEW (1966) vermeldt dat de 
kromming van het rompdeel, waardoor de afgrenzingen van de midden
darm naar ventraal worden gevormd, plaatsvindt op de 8f dag. Volgens 
SNELL ( 194 1 )  gebeurt dit op de 8i dag. Grote verschillen worden echter 
waargenomen; deze zijn verklaarbaar op grond van de bevindingen 
van ALLEN en MACDOWELL ( 1941)  die bij "triple hybrid mice" vast
stelden dat het aantal somieten per embryo bij één stel nakomelingen 
op 8 dagen post coitum uiteenliep tussen 0 en 8 somieten. Van de 95 
embryonen (waarvan 6 gedegenereerd) werden er 3 1  met 0 somieten 
aangetroffen, 1 3  met 4 en 21  met meer somieten. 

NEW, op grond van de publicatie vanWITSCHI (1962), vermeldt 
echter voor het 7f dag stadium 1 tot 4 somieten. Volgens LONG en 
BURLINGAM E  ( 1938) kunnen embryonen van de witte rat in de jongere 
stadia 1 tot 6 somieten in ontwikkeling verschillen. 
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De door NEW en WITSCHI gegeven ontwikkelingsleeftijden zijn die 
van de leeftijd post coitum - t dag, omdat door hen wordt aange
nomen dat de fertilisatie van het ovum 8 uur post coitum plaatsvindt. 
HAGEMANN (1960) neemt aan dat de bevruchting 2 uur post coitum 
plaatsvindt. De door ons gegeven leeftijden hebben steeds betrekking 
op het aantal dagen post coitum, dus zonder correctie. 

Uiteraard zijn de gegevens van NEw, WITSCHI en HAGEMANN bij 
vergelijking met door ons gegeven ontwikkelingsstadia teruggebracht 
op de ongecorrigeerde tijd post coitum. De gegevens van NEW en SNELL 
hebben betrekking op "gemiddelden". Het is duidelijk dat betrouwbare 
gidsen voor het ontwikkelingsstadium van de muis bepaalde intrinsieke 
ontwikkelingsprocessen van het dier zelf zijn. Gewoonlijk wordt het 
aantal somieten als een betrouwbare gids voor het ontwikkelingssta
dium beschouwd. Bij transversaal gesneden dieren is het aantal so
mieten vaak moeilijk te bepalen. Bij de beschrijving van de ontwikke
lingsstadia van de muis werd door ons daarom steeds dat ontwikke
lingsstadium beschreven, dat bij de gegeven leeftijd in dagen post 
coitum het meest frequent werd waargenomen. 

Tijdens het onderzoek zijn door ons veelvuldig ontwikkelingsstadia 
van de muis vergeleken met die van de rat, aan welk dier veel meer 
embryologische publicaties zijn gewijd. 

Het moment waarop de middendarm wordt gevormd, vindt bij de 
rat plaats op de 10! tot l l e  dag post coitum (LONG en BURLINGAME), 
bij de muis op de St dag. De ontwikkelingsstadia van muize-embryonen 
blijken uitstekend vergelijkbaar met die van ratte-embryonen van 2 
à 2t dagen ouder. Van verschillende stadia werden grafische recon
structies, van enkele driedimensionale kartonreconstructies van het 
darmlissenpatroon vervaardigd. 

De grafische reconstructies, waarbij in de meeste gevallen de coupes 
rechtstreeks op het papier werden geprojecteerd, zijn in drie groepen 
in te delen : 

Ventrale of dorsale aanzichten, verkregen door projectie van de om
trekken der maag- en darmdelen in transversale coupes op een lood
recht op de snijrichting geplaatst vlak, dat tevens loodrecht op het 
mediane vlak staat. Een krommingscorrectie hoeft (uiteraard) niet 
te worden toegepast. 

2 Laterale aanzichten, gemaakt op grond van sagittaal gesneden em
bryonen. Deze laterale aanzichten werden georiënteerd op transversale 
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coupes uit hetzelfde stadium, zodat zij ook ten opzichte van de 
axiale kromming verantwoord zijn. 

3 Laterale aanzichten, vervaardigd uit transversaal gesneden series. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de kromming in het 
mediane vlak van de axiale structuren. Teneinde deze kromming in 
de reconstructie te verantwoorden, werden foto's van laterale aan
zichten van embryonen in het betreffende ontwikkelingsstadium ver
vaardigd. Hieruit bleek dat de omtrek van de dorsocaudale curvatuur 
van het embryo (caudaal van de thorax) nauwkeurig overeenkomt 
met een cirkel-omtrek. Door de straal van deze curve te bepalen en 
in een sagittaal gesneden serie van een overeenkomend ontwikke
lingsstadium, niveau en richting van de eerste coupe vast te stellen 
kan de krommingscorrectie eenvoudig worden berekend. De aldus 
vervaardigde laterale aanzichten mogen, mits tegelijk beschouwd met 
laterale en/of ventrale, respectievelijk dorsale aanzichten, gebruikt 
worden om kwantitatieve en topografische waarnemingen te ver
richten. 

Na de verkrijging der reconstructietekening werd in sommige gevallen 
het resultaat "verfraaid" door de trapsgewijs verlopende contouren 
door vloeiende lijnen te verzwaren. Bij voorkeur werden alleen recon
structies gemaakt van in Bouin gefixeerde embryonen; in enkele ge
vallen waarin embryonen met deze fixatie niet beschikbaar waren, 
moesten in formaline of azijnzuur-kaliumbichromaat gefixeerde embryo
nen worden gebruikt. Uiteraard zijn kwantitatieve vergelijkingen van 
gegevens verkregen aan verschillend gefixeerd materiaal niet of niet 
zonder correctie toelaatbaar. 

De kartonreconstructies werden verkregen door middel van een tech
niek die een modificatie inhoudt van die aangegeven door van ÜOSTROM 
(1972). Hierbij werden de histologische seriecoupes van transversaal 
gesneden embryonen getekend op karton, waarvan de dikte afhankelijk 
was van de gewenste vergroting en de nog toelaatbaar geachte selectie. 
De coupes werden uitgezaagd met een electrische decoupeerzaag en 
daarna gestapeld. Als richtlijnen voor het stapelen werd gebruik ge
maakt van de wervelkolom en gedeelten van de zijdelingse en voorste 
rompwand. Een juiste kromming van de wervelkolom werd gewaarborgd 
door deze te bepalen aan de hand van een mediosagittale doorsnede door 
een embryo van gelijke of ongeveer gelijke leeftijd, ontwikkeling en 
kruin-stuitlengte. Alle afwijkingen van de transversale snijrichting 
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IV 
IV 

TABl!L 1 .  OVERZICHT VAN Dl! BIJ Hl!T ONDl!RZOl!K Gl!BRUIKTI! COUP!! Sl!Ril!S. DE Kl!NNUMMl!RS VAN Dl! SERIES IN Hl!T EMBRYOLOGISCH ARCHil!F 
VAN HET LABORATORIUM VOOR ANATOMIE EN EMBRYOLOGIE LOPEN VANAF MA 86 TOT EN MET MA 388. 

leeftijd Aan- Fixatie Kleuring Snij- Coupedikte in 1 Behandeling 
p.c. tal richting in µm utero moederdier 

in dagen 
B 1 T 1 F 1 C 1 H�B

+ 1 HA 1 UB 1 MGW 1 D 1 G 1 PKZ 1 Tr 1 S 1 Fr 
1
5

1
6

1
8

1
10 

intraabdominaal 
met Colcemid 

6 u. p.p. 

8 3 3 3 3 3 3 
8,5 3 3 3 3 3 3 
9 10 10 2 8 10 2 8 8 4 
9,5 23 23 12 1 1  18 5 12 1 1 1 1  4 

to 37 34 1 2 28 1 8 33 4 10 4 23 8 4 
10,5 31 28 1 2 19 1 1 10 28 3 7 6 18 10 6 
1 1  56 48 4 4 40 5 1 1  52 4 1 1  12 33 1 1  5 
1 1 ,5 35 3 1 3 1 20 3 1 1 1  33 2 5 30 1 1  6 
12 15 13 2 12 2 1 9 4 2 9 1 5 
12,5 30 25 5 15 6 1 8 25 3 2 8 22 4 
1 3 3 3 1 1 1 3 1 2 1 
13,5 5 5 1 3 1 5 1 4 1 
14 4 2 2 1 2 1 4 4 
14,5 12 12 7 1 4 1 1  1 1 2 9 4 
1 5  3 2 1 2 1 2 1 3 
1 5,5 7 7 7 6 1 4 3 
16 8 7 1 6 1 1 7 1 1 4 1 2 
16,5 1 1  1 1  7 4 1 1  1 10 4 
17 2 2 2 2 1 1 
17,5 2 1 1 1 1 2 2 
1 8  1 1 1 1 1 
1 8,5 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 

-- - -
Totaal 1 303 1 212 / 21 1 9 1 1 1 2 r 191 120T 11 î1 1 1 1 11 1 210 1 1 1  1 22 l nT 6 1 21 / 1931 65 1 43 

Gebruikte afkortingen: B = Bouin; T = Tellyesniczky; F = formaline; C = Carnoy; HA = Haematoxy/ine-Azophloxine; UB = Unna
Brachet; MGW = Masson-Goldner- Weigert; D = Domagk; G = Van Gieson; PKZ = Picro Karmijn zwart; Tr = transversaal; S = sagit

taal; Fr = frontaal. 



werden eveneens gecorrigeerd. Op de zijkanten van de kartoncoupes 
werden de op die plaats in het entoderm aanwezige kerndelingen (mi
tosen) aangegeven. 

Vanzelfsprekend wordt door deze reconstructies de beschrijving van 
de ontwikkelingsstadia vergemakkelijkt. 

Voorts werden bij 50 volwassen muizen subletaal de buikingewanden 
geëxposeerd en de onderlinge ligging der delen fotografisch vastgelegd, 
teneinde een indruk van de topografie van het darmlissenpatroon te 
verkrijgen. 

Wanneer van een embryo de lengte wordt opgegeven, dan heeft deze 
altijd betrekking op de kruin-stuitlengte. 
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IV. BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELINGSSTADIA VAN 
DE DARM 

In het muize-embryo ontstaat de eerste aanleg van de middendarm 
zeer plotseling omstreeks de 8! dag. Nadat eerst de craniale en caudale 
einden van het embryo een draaiing om hun lengteas hebben doorge
maakt (het craniale einde draait in positieve ( = met de klok mee), het 
staarteinde in negatieve richting, gezien vanuit de mesometriale aan
hechting van het embryo), zien we daarna ook het rompgebied tot 1 80° 
in positieve richting draaien en wel om een transversale as. Het embryo 
is nu concaaf naar ventraal gekromd. De linker en rechter lagen van 
de embryonale splanchnopleura zijn als het ware naar binnen getrokken 
en elkaar sterk genaderd. Tussen hen in bevindt zich een longitudinale 
spleet die ventraal open is, en die craniaal resp. caudaal overgaat in de 
voor- resp. achterdarm. De linker en rechter splanchnopleura die de 
spleet begrenzen, vergroeien spoedig met elkaar, waardoor bij het on
geveer 9! dag oude embryo (1 1-12 somieten) een gesloten middendarm
buis is gevormd, die echter links-ventraal nog overgaat in de dooierzak
steel (Volgens SNELL l.c. is dit het 8! dag stadium; volgens hem ge
schiedt de fertilisatie 1 à l !  dag na de copulatie; als begin der ontwikke
ling (dag nul) wordt door hem de fertilisatie beschouwd). 

Deze craniaal en caudaal gesloten darmbuis loopt longitudinMl in 
het embryo, maar is naar ventraal gekromd. Bovendien beschrijft hij 
een spiraalvormige winding, in die zin dat het proximale en distale 
einde ten opzichte van het vlak door het middendarmgebied, aan ver
schillende zijden van dit vlak is gelegen. 

Bij de 3 series van het 8 dagen stadium is nog geen vorming van de 
neurale wallen en groeve waar te nemen; alle series komen met elkaar 
en met SNELL's 7! dag stadium goed overeen. Bij de series van 8! dag 
is de neurale groeve duidelijk, de neurale wallen promineren nog slechts 
weinig in de amnionholte. Het vergelijkbare stadium is dat van 7 dagen 
10  uur van SNELL. Op de 9e dag is de neuraalbuis nog niet gesloten, 
maar de krommingen van craniaal, caudaal en middendeel van het 
embryo hebben wel plaatsgevonden. Locaal treedt in het craniale deel 
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van de middendarm een vergroeiing der beide splanchnopleura-wanden, 
die de spleet naar de dooierzak begrenzen, op. Dit stadium, gerepresen
teerd in beide series, komt overeen met het 8! dag stadium van SNELL. 
In ons materiaal kan pas gesproken worden van een middendarm op 
de 9! dag. 

Beschrijvingen op grond van de grafische reconstructies (fig. 1 t/m 16). 

9! dag (23 embryonen) 

Dit stadium is het eerste waarvan een gedetailleerde beschrijving 
zinvol wordt beschouwd. De verschillen der diverse embryonen blijken 
gering te zijn. 

Het embryo, in ontwikkeling overeenkomend met stadia 14 en 1 5  van 
THEILER {1972) en met stadium E57 volgens de KEIBEL "Normentafel" 
van de rat (1937), is spiraalvormig naar ventraal gekromd. Het deel 
van het lichaam caudaal van de ductus vitellinus is rechts van het meer 
craniale deel van het lichaam gelegen. Drie kieuwbogen kunnen worden 
onderscheiden, waarvan de derde aan zijn caudale zijde nog niet dui
delijk is afgegrensd. Het hart welft sterk naar ventraal. Het voorhoofd 
nadert de hartwelving tot op kleine afstand. De lensblaasjes zijn nog 
niet bolvormig; tussen huidectoderm en lensblaasje bevindt zich een 
dunne laag mesoderm. De gehoorblaasjes staan nog in verbinding met 
de amnionholte. De craniale extremiteitsknopjes zijn goed ontwikkeld; 
aortabogen 1 en 2 zijn aanwezig. 

De eerste aanleg van de voordarm is omstreeks de 7 à 7! dag afge
grensd door het naar ventraal buigen van het craniale deel van het 
embryo. Door het voortschrijden van dit ombuigingsproces wordt de 
voordarm steeds langer en de voorste darmpoort caudaad verplaatst. 
De achterdarm is omstreeks de 7! dag op een dergelijke wijze afgegrensd. 
Door de toenemende staartkromming, wordt de achterste darmpoort 
steeds meer craniaad verplaatst. 

Bij het 9! dag stadium bestaat het darmkanaal uit een lang voordarm
gedeelte waarin de kieuwzakken uitmonden, een vrij lang middendarm
deel dat communiceert met de ductus vitellinus en een lange eind- en 
staartdarm. 

Uit de tekening van de entoderm buis in dorsaal aanzicht (fig. 1 )  
blijkt dat de staartdarm naar zijn distale einde knotsvormig is verwijd. 
De anus, die als grens tussen achter- en staartdarm beschouwd zal 
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Fig. 1 Embryo 9! dag, dorsaal aanzicht, 
vergroting 48 x 
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Fig. 3 Embryo 10! dag, dorsaal 
aanzicht, vergroting 36 x 

Fig. 2 Embryo 10 dagen, dorsaal 
aanzicht, vergroting 38 x 

Fig. 4 Embryo 1 1  dagen, dorsaal 
aanzicht, vergroting 28! x 



worden, is nog niet gevormd. Aan de ventrale zijde van het terminale 
deel van de staartdarm bevindt zich een eirond gebied waar het ento
derm met het overliggende ectoderm is verkleefd. Lengte en breedte 
van deze "staartmembraan" bedragen 1 3, resp. 6 µm. De einddarm 
toont op geringe afstand van de achterste darmpoort een vernauwing. 
De langwerpige opening van de middendarm naar de dooierzaksteel is 
naar links gericht. De diameter van de staartdarm bedraagt ongeveer 
de helft van die van de middendarm, welke laatste zich na zijn begin 
eerst geleidelijk vernauwt. 

Een schatting van de lengten van het darmkanaal (de kieuwdarm 
inbegrepen) tot, resp. na de dooierzakinmonding resulteerde in 2,8 resp. 
3,0 mm. Deze lengten werden berekend uit het laterale aanzicht en de 
ventrale projectie van het embryo, tot welk doel eerst de snijrichting 
zo nauwkeurig mogelijk werd bepaald. Voor de in ieder embryo aan
wezige laterale kromming van de axiale structuren werd geen correctie 
toegepast. 

In dit stadium is de gehele entodermbuis omgeven door ongediffe
rentieerd mesoderm, dat de darm scheidt van het coeloom. 

10 dagen (37 embryonen) 

In de beschrijving van dit stadium en van de volgende stadia zal van 
een enigszins gedetailleerde descriptie van andere delen van het embryo 
dan het maagdarmkanaal, in het algemeen worden afgezien. De nadruk 
zal worden gelegd op die waargenomen bijzonderheden, die verschillen 
van het vorige stadium. 

Het dorsale aanzicht (fig. 2) van de entodermbuis bij het 1 0  dagen 
oude embryo toont opmerkelijke verschillen met het 9t dag stadium. 

De staartdarm, die duidelijk in lengte is toegenomen, is in zijn midden
deel versmald; ook het knotsvormige uiteinde is iets smaller geworden;  
het eerste deel na de dooierzaksteel is wijder dan het middendeel. De 
cloacale membraan is nog niet aanwezig. De dooierzaksteel is zeer sterk 
in diameter afgenomen; de tracheo-oesophageale groeven zijn craniaal 
van de dooierzaksteel gevormd. In het kieuwdarmdeel is de breedtetoe
name zeer opvallend. Deze bedraagt ongeveer 40 %-

De schatting der lengten van de pre- respectievelijk postvitelline delen 
van de entodermbuis leverde 4 resp. 5 mm op; deze buis zou dus ca 
50 % in lengte zijn toegenomen, waarbij de toename van het postcloa
cale deel het sterkst zou zijn. 
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In dit stadium is een weefselmassa te herkennen die de darm met de 
dorsale rompwand verbindt. Deze weefselmassa is in het orale gedeelte 
van de middendarm in ventrodorsale richting langer dan in het aborale 
gedeelte. Ook is deze uit mesenchymaal weefsel bestaande massa niet 
overal even breed. Op de plaats waar het weefsel overgaat in dat van 
de achterste rompwand is hij aanzienlijk smaller dan ter plaatse van de 
darm. De einddarm is door een korte, op een dorsale doorsnede overal 
even brede band van mesenchymaal weefsel met de achterste rompwand 
verbonden. 

10! dag (31 embryonen) 

De kieuwdarm blijkt in dorsaal aanzicht (fig. 3) in breedte nog meer 
te zijn toegenomen, vooral in de meer craniale delen. De trachea-aanleg 
is nog niet afgesplitst van de voordarm en gaat over in 2 lateraad gerichte 
min of meer bolvormige longknoppen. Caudaal van hen is nog een naar 
ventraal gerichte zich eenmaal splitsende blinde uitloper van de ento
dermbuis aanwezig, welke uitloper door ons als het diverticulum hepato
pancreaticum wordt beschouwd. De transversale diameter van dit diver
ticulum is practisch gelijk aan die van de voordarm. In de wand ervan 
worden epitheelproliferaties waargenomen die de ventrale pancreas
primordia vormen. Ook de dorsale pancreasaanleg is aanwezig. Cau
daal van de ventrade bocht van de voordarm wordt in het opstijgende 
darmdeel aan de linkerzijde de rest van de geoblitereerde ductus vitel
linus aangetroffen. Het iets verwijde darmgedeelte daarna wordt als de 
einddarm geïnterpreteerd. Deze gaat in de nauwere staartdarm over. 
Op sommige plaatsen is de staartdarm nog sterker vernauwd en be
draagt de diameter slechts ca 42 µm (afstand der basaalmembranen van 
het entoderm-epitheel). Het distale einde van de staartdarm ligt slechts 
voor een zeer klein apicaal gedeelte tegen het ectoderm aan. 

De schatting der lengten van de pre- respectievelijk postvitelline delen 
der entodermbuis leverde 1 , 1  respectievelijk 1 ,6 mm. Het meest distale 
deel, omgebogen ten opzichte van het vlak van snijding van het embryo, 
is hierbij niet meegeteld; het is ongeveer t van de postvitelline darm 
lang, zodat deze totaal 2, 1 mm zou meten. 

De mesenchymale weefselbanden die de darm met de dorsale romp
wand verbinden tonen hetzelfde beeld als in het vorige stadium be
schreven. 
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I l  dagen (56 embryonen) 

Twee grafische reconstructies van het ventrale aanzicht werden ver
vaardigd. Van het kieuwdarmgebied is alleen het meest caudale deel 
gereconstrueerd. Hierdoor is het begin van de oesophagus, i.c. de af
splitsing van de trachea localiseerbaar. De reconstructies (één afge
beeld, fig. 4) tonen slechts geringe afwijkingen ten opzichte van die van 
het I Ot dag stadium. Het onderste deel van de kieuwdarm is verder 
naar lateraal uitgebreid. De longknoppen zijn via duidelijke hoofd
bronchi met de trachea verbonden; de rechter longknop is groter en 
meer caudaad gericht dan de linker. De oesophagus is nog zeer kort 
en reikt slechts tot plus minus het caudale niveau van de rechter long
knop, alwaar hij zich verwijdt tot de maagaanleg, die vooral naar links 
is uitgebocht. Aboraal van de maag verwijdt het tamelijk wijde begin
deel van de dunne darm zich, en toont een naar links dorsaal gerichte 
blindzak (het dorsale pancreasprimordium) die ook reeds in het vorige 
stadium was aangeduid. Ventraal bevindt zich het slankere, 2-lobbige, 
craniaad gerichte diverticulum hepatopancreaticum. Een rest van de 
dooierzaksteel kon niet worden waargenomen. De darm stijgt na de 
maagaanleg met een naar rechts gerichte bocht in het wat versmalde 
begindeel naar links craniaad. De darmdiameter bedraagt dan ongeveer 
80 µm, zodat van een toename in diameter ten opzichte van het vorige 
stadium (daar was de diameter ca 50 µm) kan worden gesproken. Het 
terminale deel van de darm (deel van de staartdarm) is wat versmald 
en volgt op een verwijd gedeelte (diameter ca 1 30 µm ), dat de aanleg 
van de cloaca is en aan zijn ventrale zijde een dik confluentiegebied van 
entoderm en ectoderm toont: de membrana cloacalis. De grove 5chatting 
levert een totale darmlengte van ca 3! mm, waarvan het eerste derde deel 
tot de blindzak reikt die ongeveer op de plaats van de dooierzaksteel ligt. 
Van dit eerste derde deel is ongeveer + kieuwdarm, -,} oesophagus, + 
maag en de rest darmgebied s.s. 

De relaties van de darm tot de dorsale rompwand zijn in hoofdzaak 
gelijk aan die in de beide vorige stadia. In het gedeelte dat tot de midden
darm dient te worden gerekend zien we dat op een dwarse doorsnede 
de versmalling van de weefselmassa bij overgang op het weefsel van de 
dorsale rompwand meer uitgesproken is dan in het vorige stadium. 
Ook de weefselbrug die de einddarm met de dorsale rompwand ver
bindt is in dorsoventrale richting langer geworden. De breedte is ten 
opzichte van het vorige stadium sterk toegenomen. 
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l lt dag (35 embryonen) 

Van dit stadium werden twee reconstructies vervaardigd : een ven
traal aanzicht (fig. Sa) en een lateraal aanzicht (fig. 5b). 

Het meest imponerende in de ventrale aanzicht-reconstructie van dit 
stadium is de sterke lengtetoename van alle delen der tractus intestinalis, 
en het extraabdominaal liggen van een groot deel van deze tractus. 
Alle 35 embryonen tonen zulk een "navelbreuk". De beide benen van de 
in de navelbreukzak gelegen "navellis" lopen ongeveer parallel en zijn 
min of meer craniaad gericht. Het orale been volgt op het wat ver
nauwde darmdeel na de maag, het aborale vernauwt zich bij de achter
wand van de buikholte ; de darm zet zich dan voort in een wijd en lang 
precloacaal deel (diameter 50 µm), dat overgaat in de nog wijdere 
cloaca {diameter ca 140 11m). Deze is ventraal van de voortzetting van 
de achterdarm gelegen, bolt craniaal en caudaal uit, en draagt aan zijn 
ventrale en ventrocraniale zijde de dikke cloacale membraan. Het 
postcloacale darmdeel (de staartdarm) is het nauwste deel van de gehele 
tractus (diameter ongeveer 23 µm in het begindeel, 46 µm in het ter
minale deel). 

De in wijdte niet toegenomen oesophagus {diameter 60 µm) heeft nu 
een lengte van ca 1 ,2 mm, wat inhoudt dat hij ongeveer zeven maal in 
lengte is toegenomen. 

In dit stadium is de weefselmassa die de middendarm met de achterste 
rompwand verbindt ook in de navelstreng te vinden. 

Voor een beschrijving van deze weefselmassa en die van de weefsel
band die de einddarm met de dorsale rompwand verbindt geldt wat bij 
het vorige stadium werd gezegd. 

12 dagen ( 15 embryonen) 

De beschrijving van dit stadium geschiedt op grond van grafische 
reconstructies gemaakt van de tractus digestivus van twee embryonen, 
hieronder steeds als A en B aangeduid. 

Embryo A: sagittaal gesneden, lengte 5,9 mm, 3 1  somieten (fig. 6). 
Embryo B: transversaal gesneden, lengte 5,5 mm, aantal somieten 

niet met zekerheid te bepalen (fig. 7). 

De links dorsaal in het onderste buikgebied gelegen maag heeft zijn 
spoelvorm verloren en toont in lateraal aanzicht een duidelijke caudale 
uitzakking. De lange as van de maag loopt van links caudaal naar 
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Fig. Sa Embryo 1 1  t dag, ventraal 
aanzicht, vergroting 34! x 

Fig. 6 Embryo 12 dagen, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 27! x 

Fig. 5b Embryo 1 1  ! dag, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 30 x 

Eig. 7 Embryo 12 dagen, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 3 1  x 

3 1  



rechts craniaal en maakt een hoek met het frontale vlak. De diameter 
van de cardia komt overeen met die van het direct craniaal daarvan 
gelegen gedeelte van de oesophagus; die van de pylorus is ongeveer 
gelijk aan die van het direct aboraal ervan gelegen duodenumgedeelte. 
Aboraal van de maaguitgang bevinden zich de inmondingen van ductus 
pancreaticus dorsalis en diverticulum hepatopancreaticum. In beide em
bryonen zien we aboraal van de inmondingsplaats een bocht in de darm 
waarvan de concavitcit in embryo A naar craniaal is gericht, in embryo 
B naar craniaal en links. Beide embryonen tonen aboraal van deze 
bocht een extraembryonale darmlis waarbij valt op te merken dat de 
benen naast elkaar zijn gelegen in een vlak dat een naar caudaal scherpe 
hoek maakt met het frontale vlak. Het aboraal van de navellis gelegen 
intraembryonale darmgedeelte mondt bij beide embryonen uit in het 
verwijde cloacale deel dat bij embryo A een diameter heeft van 1 55 µm, 
bij embryo B van 161  µm. Dit deel toont bij embryo A aan zijn craniale 
zijde en bij embryo B aan zijn craniale en ventrale zijde de dikke cloacale 
membraan. De oesophagus met een diameter van 30 µm is dus in ver
gelijking met het vorige stadium versmald door een afname in diameter 
van 50 %. De lengte van de oesophagus bedraagt bij beide embryonen 
0,8 mm, in vergelijking met het vorige stadium een afname in lengte van 
30 %. De diameter van het darmgedeelte aboraal van de maag en proxi
maal van de cloaca varieert tussen 30 en 75 µm. De aanleg van het 
cecum, gelegen direct aboraal van de top van de navellis, heeft een 
lengte van 15  µm, en een diameter van 60 µm. Bij beide embryonen is in 
vergelijking met het vorige stadium de staartdarm sterk gereduceerd. 

De verbindingen tussen dorsale rompwand en darm tonen hetzelfde 
beeld als die in het vorige stadium. 

12! dag ( 30 embryonen) 

Van dit stadium werden grafische reconstructies vervaardigd van de 
tractus digestivus van twee embryonen, hieronder met A en B aange
duid. 

Embryo A: sagittaal gesneden, lengte 7,4 mm, 31 somieten (fig. 8). 
Embryo B :  transversaal gesneden, lengte 7 mm, omstreeks 30-32 

somieten (niet met volstrekte zekerheid te bepalen) (fig. 9). 

Embryo A van dit stadium toont een grote gelijkenis met het in 
figuur (fig. 6) weergegeven stadium A van 12 dagen. De lange as van de 
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Fig. 8 Embryo 121- dag, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 25 x 

Fig. lOa Embryo I Jt dag, dorsaal 
aanzicht, vergroting 271- x 

� 
1 

Fig. 9 Embryo 1 21- dag, ventraal 
aanzicht, vergroting 25 x 

Fig. l Ob Embryo 1 3! dag, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 25 x 
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maag loopt ook hier van links caudaal naar rechts craniaal en maakt 
een hoek met het frontale vlak. Een verschil is dat de bij embryo A van 
12 dagen beschreven bocht in de darm aboraal van de inmondingsplaats 
van het diverticulum hepatopancreaticum heeft plaatsgemaakt voor een 
intraembryonale darmlis waarvan de concaviteit naar rechts en caudaal 
is gericht. Het aborale been van deze lis gaat via een "knik" over in 
het orale been van de navellis. De benen van deze lis liggen bij embryo 
A naast elkaar in een vlak dat ook hier een scherpe hoek maakt met 
het frontale vlak. Het intraembryonale darmgedeelte aboraal van de na
vellis toont een sterk vernauwd craniaal gedeelte gevolgd door het 
sterk verwijde cloacale gedeelte. De diameter van dit cloacale gedeelte 
bedraagt 200 µm. In dit stadium blijkt van een staartdarm geen sprake 
meer te zijn. 

Bij embryo A vinden we een oesophagus waarvan de lengte 1 ,6 mm 
bedraagt; tweemaal zo lang als in het vorige stadium. 

Het cecum heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt en toont een 
lengte van 520 µm bij een grootste diameter van 240 µm. 

Embryo B toont in een ventraal aanzicht een in principe gelijk beeld 
als embryo A; behalve de navellis is er een intraembryonale lis aboraal 
van de maag. Verschillen zijn: 

a de lange as van de maag loopt van links naar rechts in een vrijwel 
horizontaal vlak. 

b de intraembryonale lis is sterker ontwikkeld, de top is naar links 
omgebogen. De concaviteit van de lis is tengevolge hiervan naar 
rechts en craniaal gericht. Het aborale been van de lis ligt ven
traal van het orale en gaat zonder "knik" over in het orale been van 
de navellis. 

c de navellis is waarschijnlijk als gevolg van de histotechnische be
werking naar links omgeklapt. Zijn concaviteit is naar rechts gericht. 

d het intraabdominale darmgedeelte aboraal van de navellis toont geen 
vernauwingen of verwijdingen. 

Embryo B toont een oesophagus met een lengte van 1,8 mm. Het cecum 
heeft ook hier een sterke ontwikkeling doorgemaakt, alhoewel minder 
dan bij embryo A het geval was. De lengte is hier 260 µm (de helft 
van die bij embryo A) en een grootste diameter van 200 µm. Ook bij 
dit embryo is de staartdarm verdwenen. 

De verbindingen tussen dorsale rompwand en darm tonen hetzelfde 
beeld als die in het vorige stadium. 
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1 3! dag ( 5 embryonen) 

Van dit stadium werden twee grafische reconstructies vervaardigd 
van de tractus digestivus van één embryo. Het transversaal gesneden 
embryo had een lengte van 9,3 mm en bezat 32-34 somieten. De gra
fische reconstructies tonen een dorsaal (fig. l Oa) en een sinistrolateraal 
aanzicht {fig. l Ob). 

De lange as van de maag loopt van links caudaal naar rechts craniaal 
· en maakt een hoek met het frontale vlak. Het orale been van de intra

embryonale darmlis is grotendeels rechts van het aborale gelegen; de 
concaviteit is naar rechts en craniaal gericht. Het aborale been van de 
intraembryonale lis gaat over in het orale been van de navellis, dat ven
traal van het aborale navellisbeen is gelegen. Het intraembryonale darm
gedeelte aboraal van de navellis is links en ventraal van de intra
embryonale darmlis gelegen en mondt uit in de cloaca die een lengte 
heeft van 500 µm en een doorsnede van 60 µm. De lengte van de 
oesophagus bedraagt 1, 7 mm. Het cecum heeft een lengte van 300 µm 
en een grootste diameter van ca 160 µm. 

De mesenchymale weefselbrug tussen dorsale rompwand en midden
darm is versmald en in dorsoventrale richting sterk verlengd. Histolo
gisch tonen de mesenchymale cellen weinig differentiatie. Er is echter 
wel een duidelijke afgrenzing naar de zijde van het coeloom. 

De mesenchymale weefselbrug begint zich tot een ophangblad te 
ontwikkelen. Een zelfde proces heeft zich in nog sterkere mate voorge
gedaan in het gebied van de einddarm waar zich naast een zeer sterke 
versmalling ook een zeer sterke verlenging van de regio mesenterica 
dorsalis in dorsoventrale richting heeft voorgedaan. 

14 dagen ( 4 embryonen) 

Van dit stadium werden twee grafische reconstructies gemaakt van 
de tractus digestivus van één embryo. Het transversaal gesneden em
bryo had een lengte van 9,26 mm en bezat 36-39 somieten. De grafische 
reconstructies geven een dorsaal (fig. l la) en een dextrolateraal (fig. 
1 1  b) aanzicht. De lengte-as van de maag loopt van links caudaal naar 
rechts craniaal en maakt een hoek met het frontale vlak. Het orale been 
van de intraembryonale lis is evenals in het vorige stadium voor het 
grootste deel rechts van het aborale gelegen. De concaviteit van de lis 
is naar rechts, ventraal en craniaal gericht. Het aborale been van de 
intraembryonale lis gaat over in het orale been van de navellis. Hadden 

35 



Fig. l la Embryo 14 dagen, dorsaal 
aanzicht, vergroting 20 x 

Fig. 12a Embryo 14! dag, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 1 3  x 
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Fig. l lb Embryo 14 dagen, dextro
Iateraal aanzicht, vergroting 20 x 

Fig. 1 2b Embryo 14! dag, dextrolateraal 
aanzicht, vergroting 1 3  x 



de hierboven beschreven stadia van 12! en 1 3! dag een eenvoudige 
navellis met een oraal en een aboraal been in het laatste waarvan zich 
het cecum bevond, in deze fase van de ontwikkeling zien we dat van een 
enkele navellis niet meer gesproken mag worden, daar zich in het oor
spronkelijke orale been van deze lis twee nieuwe lissen gevormd hebben. 

Bij de beschrijving van de extraembryonale lissen zal vanaf dit sta
dium aangegeven worden, welke als nieuwe moeten worden beschouwd 
en uit welk gedeelte van de reeds aanwezige lissen zij zich ontwikkeld 
hebben. Hierbij zullen de toppen der lissen genummerd worden. Als 
nummer 1 geldt de top van de oorspronkelijke navellis. De nummering 
geschiedt doorlopend ten opzichte van vorige stadia, met dien ver
stande dat een lis die eenmaal een bepaald nummer heeft gekregen, dit 
ook tijdens de verdere ontwikkeling behoudt. Als de top van een nieuwe 
lis wordt beschouwd dat deel van de lis waarvan de concaviteit naar 
de mesenteriale aanhechting van het betreffende darmdeel wijst. In dit 
stadium kunnen nu zoals hierboven reeds werd aangegeven 3 extraem
bryonale lissen worden gevonden, die van aboraal naar oraal met 1 ,  2 en 
3 worden aangeduid. 

Het intraembryonale darmgedeelte aboraal van het in de navelstreng 
gelegen darmpakket is links en ventraal van de intraembryonale darmlis 
gelegen. Het rectum mondt uit in de cloaca, waarvan de lengte 562 µm 
bedraagt, de grootste diameter 87,5 µm. De lengte van de oesophagus be
draagt 3,4 mm; in vergelijking met het vorige stadium een toename van 
100 %. Het cecum heeft een lengte van 375 µm en een grootste diameter 
van ca 100 µm. Het smaller worden der weefselbruggen die de darm
delen met de dorsale rompwand verbinden heeft zich voortgezet. Ook 
heeft zich een verlenging voorgedaan. De mesenchymale weefselbrug 
van de einddarm is op enkele plaatsen tot een twee-lagige verbinding 
geworden. Hier kan dan van een mesenterium worden gesproken. 

14! dag ( 12 embryonen) 

Van dit stadium werden grafische reconstructies gemaakt van de 
tractus digestivus van twee embryonen, hieronder met A en B aan
geduid. 

Embryo A: sagittaal gesneden, lengte 9,65 mm, 42 somieten. 
Embryo B: transversaal gesneden, lengte 9.21 mm, 38-42 somieten. 

Van embryo A werden een sinistrolaterale (fig. 12a) en een dextro-
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Fig. 13a Embryo 14! dag, dorsaal 
aanzicht, vergroting 24 x 

Fig. 14a Embryo 1 5! dag, ventraal 
aanzicht, vergroting 1 6t x 

38 

Fig. 1 3b Embryo 14! dag, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 24 x 

Fig. 14b Embryo 1 5! dag, dextrolateraal 
aanzicht, vergroting 16i x 



laterale {fig. 12b) contour-reconstructie van de darm vervaardigd, van 
embryo B een ventraal, een dorsaal (fig. 1 3a) en een sinistrolateraal 
(fig. 1 3b) aanzicht. De lange as van de maag loopt van links caudaal 
naar rechts craniaal en maakt een hoek met het frontale vlak. Het 
orale been van de intraembryonale lis is grotendeels rechts van het 
aborale gelegen. De concaviteit is naar rechts ventraal en caudaal ge
richt. Evenals in het vorige stadium bevinden zich in het orale been van 
de oorspronkelijke navellis twee lissen, ook hier van aboraal naar oraal 
aangegeven met 2 en 3. Het intraembryonale darmgedeelte aboraal van 
de navellis is links en ventraal van de intraembryonale darmlis gelegen. 
Het rectum is in dit stadium bij beide embryonen van de sinus uroge
nitalis gescheiden. De lengte van de oesophagus bedraagt 3,4 mm. Het 
cecum heeft een lengte van ca 520 µm en een grootste diameter van 
1 56 µm. 

Met betrekking tot de ontwikkeling der mesenteria zijn er geen dui
delijke verschillen met het vorige stadium. Alleen een verdere verlen
ging en versmalling is waarneembaar. 

I 5t dag (7 embryonen) 

Van dit stadium werden twee grafische reconstructies vervaardigd van 
de tractus digestivus van één embryo. Het embryo was transversaal 
gesneden, had een lengte van 9, 19 mm en 42-44 somieten. De recon
structies geven een ventraal (fig. 14a) en een dextrolateraal aanzicht 
(fig. 14b ). De lange as van de maag loopt van links caudaal naar rechts 
craniaal en maakt een hoek met het frontale vlak. Het orale been van de 
intraembryonale darmlis (aangeduid met a), waarin het diverticulum 
hepatopancreaticum uitmondt (duidelijk te zien in dextrolateraal aan
zicht), is grotendeels rechts van het aborale gelegen; de concaviteit is 
naar rechts en caudaal gericht. In het orale been van de oorspronkelijke 
navellis heeft zich oraal van de lissen aangeduid met 2 en 3 - reeds 
aanwezig in de twee voorafgaande stadia - een nieuwe lis gevormd. 
Deze is aangegeven met 4. De intraembryonale voortzetting van het 
aborale been van lis 1 is links en ventraal van de intraembryonale 
darmlis gelegen. De lengte van de oesophagus bedraagt 3,4 mm; het 
cecum heeft een lengte van 500 µm en een grootste diameter van ca 
120 µm. 

De weefselbruggen die de verschillende darmdelen met de achterste 
rompwand verbinden zijn in vergelijking met het vorige stadium langer 
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en dunner geworden. Alleen bij de weefselbrug die de einddarm met 
de achterste rompwand verbindt kan van een mesenterium worden ge
sproken. 

1 6  dagen (8 embryonen) 

Van dit stadium werden twee grafische reconstructies vervaardigd 
van één embryo. Het embryo was transversaal gesneden, had een lengte 
van 1 1 ,67 mm en 44 somieten. De reconstructies geven een ventraal 
(fig. 1 5a) en een dextrolateraal aanzicht (fig. l 5b ) . De lange as van de 
maag loopt van links caudaal naar rechts craniaal en maakt een hoek 
met het frontale vlak. In dit stadium is sprake van twee intraembryonale 
darmlissen. De nieuwe lis (aangeduid met b) heeft zich aboraal van de 
al aanwezige, ventraal van en gedeeltelijk in de breukpoort, ontwikkeld. 
De concaviteit van deze lis b is naar rechts en caudaal gericht, die van 
lis a naar craniaal. Het orale been van de in de voorafgaande stadia al 
aanwezige intraembryonale lis is grotendeels rechts van het aborale 
gelegen. Het aborale been van de nieuw gevormde intraembryonale lis, 
dat grotendeels rechts van het orale is gelegen gaat onder een hoek van 
nagenoeg 90° over in het orale been van de meest oraal gelegen extra
embryonale lis. Het aantal extraembryonale lissen in het orale been van 
de oorspronkelijke navellis is gelijk aan dat in het vorige stadium. Ze 
zijn ook nu weer aangeduid met 2, 3 en 4. Bovendien is in het aborale 
been van de oorspronkelijke navellis caudaal van het cecum een lis 
ontstaan (aangeduid met a) waarvan het aborale been overgaat in het 
intraembryonale gedeelte van de darm caudaal van het navelstreng
pakket. Dit intraembryonale darmgedeelte is links en ventraal van de 
intraembryonale darmlissen gelegen. De lengte van de oesophagus be
draagt 5 mm; het cecum heeft een lengte van 640 µm en een grootste 
diameter van ca 240 µm. 

In dit stadium zien we dat ook in het gebied van de middendarm op 
enkele plaatsen van een mesenterium kan worden gesproken. 

16! dag ( 11 embryonen) 

Van dit stadium werden twee grafische reconstructies vervaardigd 
van één embryo. Het embryo was transversaal gesneden en had een 
lengte van 1 5.05 mm en 44 somieten. De reconstructies geven een ven
traal (fig. 16a) en een dextrolateraal (fig. 16b) aanzicht. De lange as 
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Fig. 1 5a Embryo 1 6  dagen, ventraal 
aanzicht, vergroting 12! x 

Fig. 1 6a Embryo 1 6! dag, ventraal 
aanzicht, vergroting 12! x 

Fig. 1 5b Embryo 16 dagen, dextrolateraal 
aanzicht, vergroting 12! x 

Fig. 1 6b Embryo 1 6! dag, dextrolateraal 
aanzicht, vergroting 12! x 
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van de maag loopt van links caudaal naar rechts craniaal en maakt 
een hoek met het frontale vlak. Een verschil met de voorafgaande stadia 
is de ligging van de maag, namelijk niet meer onder in de buik caudaal 
van de lever, maar direct onder het diaphragma dorsaal van de lever. 
In dit stadium is er geen sprake meer van een physiologische navelbreuk. 
Het gehele darm pakket bevindt zich intraembryonaal . De onderlinge lig
ging der lissen is zeer ingewikkeld en niet gemakkelijk te beschrijven. 
Caudaal van het cecum worden nu twee lissen gevonden. Zij zijn van 
oraal naar aboraal aangeduid met o: (reeds in het vorige stadium aan
wezig) en /J. Aboraal van de maag en oraal van het cecum vinden we 
achtereenvolgens, gerekend vanaf de maag, de lissen a, b, 4, 3, 2 en l .  
De oesophagus toont in tegenstelling tot vorige stadia longitudinale 
plooien en heeft een lengte van 5 mm. Het cecum heeft een lengte van 
600 µm, en een grootste diameter van ca 300 µm. 

In dit stadium zien we dat alle weefselbruggen zich tot mesenteria 
hebben ontwikkeld. Nu is ook duidelijk waarneembaar, duidelijker dan 
in de vorige stadia, dat het mesenterium dorsale uit drie gedeelten be
staat: 
l het gedeelte voor de maag en de lissen a en b 
2 het gedeelte voor de lissen 4, 3, 2, 1 en o:, alsmede het cecum 
3 het gedeelte voor de lis p en het darmgedeelte dat later als rectum 

wordt aangeduid. 

1 7! dag ( 4 embryonen) 

Van dit stadium werden geen grafische reconstructies vervaardigd. 
In plaats daarvan werden twee embryonen onder het microscoop ge
prepareerd. De verschillende fasen werden fotografisch vastgelegd. 
Aan de hand hiervan werd geprobeerd een indruk van het darmlissen
patroon te krijgen. 

Het eerste embryo had een lengte van 18 mm. De maag is in de boven
buik gelegen onder het diaphragma, voor het grootste gedeelte bedekt 
door leverweefsel. De lange as van de maag loopt van links caudaal 
naar rechts craniaal en maakt een hoek met het frontale vlak. Er is 
geen physiologische navelbreuk meer. De gehele darm bevindt zich 
in de buikholte. De onderlinge ligging der lissen is zeer ingewikkeld. 
Ook nu worden in totaal 8 lissen gevonden. Het cecum is niet duidelijk 
te onderscheiden. Van de oesophagus is alleen het abdominale gedeelte 
geprepareerd. 
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Het tweede embryo had een lengte van 14.2 mm. Een physiologische 
navelbreuk is aanwezig. De maag bevindt zich onder in de buikholte, 
caudaal van de lever. De lange as loopt van links caudaal naar rechts 
craniaal en maakt een hoek met het frontale vlak. Het orale been van 
de intraembryonale darmlis - aangeduid met a - is grotendeels rechts 
en ventraal van het aborale gelegen, de concaviteit is naar craniaal ge
richt. In het orale been van de oorspronkelijke navellis hebben zich 
vier lissen ontwikkeld van aboraal naar oraal aangeduid met 1 ,  2, 3 en 4. 
De intraembryonale voortzetting van het aborale been van lis 1 is 
dorsaal van de intraembryonale darmlis gelegen. De afmetingen van het 
cecum zijn niet met zekerheid vast te stellen. Aan de oesophagus werd 
alleen het abdominale gedeelte geprepareerd echter niet duidelijk foto
grafisch afgebeeld. Het aangetroffen darmlissenpartroon doet sterk 
denken aan dat gevonden bij het embryo van 15! dag. 

De ontwikkeling der mesenteria werd bestudeerd aan andere embryo
nen dan waaraan de waarnemingen over de darmontwikkeling werden 
gedaan. In vergelijking met het vorige stadium zijn er geen veranderingen 
opgetreden. 

1 8! dag (2 embryonen) 

Van dit embryo werd op dezelfde wijze als in het vorige stadium in
formatie over het darmlissenpatroon verkregen. Het embryo had een 
lengte van 21 mm. De maag is in de bovenbuik gelegen onder het dia
phragma, voor een aanzienlijk gedeelte door leverweefsel bedekt. De 
lange as loopt ook hier van links caudaal naar rechts craniaal en maakt 
een hoek met het frontale vlak. De onderlinge ligging der darmlissen is 
zeer ingewikkeld en niet bevredigend te beschrijven. Het aantal is met 
moeite vast te stellen. Van de oesophagus is alleen het abdominale ge
deelte geprepareerd en zijn plaats van inmonding in de maag gefoto
grafeerd. 

Ook hier werd de ontwikkeling van het mesenterium aan een ander 
embryo bestudeerd. De waarnemingen stemmen overeen met die ge
daan in het vorige stadium. 
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V. DE AANTALLEN MITOSEN 

Methode 

Bij coupeseries van 10, 10!, 1 1!, 12! en 14! dag werden in het abdo
minale entoderm mitosen geteld. De moederdieren van de genoemde 
el'nbryonen waren niet met een mitoseremmer behandeld. Ter controle 
werd bij andere moederdieren 6 uur voor het vastgestelde opofferings
tijdstip een waterige oplossing van colcemid intraabdominaal toegediend. 
De indruk bestond dat bij embryonen van met colcemid behandelde 
moederdieren, de mitoseaantallen niet duidelijk systematisch verschil
den van die bij "normale" embryonen. Deze indruk werd echter niet 
gesteund door de telresultaten bij één embryo van 1 1  dagen, waarvan 
de moeder met colcemid was voorbehandeld. Deze toonden geen grote 
verschillen met de resultaten die bij een "normaal" embryo van 1 1  t dag 
werden waargenomen. De reden waarom de tellingen der mitosen bij de 
niet met colcemid behandelde embryonen werden verricht, is de histo
logisch veel mindere kwaliteit van de colcemid-series. Omdat de in
beddings, snij- en kleuringsprocedures voor de colcemid en de "nor
male" dieren identiek zijn gehouden, is het kwaliteitsverschil naar alle 
waarschijnlijkheid door de colcemid veroorzaakt. 

Van elke coupe van 10 µm werd iedere mitotische cel op de zijkant 
van de kartonreconstructie door middel van een gekleurde stip aange
geven (van OosTRoM, 1972). Een cel werd als in mitose verkerend 
beschouwd wanneer - soms geverifieerd onder olie-immersie, vergro
ting 1000 x - de kernstructuur duidelijk afweek van die in een rustende 
cel. Twee tegen elkaar liggende cellen met identiek uitziende, niet 
rustende kernstructuren, werden steeds als één mitose geteld. Wanneer 
op overeenkomstige plaatsen in opeenvolgende coupes een deel van 
een mitotische kern werd waargenomen, dan werd slechts in één coupe 
de mitose genoteerd. 

Bij de series van 12! en 14! dag met coupes van respectievelijk 5 en 6 µm 
dikte, werden mitosen alleen in iedere 4e respectievelijk 6e coupe geteld. 



Van iedere kartonreconstructie werden 4 foto's gemaakt van 2 m 
afstand en wel van de dorsale, de ventrale, de linker- en de re9hterzijde. 
Er werd zorg voor gedragen dat de opnamen precies langs dezelfde as 
geschiedden, of dat hun richtingen precies loodrecht op elkaar stonden. 

Van de foto's waarin de mitosestippen duidelijk zichtbaar waren, 
werden afdrukken van 41,0 x 50.5 cm vervaardigd. In de reconstructies 
werden de grenzen van opeenvolgende entodermonderdelen door middel 
van gekleurde omtrekken loodrecht op de lengterichting van het ento
dermbuisdeel aangegeven. Hierbij werd de lengte van het darmkanaal 
tussen maaguitgang en cloaca in de eerste 3 stadia, tussen maaguitgang 
en anus in de laatste 2 stadia in drie gelijke delen verdeeld. De darm
lengte werd hiertoe in de kartonreconstructie zo nauwkeurig mogelijk, 
alle bochten volgende, gemeten. 

Te/resultaten 

De tellingen van de mitosen werden aan de reconstructies van de 
stadia tot 12! dag in dorsoventrale, dextrosinistrale, ventrodorsale en 
sinistrodextrale richting verricht. Hierbij werden de foto's gebruikt om 
steeds de goede telrichting te kunnen aanhouden. De aantallen mitosen 
berekend uit de vier tellingen per reconstructie zijn in tabel 2 gegeven: 

TABEL 2. MITOSEAANTALLEN (OMGEREKEND MET BETREKKING TOT COUPEDIKTEN EN AAN-
TALLEN TUSSENLIGGENDE COUPES) GETELD AAN RECONSTRUCTIES. DE DARMLENGTE WERD 
BEPAALD VAN CARDIA TOT CLOACA. 

stadium coupe maag darm ( 1 )  darm (2) darm (3) darm cloaca 
dikte (totaal) 

10 dg 10 42 35.5 25.5 32 93 52 
10! dg 10 83 45.5 30 30.5 106 57.5 
I l! dg 10 1 35 77 74.5 64 215.5 60 

Bij het stadium van 12t dag was de aspect-tellingenmethode niet goed 
meer toepasbaar, omdat de verschillende delen van de darmtractus het 
zicht op andere delen moeilijk of onmogelijk maakte. Voor de stadia 
van 12t en 14t dag werd toch de methode toegepast, maar werden aan 
de hand van de tekeningen der coupes de tellingen zonodig aangevuld. 

Omdat de kronkeling van de darm veelal verklaard wordt uit diffe
rentiële groei, leek het gewenst de aantallen mitosen .in de rechter- en 
linkerhelft van de darmdelen afzonderlijk te bepalen. Hieme werden 
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TABEL 3. MITOSEAANTALLEN VOOR DE DARM (OMGEREKEND MET BETREKKING TOT COUPE· 
DIKTEN EN AANTALLEN TUSSENLIGGENDE COUPES) IN DE LOODRECHT OP ELKAAR STAANDE 
KIJKRICHTINGEN GETELD AAN RECONSTRUCTIES. BIJ DE SERIE VAN 1 2! DAG WERD IEDERE 
4E COUPE GETELD, BIJ DE SERIE VAN 14! DAG IEDERE 6E. DE DARMLENGTE WERD BEPAALD 
VAN CARDIA TOT ANUS. 

stadium coupe maag darm ( 1 )  darm (2) darm (3) darm 
dikte (totaal) 

1 2! dg 5 141 .5  108.5 1 06 84.5 299 
14! dg 6 3 1 1  353 352 191  896 

bij de oorspronkelijke coupes, op geleide van de reconstructies voor 
alle stadia de aantallen mitosen rechts resp. links van de lijn door de 
mesenterium-aanhechting van de darm tot het tegenoverliggende punt 

GRAFIEK 1 
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van de darmomtrek bepaald. Bij de resultaten in tabel 4 geldt dezelfde 
opmerking als bij de tabellen 2 en 3. 

TABEL 4. MITOSEAANTALLEN VOOR DE DARM RECHTS RESPECTIEVELIJK LINKS VAN HET 
SYMMETRIEVLAK DOOR DE MESENTERIUM·AANHECHTING. 

stadium coupe coupe darm (l) darm (2) darm (3) 
dikte selectie 

R L R L R L 

10 dg 1 0  elke 30 I l  1 7  10 1 0  20 
IOt dg 1 0  elke 23 23 1 6  20 1 6  1 5  
l l i  dg 1 0  elke 35 34 48 39 37 30 
1 2! dg 5 elke 4e 48 73 56 47 46 52 
14! dg 6 elke 6e 1 93 178  1 95 191  1 07 99 

Bewerking der te/gegevens en bespreking der resultaten 

a) lengtegroei en totaal aantal mitosen 

De darmlengte werd zo nauwkeurig mogelijk aan de reconstructies 
(fig. 1 7  t/m 21 )  gemeten. In grafiek l is te zien dat tussen 1 1! en 12! dag 
een groeiversnelling optreedt die zich na de 12! dagvoortzet. De relatieve 
lengte-toename is voor de vier tijdsintervallen achtereenvolgens 0.50, 
0.67, 1 .00 en 1 .38. De waarde 1 voor het interval van de 1 1! tot 12! dag 
is waarschijnlijk iets te hoog, daar bij 12! dag het rectum is meegemeten, 
bij 1 1  t dag niet. Uit deze darmlengtemetingen is het waarschijnlijk dat 
vanaf de lOe dag of eerder de darmlengte met gelijkmatige snelheid 
blijft doorgroeien tot na de 14! dag. De totaal getelde mitoseaantallen 
voor de darm (omgerekend m.b.t. coupedikte en aantallen tussenlig
gende coupes) zijn voor 10, 10!, 1 1!, 12! en 14! dag respectievelijk 
93, 106, 2 15.5, 598 en 2688 en de relatieve toenamen van de aantallen 
mitosen worden berekend op 0.14, 1 .03, 1 .77 en 3.5. Uit grafiek 1 
blijkt dat darmlengten en mitoseaantallen met de tijd in gelijke zin 
toenemen. 

De totale lengtegroei van de darm in de onderzochte tijdsperiode be
draagt 1 5.4 mm. Het eerste en tweede darmdeel groeien ieder tussen 1 0  
e n  14! dag bijna 6 mm, het laatste darmdeel 3.7 mm. 

b) rechts/links verhoudingen 

De totale aantallen getelde mitosen blijken in het terminale derde 
deel van de darm over de bestudeerde tijdsperiode duidelijk lager dan 
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Fig. l 7a Embryo 10 dagen, dextrolateraal 
aanzicht, vergroting 35,4 x 

Fig. l 8a Embryo IO! dag, dextrolatcraal 
aanzicht, vergroting 27,6 x 

Fig. l 9a Embryo 1 1  ! dag, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 31 x 
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Fig. 1 7b Embryo 10 dagen, dorsaal 
aanzicht, vergroting 35,4 x 

Fig. 1 8b Embryo IO! dag, ventraal 
aanzicht, vergroting 27,6 x 

Fig. l 9b Embryo 1 1  ! dag, dorsaal 
aanzicht, vergroting 3 1  x 



Fig. 20a Embryo 12! dag, dorsaal 
aanzicht, vergroting 29,8 x 

Fig. 21a Embryo 14t dag, sinistrolateraal 
aanzicht, vergroting 1 2! x 

Fig. 20b Embryo 12! dag, dextrolateraal 
aanzicht, vergroting 29,8 x 

Fig. 21b Embryo 14! dag, ventraal 
aanzicht, vergroting 12! x 

in de andere darmdelen. Dit geldt zowel voor de rechter als de linker 
darmzijde. De totalen van de rechterzijde liggen bij alle darmdelen iets 
hoger dan bij de linkerkant (grafiek 2). De verschillen in mitoseaantallen 
tussen rechter- en linkerzijde van de darm blijken niet voor alle onder
zochte stadia absoluut of relatief gelijk te zijn. Wanneer de rechts-links 
verschillen in mitoseaantallen per stadium (tabel 4) worden vergeleken 
dan blijkt in het stadium van 12! dag een duidelijk overwicht in mitose
aantal van de linkerkant van darmdeel ( 1 )  te bestaan. Hetzelfde wordt 
waargenomen voor darmdeel (3) in het 10 dg stadium; een zwakker 
overwicht van de linkerzijde in het 12! dag stadium wordt ook bij 
darmdeel (3) geconstateerd. De rechterzijde overweegt vooral in de eerste 
3 stadia (uitgezonderd de zojuist vermelde overwichten van links). 

De verschillen in mitoseaantallen tussen rechter en linker darmdelen 
(bepaald ten opzichte van de mesenterium-aanhechting en de craniocau-
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dale richting van het darmdeel) variëren tussen + 45 en - 50 (aantal 
rechts-aantal links). Aannemend dat een rechts-links verschil, indien 
positief een buiging van het darmdeel naar links veroorzaakt, en indien 
negatief dan een buiging naar rechts, kan uit de gegevens in tabel 5 
een zeer vereenvoudigd krommings-schema worden opgesteld. De 
kromming wordt des te sterker beschouwd, naarmate het R-L verschil 
groter is en de darmdeellengte kleiner. 

TABEL 5. GROVE SCHATTINGEN DER DOOR MITOSEAANTALVERSCHILLEN VEROORZAAKTE 
DARMXROMMINGEN. 

darmdeel 

1 
2 
3 

10 

+ + +  
+ +  

10! 

0 
+ 
0 

1 1 !  

+ 
+ 
+ 

12! 

+ + + + +  

14! leeftijd in dagen 

0 
0 
+ 

Het aantal tekens geeft de krommingsstèrkte aan; + = naar rechts gekromd, - = 
naar links gekromd. 

De verschillen in mitoseaantallen tussen rechter en linker darmhelft, 
kunnen tot gevolg hebben dat het betreffende danngedeelte gaat krom
men naar de zijde met het kleinste aantal mitosen. Wanneer bovendien 
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een - mogelijk zeer geringe - toename van de darmomtrek door de 
celdelingen wordt veroorzaakt, kan het darmdeel gaan torderen. Merk
waardig is, dat de diameters der darmgedeelten onderling gelijk zijn 
in alle onderzochte stadia (gemeten aan de reconstructies). Ook de 
verschillende stadia tonen geen verschillen in darmdiameters; deze 
laatste nemen dus tussen 9! en 14  dagen niet toe. 

Uiteraard geeft de vergelijking der mitoseaantallen van rechter en 
linker darmhelft niet voldoende informatie om de configuratie van het 
darmconvoluut eruit te kunnen afleiden. Daarvoor zouden de lig
gingen der mitosen in ventrodorsale en in craniocaudale richting ten 
opzichte van het darmlumen nauwkeurig moeten worden geregistreerd. 
De resultaten van het gedane initiële mitose verdelingsonderzoek geven 
echter wel aanwijzingen m.b.t. het bestaan van regionale verschillen 
in mitosedichtheid die mogelijk de darmkrommingen kunnen verklaren. 
Het zeer grote rechts-links verschil in mitoseaantallen in het darmdeel 
(2) tijdens het 12! dag stadium kan zonder veel bezwaar in verband 
worden gebracht met de ontwikkeling van de navellis in de navelbreuk 
in dit stadium. 
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VI. DE VOLWASSEN SITUS 

Wanneer men bij een muis de buikholte opent, krijgt men, in tegen
stelling tot hetgeen bij de mens gewoonlijk het geval is, geen van te 
voren te verwachten beeld voor ogen. Het darmlissenpakket toont geen 
vast patroon, de ligging van het cecum is niet constant; deze structuur 
is soms zelf niet direct zichtbaar. 

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat twee onderdelen van de 
tractus gastrointestinalis steeds op dezelfde plaats worden aangetroffen. 

de maag: deze is vrijwel geheel bedekt door de lever en heeft een 
nagenoeg constante ligging waarbij de cardia mediaal en dorsaal 
is gelegen, de pylorus ventraal en links van de mediaanlijn, de fundus 
links lateraal en caudaal. 

2 het onmiddellijk aboraal van de maag gelegen gedeelte van het 
duodenum: dit loopt met een grote boog naar rechts en is aan de 
dorsale zijde van het darmlissenpakket gelegen. 

Van het darmlissenpakket kan worden opgemerkt : 

l het heeft een variabele topografie zowel m.b.t. de ligging der lissen 
onderling als tot zich in de buikholte bevindende organen. 

2 dunne en dikke darmlissen zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. 
3 het ligt geheel intraperitoneaal. 
4 het bezit (dit blijkt bij het uiteenvouwen) een constant aantal darm

lissen, nl. vier lissen oraal, twee lissen aboraal van het cecum. 
5 het cecum is een verwijd darmgedeelte dat uit twee gedeelten bestaat, 

waarvan de scheiding soms uitwendig zichtbaar is door een in
snoering. 

6 de vascularisatie van de eerste twee lissen aboraal van de maag is 
afkomstig van de truncus celiacus; van de daarop volgende twee 
lissen, het cecum en de onmiddellijk op dit darmgedeelte volgende 
lis van de arteria mesenterica superior; van de meest aborale lis 
van de arteria mesenterica inferior. 
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Van alle onderdelen van het darmlissenpakket is het cecum direct 
herkenbaar. Door de variabiliteit en ligging van deze structuur zo exact 
mogelijk te beschrijven kan men een indruk geven van de variabiliteit 
in de topografie van de overige gedeelten van het darmlissen pakket. 
Van 50 volwassen muizen (25 mannelijke en 25 vrouwelijke dieren; 
alle mannelijke dieren ongeveer van hetzelfde lichaamsgewicht, alle 
vrouwelijke ongeveer van hetzelfde lichaamsgewicht, alle dieren ge
durende 24 uur gevast) werd subletaal (na intraperitoneale nembutal
toediening in letale dosis) het darm pakket blootgelegd en gefotogra
feerd. De ligging van het cecum werd vastgesteld. Onze bevindingen 
zijn de volgende: 

Ligging cecum 

mannelijke dieren: 

1 links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde naar rechts 
gericht. 

2 in het mediane vlak door andere delen van het darmpakket bedekt; 
het blinde uiteinde naar rechts en craniaal gericht. 

3 in het mediane vlak caudaal van de umbilicus, door andere delen 
van het darmpakket bedekt; het blinde uiteinde naar rechts en 
caudaal gericht. 

4 geheel links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde naar 
caudaal en ventraal gericht. 

5 links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde naar rechts 
gericht. 

6 links en caudaal van de umbilicus; het blinde uiteinde naar rechts 
gericht. 

7 links en caudaal van de umbilicus; het blinde uiteinde door het 
mediane vlak naar rechts en caudaal gericht; het topje buigt naar 
dorsaal. 

8 links, ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde boven de 
umbilicus, door het mediane vlak, naar rechts gericht. 

9 in het mediane vlak ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde 
naar rechts en caudaal gericht. 

10 caudaal van de umbilicus in het mediane vlak; het blinde uiteinde 
naar rechts lateraal en craniaal gericht. 

1 1  hoog in de buikholte links van het mediane vlak, caudaal van de 
maag; het blinde uiteinde naar boven gekromd en naar links en 
lateraal gericht. 
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1 2  links, ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde naar caudaal 
en dorsaal gericht. 

1 3  links, ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde in het mediane 
vlak naar dorsaal gericht. 

1 4  links, boven de umbilicus; het blinde uiteinde naar mediaal en 
dorsaal gericht. 

1 5  links, ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde vrijwel in een 
transversaal vlak gelegen; buigt onder een rechte hoek naar caudaal. 

1 6  links direct caudaal van de maag boven de umbilicus; het blinde 
uiteinde naar links, en lateraal gericht. 

1 7  links direct caudaal van de maag boven de umbilicus; het blinde 
uiteinde naar rechts, mediaal en caudaal gericht. 

1 8  onmiddellijk caudaal van de maag; het blinde uiteinde naar rechts 
en caudaal gericht. 

1 9  voor een groot deel onder de rechter, voor een klein deel onder de 
linker leverkwab gelegen; het blinde uiteinde in het mediane vlak 
gelegen en naar dorsaal en caudaal gericht. 

20 direct caudaal van de maag; het blinde uiteinde in een boog via het 
mediane vlak en naar caudaal en links gericht. 

21 links ter hoogte van de umbilicus ; het blinde uiteinde naar craniaal 
gericht. 

22 links lateraal en dorsaal ter hoogte van de umbilicus; het blinde 
uiteinde naar ventraal, mediaal en caudaal gericht. 

23 links lateraal ter hoogte van de navel ; het blinde uiteinde naar rechts, 
mediaal en caudaal gericht. 

24 links lateraal boven de umbilicus; het blinde uiteinde naar caudaal, 
mediaal en ventraal gericht. 

25 in het mediane vlak craniaal van de umbilicus tegen de caudale 
zijde van het darmpakket; het blinde uiteinde eerst naar caudaal, 
later naar dorsaal en craniaal gericht. 

vrouwelijke dieren: 

1 links van het mediane vlak ter hoogte van de umbilicus aan de  
caudale zijde van het darmpakket; het blinde uiteinde eerst naar 
ventraal, later naar caudaal gericht. 

2 links van het mediane vlak ter hoogte van de umbilicus; het blinde 
uiteinde via dit vlak naar rechts, vervolgens naar caudaal terug 
gebogen tot in het mediane vlak. 

3 links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde aanvankelijk 
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naar craniaal, later via een naar ventraal convexe boog naar caudaal 
gericht. 

4 in het mediane vlak direct caudaal van de umbilicus ; het blinde 
uiteinde naar links gericht. 

5 rechts van het mediane vlak caudaal van de umbilicus aan de cau
dale zijde van het darmpakket; het blinde uiteinde naar ventraal 
en lateraal gericht. 

6 direct caudaal van de umbilicus; het blinde uiteinde naar links en 
caudaal gericht. 

7 links, caudaal van de umbilicus aan de caudale zijde van het darm
pakket; het blinde uiteinde eerst naar rechts en ventraal, later naar 
caudaal gericht. 

8 in het mediane vlak caudaal van de umbilicus, rechter gedeelte 
naar caudaal gekromd; h�t blinde uiteinde naar links en dorsaal 
gericht. 

9 in het mediane vlak caudaal van de umbilicus, linker gedeelte naar 
dorsaal en caudaal gekromd; het blinde uiteinde naar rechts en 
caudaal gericht. 

10  links ter hoogte van de umbilicus, aan de caudale zijde van het 
darmpakket; het blinde uiteinde naar rechts en caudaal gericht. 

1 1  links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde via het me
diane vlak naar rechts en dorsaal gericht. 

1 2  uiterst links, caudaal van de umbilicus; het blinde uiteinde eerst 
naar craniaal en dorsaal, vervolgens in het mediane vlak naar ven
traal en caudaal en tenslotte naar dorsaal gericht. 

1 3  in het mediane vlak caudaal van de umbilicus; het blinde uiteinde 
eerst naar links, craniaal en dorsaal, later naar rechts en ventraal 
gericht. 

1 4  links van het mediane vlak ter hoogte van de umbilicus, in ventro
dorsale richting gekromd (concaviteit naar craniaal gericht); het 
blinde uiteinde via het mediane vlak naar rechts, dorsaal en caudaal 
gericht. 

15 links van het mediane vlak caudaal van de umbilicus; het blinde 
uiteinde via dit vlak naar caudaal en dorsaal gericht. 

1 6  links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde naar rechts, 
ventraal en caudaal gericht. 

1 7  ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde eerst naar caudaal, 
later naar craniaal gericht. 
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1 8  vrijwel in het mediane vlak ter hoogte van de umbilicus; het blinde 
uiteinde naar rechts, dorsaal en caudaal gericht. 

1 9  links van het mediane vlak ter hoogte van de umbilicus; het blinde 
uiteinde via dit vlak naar rechts en caudaal gericht. 

20 geheel links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde eerst naar 
dorsaal en craniaal, vervolgens naar caudaal en mediaal, tenslotte 
naar craniaal gericht. 

21 in het mediane vlak, direct craniaal van de umbilicus; het blinde 
uiteinde eerst naar rechts, later naar dorsaal en links gericht. 

22 links ter hoogte van de umbilicus; het blinde uiteinde eerst naar 
mediaal en craniaal, later naar caudaal gericht. 

23 rechts van het mediane vlak, direct craniaal van de umbilicus; het 
blinde uiteinde eerst naar rechts, later naar caudaal gericht. 

24 rechts, direct craniaal van de umbilicus; het blinde uiteinde naar 
rechts en craniaal gericht. 

25 links, direct craniaal van de umbilicus; het blinde uiteinde naar 
rechts gericht tot het mediane vlak. 

Belangrijke topografische aanknopingspunten werden in de tabellen 6 
en 7 bijeengebracht. 
Wanneer we vervolgens de gegevens uit tabel 6 en 7 samenvatten krijgen 
we tabel 8.  
In deze tabellen wordt de grote variabiliteit in de ligging van het cecum 
benadrukt: vastgesteld kan worden dat het cecum in meer dan 80 % 
der gevallen ventraal van het overige darmpakket, in ruim 60 % der 
gevallen in het linker gedeelte van de buikholte en in ongeveer 50 % 
der gevallen ter hoogte van de umbilicus is gelegen. Het blinde uiteinde 
is ongeveer in de helft der gevallen naar caudaal gericht. 
Het eindvertakkingspatroon van de arteria mesenterica superior (de 
verzorgende arterie voor de middendarm), vastgesteld aan 10 volwassen 
muizen, is waaiervormig, gekenmerkt door het op één plaats opsplitsen 
van de arterie in een aantal takken voor het cecum en de onmiddellijk 
oraal en aboraal gelegen delen van de darm. 
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TABEL 6. TOPOGRAFISCHE AANKNOPINGSPUNTEN M.B.T. DE LIGGING VAN HET CECUM BIJ MANNELIJKE VOLWASSEN DIEREN. 

nr d'd' ligging t.o.v. topografie buikholte gerichtheid van het blinde uiteinde situering t.o.v. 

umbilicus dannlissenpatroon 

t.h. v. er eau links med rechts er eau ve do sin dext ve m do 

1 + + + + 
2 + + + + + 
3 1- + + + + 
4 + + + + + 
5 + + + + 
6 + + + + 
7 + + + + + 
8 1- + + + + 
9 + + + + + 

1 0 + + + + + 
I l  + + + + + 
12  + + + + + 
1 3  + + + + 
14  + + + + + 
1 5  -! + + + 
1 6  + + + + 
1 7  + + + + + 
1 8  + + + + + 
19 + + + + + 
20 + + + + + 
2 1  -! + + + 
22 1- -! + + + + 
23 + + + + + 
24 + + + + + + 
25 + + + + + 

Totaal: 12  9 4 1 9  5 1 6 12  3 6 3 1 5  21  2 2 
Ui 
-..J 

Betekenis der afkortingen: t.b.v. = ter hoogte van; er = craniaal; eau = caudaal; med = in het mediane vlak; ve = ventraal; do = dorsaal; 
sin """ sinistraa/; dext = dextraa/; m = te midden van. 



TABEL 7. TOPOGRAFISCHE AANKNOPINGSPUNTEN M.B.T. DE LIGGING VAN HET CECUM BIJ VROUWELIJKE VOLWASSEN DIEREN. 

v. nr �� ligging t.o.v. topografie buikholte gerichtheid van het blinde uiteinde situering t.o.v. 
00 

umbilicus darmlissenpatroon 

t.h. v. er eau links med rechts er caud ve do sin dext ve m do 

1 + + + -1 -1 
2 -1 -1 + + + 
3 -t + + -1 + 
4 + + + + 
5 + + + + + 
6 + + + + + 
7 + + + -1 + + 
8 + + + + + 
9 -1 -1 + + + 

1 0  + + -1 + + 
1 1  + + + + + 
1 2  + + + + + 
1 3  + + + + + 
14 1 + + + + 
1 5  t- + + + + 
1 6  + + + 
1 7  + + + + + + 
1 8  + + + + + + 
1 9  + + + + + 
20 + -1 + + + + 
21  + + + 1 + 
22 1 + + + + 
23 + + + + + 
24 + + + + + 
25 + + + + 

Totaal: 1 2  4 9 1 5  7 3 3 14  6 8 4 1 5  2 1  4 

Betekenis der afkortingen: t.h. v. = ter hoogte van; er = craniaal; eau = caudaal; med = in het mediane vlak; do = dorsaal; sin = 1i11i1traal; 
dext = dextraal; m = te midden van. 



TABEL 8. TOPOGRAFISCHE AANKNOPINGSPUNTEN M.B.T. HET CECUM BIJ MANNELIJKE EN 
VROUWELIJKE VOLWASSEN Dll!Rl!N. 

Topografisch aanknopingspunt (M 

ligging t.o.v. umbilicus 

t.h.v. umbilicus 
craniaal 
caudaal 

plaats in de buikholte 

links 
mediaan 
rechts 

situering t.o.v. darmlissenpakket 

ventraal 
centraal 
dorsaal 

gerichtheid van het blinde uiteinde 

craniaal 
caudaal 
dorsaal 
links 
rechts 
craniaal en dorsaal 
craniaal en rechts 
craniaal en links 
caudaal en dorsaal 
caudaal en ventraal 
caudaal en rechts 
caudaal en links 
ventraal en rechts 
dorsaal en rechts 
dorsaal en links 
craniaal, dorsaal en rechts 
caudaal, dorsaal en rechts 
caudaal, ventraal en rechts 

12 
9 
4 

19 
5 
1 

21 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
1 

2 

2 

12 
4 
9 

1 5  
7 
3 

21 

4 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
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DISCUSSIE 

Op grond van reconstructies van het maagdarmkanaal in embryonale 
stadia vanaf 9! tot en met 1 8! dag p.c. hebben we geprobeerd een in
zicht te verkrijgen in de ontwikkeling van dit orgaansysteem. 

Daarbij valt op dat er aanvankelijk (9! dag) een lange voordarm 
aanwezig is en een wijde middendarm die via een langwerpige opening 
in verbinding staat met de dooierzaksteel en zich voortzet in de nauwe 
eind- en staartdarm. In het daaropvolgende stadium (10 dagen) zien 
we een sterke lengtetoename van het darmkanaal, voornamelijk ver
oorzaakt door de groei van de staartdarm. Voorts is de dooierzaksteel 
sterk in diameter afgenomen. Bij een embryo van 10! dag is de dooier
zaksteel geoblitereerd en de staartdarm sterk vernauwd. Oraal van de 
staartdarm ligt in dit stadium een verwijd darmgedeelte dat de einddarm 
wordt genoemd. Bij een embryo van 1 1  dagen is de dooierzaksteel ver
dwenen en zien we een begin van de vorming van de cloaca. In het 
daaropvolgende stadium is de "physiologische navelbreuk" aanwezig, 
bestaande uit de navellis, waarvan de benen ongeveer evenwijdig 
lopen. De einddarm is sterk verwijd en gaat over in de nog wijdere 
cloaca. Aboraal van de cloaca volgt de zeer nauwe staartdarm die in 
tegenstelling tot andere darmgedeelten ten opzichte van het stadium 
van 101 dag niet in lengte is toegenomen. Kort hierna treedt de reductie 
van de staartdarm op (12 dagen). Een eerste aanleg van het cecum is 
bij embryonen van 12  dagen aboraal van de top van de navellis te zien. 
Bij embryonen van 12! dag zien we dat direct aboraal van de maag zich 
een intraembryonale darmlis, aangeduid met a heeft gevormd. Het cecum 
is inmiddels sterk in grootte toegenomen. De staartdarm is in dit 
stadium verdwenen. In het hieropvolgende stadium (B! dag) zien we 
geen veranderingen optreden. Bij het embryo van 14 dagen zien we dat 
zich in het orale been van de navellis twee nieuwe lissen hebben gevormd 
(aangeduid van aboraal naar oraal met 2 en 3, waarbij bedacht moet 
worden dat met 1 de top van de navellis is aangegeven). Bij het embryo 
van 141 dag zien we dat de enige verandering die optreedt is het ver-

60 



dwijnen van de cloaca. Bij een embryo van 15! dag zien we oraal van 
lis 3 een nieuwe lis 4, terwijl bij een embryo van 1 6  dagen een tweede 
intraembryonale lis {aangeduid met b) aboraal van a en in de breuk
poort ontstaat en een lis (aangeduid met a) in het aborale been van de 
navellis tussen cecum en breukpoort. Na het verdwijnen van de phy
siologische navelbreuk (16! dag) ontwikkelt zich nog een intraembryo
nale darmlis (aangeduid met P) aboraal van lis a. Hierna zien we geen 
nieuwe vorming van lissen meer. Wel zien we in de verschillende darm
gedeelten differentiaties in de wanden optreden, waardoor het mogelijk 
wordt dunne darmgedeelten (met villi) van dikke darmgedeelten (met 
plooivorming) van elkaar te onderscheiden. 

De mesenteria ontwikkelen zich geleidelijk uit meer of minder mas
sieve bruggen van ongedifferentieerd mesenchymaal weefsel. Ook deze 
ontwikkeling is na het verdwijnen van de physiologiscbe navelbreuk 
voltooid. 

Uit het onderzoek van de volwassen situs blijkt dat er een zeer grote 
variabiliteit in onderlinge ligging der verschillende darmlissen is. Ter 
illustratie hiervan werd een beschrijving gegeven van de ligging van het 
cecum bij 25 mannelijke en 25 vrouwelijke volwassen muizen. Verder 
blijkt dat twee lissen direct aboraal van de maag worden gevasculari
seerd door takken van de truncus celiacus, de lis direct oraal van het 
rectum door takken van de a. mesenterica inferior en de overige lissen 
en het cecum door takken van de a. mesenterica superior. 

Het bovenstaande bemoeilijkt de benaming van de eerste dunne 
darmdelen. Op grond van de vascularisatie van de dunne darm bij de 
mens zou verwacht kunnen worden dat het duodenum voor het grootste 
deel vanuit de truncus celiacus wordt verzorgd, het jejenum vanuit de 
a. mesenterica superior. De vascularisatiegrens tussen truncus celiacus 
en a mesenterica superior ligt dus ongeveer op de scheiding van duode
num en jejunum. Indien dit bij de muis ook het geval is, dan bestaat 
het duodenum bij deze diersoort uit twee lissen, wat ons onwaarschijn
lijk voorkomt. In histologisch opzicht wordt bij de muis slechts één 
lis met duodenumstructuur waargenomen. Omdat, door het niet op
treden van retroperitonealisatie van de darm, geen topografische be
grenzing van duodenum en ileum mogelijk is, moet bij de muis Of een 
histologisch criterium worden aangelegd ( wat in dit stadium niet moge
lijk is), Of het eerdergenoemde vasculaire criterium. Naar onze mening 
is tot het stadium van 1 6! dag bij de muis de prospectieve betekenis van 
de eerste dunne darmlissen op grond van bovenstaande overwegingen 
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niet mogelijk. Wel kan worden geconcludeerd dat het duodenum waar
schijnlijk niet uit een groter dunne darmdeel dan de eerste twee aboraal 
van de maag gelegen lissen ontstaat. 

Bij vele embryonen zien we een bocht tussen het intraembryonale, op 
de maag volgende darmdeel en het orale been van de navellis. Deze 
bocht zou kunnen overeenkomen met de flexura duodenojejunalis bij 
de mens, een opvatting die door SvAEN is verdedigd; ook bij deze inter
pretatie bestaat het duodenum uit twee lissen. Jejunum en ileum ont
staan uit de vier, oraal van het cecum gelegen darmlissen die uit het 
orale been en de top van de navellis zijn ontstaan. Het colon dat bij de 
muis twee lissen omvat ontstaat dan uit het overige deel van het aborale 
been van de navellis en uit de einddarm. 

Tijdens de groei en de lisvorming zien we in het entoderm van de 
zich ontwikkelende darmbuis een groot aantal mitosen. Tellingen wer
den verricht bij embryonen van 10, 10!, I I!, 12! en 14! dag. Hierbij 
werd de darm in drie gelijke delen verdeeld. De totale aantallen mitosen 
blijken in het terminale derde deel duidelijk lager dan in de andere 
darmdelen. De totale lengtegroei van de darm in de onderzochte 
tijdsperiode bedroeg 1 5,4 mm, waarbij de twee eerste gedeelten bijna 
6 mm voor hun rekening namen, het laatste deel 3,7 mm. De verschil
len in mitoseaantallen tussen rechter- en linkerzijde (bepaald ten op
zichte van de mesenteriumaanhechting) van de darm bleken niet in 
alle onderzochte stadia absoluut of relatief gelijk te zijn. Zij varieerden 
tussen + 45 en - 50 (aantal rechts - aantal links). Aannemend dat een 
rechts-links verschil, indien positief een buiging van het darmdeel naar 
links veroorzaakt en indien negatief een buiging naar rechts, dan kan 
uit schattingen der mitoseaantallenverschillen in de verschillende stadia 
van de ontwikkeling een darmlissenconfiguratie worden ontworpen. 
Er blijkt enige overeenstemming tussen de werkelijke en de op grond van 
de mitosetellingen te verwachten darmlissenconfiguratie te bestaan. 

Bij embryonen van 12  dagen zien we voor het eerst een uitstulping 
(het primordium van het cecum) aan het aborale been van de navellis. 
Deze uitstulping toont in de daaropvolgende stadia een sterke groei. 
Bij verdere ontwikkeling zien we dat het cecum uit twee gedeelten be
staat: een zeer wijd gedeelte waarin het ileum uitmondt en dat zich in 
het colon voortzet en een vernauwd gedeelte dat blind eindigt. Tussen 
het wijde en smalle gedeelte bevindt zich een uitwendig niet altijd zicht
bare plooi. Het uiteinde van het smalle gedeelte is vaak omgebogen. 
Men kan hier van een appendix vermiformis spreken, echter met dien 
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verstande dat er in de wand bij de volwassen muis geen lymphoied 
weefsel wordt aangetroffen. Dit laatste heeft de muis met enige andere 
knaagdiersoorten gemeen. 

Bestudering van het vaatpatroon leert dat de takken uit de a. mesen
terica superior naar de terminale gedeelten van het ileum, het cecum, 
de appendix vermiformis en de eerste gedeelten van het colon ongeveer 
terzelfder plaatse waaiervormig uit de hoofdstam ontspringen, waar
door de voortzetting ervan niet te bepalen is. Een dergelijk vaatpatroon 
wordt door CooK (1965) beschreven bij muizen van de La Grey stam. 
Dit patroon wijkt enigszins af van dat bij de mens, o.a. beschreven door 
LARDENNOIS en ÜKINCZYC (1910) en JAGODZINSKA, A. KOHMANN en 
S. KOHMANN {1971 ). 

De appendix vermiformis krijgt bloed uit een tak die het onmiddel-
1 ijk daaraan grenzende deel van het cecum en ook de onmiddellijk aan 
het cecum grenzende delen van ileum en colon vasculariseert. De op
vatting van WELVAART (1965), eerder reeds door ÜKEN (1 806) ver
dedigd, dat het cecum zou ontstaan uit de dooierzak wordt door ons 
niet gedeeld en wel op grond van de volgende beweringen: 

Bij een embryo van 1 1  dagen worden geen delen van de dooierzak
steel gevonden. 

2 Pas bij een embryo van 12 dagen is er een aanduiding van een cecum
aanleg. 

De ontwikkeling van de mesenteria verloopt geleidelijk van min of 
meer brede weefselbruggen tot smalle tweelagige ophangbanden. Door 
het uitblijven van retroperitonealisatie blijft de radix mesenterii in het 
mediane vlak. 

De vraag welk mechanisme verantwoordelijk is voor de opname van 
de inhoud van de physiologische navelbreuk in de buikholte kan niet 
bevredigend worden beantwoord. De mogelijkheid bestaat dat de vor
ming van de darmlis b in de breukpoort en die van de lis oc: aboraal van 
het cecum, vlak voor en tijdens het proces van de opname retraherend 
zouden kunnen werken. Dat de opname van de inhoud van de physiolo
gische navelbreuk tot stand zou komen door opname van de caudale 
zijde van het proximale gedeelte van de navelstreng in de voorste 
buikwand waardoor de breukinhoud in de buikholte terecht zou komen, 
is niet waarschijnlijk omdat in geen onzer series, transversale noch 
sagittale, enige aanwijzing in die richting kon worden gevonden. 
Het feit dat de grootte van de breukpoort tijdens de opname niet ver-
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andert, is een aanwijzing in tegengestelde richting. Verder hebben we 
ook geen voortzetting van de bekleding van de navelstreng op de voor
ste buikwand - een argument in de literatuur (WELVAART, 1965) aan
gevoerd als steun voor deze opvatting - kunnen waarnemen. 
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SAMENVATIING 

Een onderzoek werd verricht naar de ontwikkeling van de darm bij 
de muis (Mus Musculus L, stam C57 BL/RIJ en stam C57 BL/OSCN), 
aan embryonen van opeenvolgende leeftijden. Hiertoe werden van de 
maagdarmtractus van embryonen van 8 tot 1 6! dag p.c. reconstructies 
vervaardigd. Enige waarnemingen werden verricht over de differen
tiatie van het darmepitheel in deze stadia. De ontwikkeling van de 
breukpoort werd nagegaan aan embryonen van opeenvolgende leef
tijden van 1 1  t tot en met 16  dagen. De maagdarmsitus werd bestudeerd 
aan volwassen mannelijke en vrouwelijke muizen en werd fotografisch 
vastgelegd en de variatie in de ligging van het cecum werd in beschrij
vingen en tabellen verduidelijkt. Bij telkens 1 specimen van de stadia 
van 10, 10!, 1 1!, 12! en 14! dag werden mitosetellingen verricht aan 
het gehele darmkanaal. 

Waarnemingen 

1 Van een darmbuis bestaande uit een voordarm, middendarm en 
einddarm kan pas worden gesproken bij embryonen van 9! dag. 

2 De eerste aanduiding van de maagontwikkeling vinden we bij em
bryonen van 1 1  dagen. 

3 Een physiologische navelbreuk treedt op bij embryonen van 1 1  t 
dag; hij is bij embryonen van 16! dag verdwenen. 

4 De maagaanleg strekt zich tot het verdwijnen van de physiologische 
navelbreuk uit van het diaphragma tot nabij de bekkenbodem. 

5 In het intraembryonale darmgedeelte tussen maag en navellis ont
wikkelen zich in de periode tussen het ontstaan en het verdwijnen 
van de physiologische navelbreuk twee lissen. 

6 In de navellis ontwikkelen zich tijdens het bestaan van de physiolo
gische navelbreuk oraal van de cecumaanleg vier darmlissen en 
aboraal één lis. 

7 In het intraembryonale darmgedeelte, aboraal van de navellis ont-
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wikkelt zich na het verdwijnen van de physiologische navelbreuk 
één lis. 

8 Een eerste aanleg van het cecum vinden we bij embryonen van 12  
dagen aboraal van de  top van de navellis. 

9 De staartdarm is bij embryonen van 12t dag verdwenen. 
10 De dooierzaksteel {of resten daarvan) wordt bij embryonen van 

1 1  t dag niet meer waargenomen. 
1 1  De cloaca ontstaat bij embryonen van 1 1  dagen en is bij embryonen 

van 1 1  t dag opgedeeld. 
12  De mesenteria ontwikkelen zich geleidelijk vanaf de l Oe dag uit een 

brede weefselmassa die de onderdelen van de darm met de dorsale 
rompwand verbinden. Deze ontwikkeling is voltooid bij embryonen 
van 16t dag. 

13 De navelbreukpoort heeft bij embryonen van 14!, 1 5, 1 5! en 16  
dagen dezelfde afmetingen. 

14 De differentiatie van het darmepitheel begint bij embryonen van 
16t dag. 

1 5  Het epitheel van de navelstreng zet zich niet op de buitenzijde van 
de voorste buikwand voort. 

16 De aantallen mitosen van rechter en linker darmzijde verschillen. 
De verschillen zijn afhankelijk van darmdeel en embryonaal stadium. 

17 De a. mesenterica superior valt, in het gebied van het cecum en de 
aangrenzende gedeelten van ileum en colon, waaiervormig uiteen, 
er is geen voortzetting van de hoofdstam aanwijsbaar. 

18  Er vindt geen retroperitonealisatie van delen van de darmtractus 
plaats. 

19 De appendix vermiformis is een "wormvormig" onderdeel van het 
embryonale cecum. Er bevindt zich in volwassen stadia geen lym
phoied weefsel in. 

20 De volwassen situs tonen zeer grote variatie in onderlinge ligging 
der afzonderlijke lissen. Alleen de maag en het direct aboraal ervan 
gelegen deel van de darm hebben een constante positie. 

Conclusies 

Het totale darmpakket van de muis bestaat uit acht lissen waarvan 
vijf zich in het extraembryonale coeloom binnen de navelstreng ont
wikkelen, twee oraal van de navellis en één aboraal. 

2 Het extraembryonale darmpakket wordt niet in de buikholte ver-
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plaatst door opname van het caudale gedeelte van de navelstreng
wand in de voorste rompwand. 

3 De opname van het extraembryonale darmpakket in de buikholte 
wordt mogelijk bevorderd door retraherende krachten, te voor
schijn geroepen door het tegelijkertijd ontstaan van de lissen b en o:. 

4 De darm blijft geheel intraperitoneaal, de radix mesenterii ligt in 
het mediane vlak. 

5 De ligging der darmlissen toont een zeer grote variatie met uit
zondering van het gedeelte direct aboraal van de maag. 

6 Het cecum ontwikkelt zich uit een aanleg in het aborale been van de 
navellis en niet uit een rest van de dooierzaksteel. 
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SUMMARY 

The development of the intestine was investigated in the mouse (Mus 
musculus L, strains C57 BL/RIJ and C57 BL/OSCN) utilizing embryos 
aged 8-16! days post coitum. Embryos were serially sectioned, and 
graphic as well as three-dimensional reconstructions were made of their 
intestinal tracts. Same observations are described on the differentiation 
of the intestinal epithelium in successive stages of development. The 
development and regression of the umbilical herniation was described 
in embryos aged l lf-1 6  days post coitum. The situs viscerum was stud
ied and photographed in freshly dissected male and female adult mice, 
and the variation in the topography of the cecum was described and 
tabulated. In one specimen each of the 10, 10!, l lt, 1 2! and 14! day 
stages counts of mitotic cells were made in the epithelium of the entire 
intestinal tract. 

Observations 

1 Indications of the differentiation of the intestinal tract into foregut, 
midgut and hindgut first appear in 9t days old embryos. 

2 The first indication of the development of a stomach is found in 
1 1  days old embryos. 

3 The (physiological) umbilical herniation occurs at an age of 1 1  t 
days; it has disappeared in 16! days old embryos. 

4 The prospective stomach extends from the diaphragm to the pelvic 
floor until the stage in which the umbilical hernia has disappeared. 

5 Two new loops are formed in the intraembryonic portion of the 
intestine between the stomach and the umbilical loop during the 
period that the umbilical hernia exists. 

6 During the period that the physiological hernia exists five new loops 
develop from the original umbilical loop; four of these loops are 
situated orally and one aborally to the cecum. 

7 After the retraction of the physiological hernia one more loop de-
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velops in the umbilical loop, aborally to the cecum. 
8 The rudiment of the cecum appears in 12 days old embryos; it is 

situated aborally to the top of the umbilical loop. 
9 The tailgut has disappeared in 12! days old embryos. 

l 0 At the age of 1 1  t days all vestiges of the yolk stalle have disappeared. 
1 1  The cloaca develops in 1 1  days old embryos; twelve hours later its 

partition has occurred. 
1 2  The mesenteries gradually develop from the tenth day of embryonic 

development. They differentiate from a broad mass of mesenchym, 
which connects the portions of the intestinal tract with the dorsal 
body wall. Their development is completed at the age of 16! days 
post coitum. 

1 3  The abdominal opening of the hernia} sac is of equal size in all the 
embryos of 14!, 1 5, 15! and 16 days' age. 

14 Differentiation of the intestinal epithelium starts at 16! days post 
coitum. 

1 5  The epithelium of the umbilical cord does not extend on the ventral 
abdominal wall. 

1 6  Differences were found between the numbers of mitotic cells in the 
right and the left walls of the intestinal tract. These differences 
depend on the part of the intestine under consideration, and on the 
stage of embryonic development. 

1 7  In the region of the cecum and the adjoining portions of the ileum 
and colon the superior mesenteric artery terminates in a fanshaped 
branching system; no direct continuation of the main trunk can be 
observed. 

1 8  No retroperitonealisation occurs of any part of the intestinal tract. 
19 The vermiform appendix is a slender, cylindrical portion of the ce

cum. Lymphoid tissue never appears in it, even not in the adult 
mouse. 

20 The adult situses viscerum show extreme variation in the topography 
of intestinal loops. Only the stomach and the adjacent part of the 
small intestine show an identical topography in different individuals. 

Conclusions 

1 In the mouse eight loops develop in the intestinal tract; five of these 
appear surrounded by the extraembryonic coelom in the umbilical 
cord; from these five two develop orally and one aborally from the 
top of the umbilical loop. 
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2 Absorption of the caudal wall of the umbilical hernia into the ventral 
abdominal wall cannot explain the retraction of the umbilical hernia. 

3 The retraction of the extraembryonic portions of the intestine into 
the abdominal cavity is possibly enhanced by the retracting farces 
caused by the simultaneous formation of loops b and a.. 

4 The intestine remains entirely intraperitoneal ; the radix mesenterii 
is situated in the midsagittal plane. 

5 The topography of the intestinal loops is extremely variable, except 
for the portion immediately aboral to the stomach. 

6 The cecum develops from a rudiment in the aboral leg of the um
bilical loop, and not from a vestige of the yolk stalk. 
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