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A m. kir. állatorvosi főiskola kórbonctani intézetéből.
(Igazgató: Dr. Jármai Károly ny. r. tanár.)

A ló heréjének pigmentatiója.
Állatorvosdoktori értekezés kivonata.

(Négy képpel.)
írta : Sál Gyula m. kir. állatorvosi főiskolai tanársegéd.

A kórbonctani intézet gyakran kapott ménekből származó heréket, 
melyek sötétbarna metszéslappal bírtak és melyekből a mikroszkópos 
vizsgálat minden esetben nagy tömegben pigmentet mutatott ki a 
Leydig-féle interstitialis sejtekben. Minthogy a ló heréjének pigment
tartalmával ezideig behatóbban nem foglalkoztak, Dr. Jármai Károly 
professor úr megbízásából rendszeres vizsgálatokat végeztem annak 
megállapítása céljából, hogy a heremetszéslap makroszkópos elszíne
ződése, valamint a pigment megjelenése és mennyisége összefüggésben 
van-e az életkorral, végül pedig, hogy a herepigment a modern mikro- 
chemiai reakciók alapján a festékek milyen csoportjába tartozik.

Az irodalmi adatok szerint az emberi here csatornácskáinak 
(tub. seminiferi contorti) sejtjeiben, főleg azonban a Leydig-féle 
interstitialis sejtekben a 20. életév körül jelennek meg pigmentszemecs- 
kék, melyeknek mennyisége az életkorral többé-kevésbbé párhuza
mosan nő ; a pigment mikrochemiai reakciói alapján zsírreakciót adó 
lipofuscin-nak bizonyult. (Maass, Sehrt, Kasai, Hansemann, Hofmeister, 
Spangaro, Bardeleben, Recklingshausen, Hueck.)

Háziállataink közül a csikók heréjén megejtett rendszeres vizsgá
latok kiderítették, hogy az interstitium sajátságos pigmentsejtjeiben 
az új n. xanthochrom-sejtekben zsírreakciót adó pigment foglal helyet. 
(Bouin és Ancel, Poll, Bruni.) A xanthochromsejtek a here szövetének 
kialakulásával és a herecsatornácskák tágulásával kapcsolatban 
nagyobb részt eltűnnek, de mivel a here perifériás része a here centrumá
val szemben fejlődésben visszamarad, a nevezett sejtek a burok alatt 
még 15 hónaposnál idősebb korban is megtalálhatók. Elszórt irodalmi 
adatok szerint (Plato, Sehrt, Eichbaum, Schmaltz) a felnőtt ló Leydig- 
féle sejtjeiben is van pigment, mely többé-kevésbbé szintén adja a 
zsírreakciót, a pigment mennyisége azonban Schmaltz szerint oly kevés, 
hogy a here szürkésbarna színét ez meg nem magyarázza, szerinte a 
metszéslap színe a here zsírtartalmától ered. Még kevesebb irodalmi 
adatot találunk a többi háziállat heréjének pigmenttartalmára vonat



kozólag, csupán a házimadarak heréi képezték rendszeres vizsgálat 
tárgyát, melynek folyamán Bittner melanintartalmú elágazódó pigment
sejteket mutatott ki a herék interstitiumában. Arról, hogy a herecsator- 
nácskák (tub. seminiferi contorti) belsejében is kimutatható-e pigment, 
egy szerző se,m emlékezik meg.

Saját vizsgálatok.
Szövettani vizsgálatra 90 darab különböző korú ló heréje került, 

melyek közül a legfiatalabb hathónapos magzatból, a legidősebb pedig 
20 évnél öregebb ménből származott. Ezenkívül 60 darab nagyobbára 
csikóból származó herén csupán makroszkópos vizsgálat történt.

1. A here korszerinti makroszkópos elszíneződése.
A makroszkópos vizsgálat útján megállapítást nyert, hogy a 6—7 

hónapos magzatok heréi szürkésbarnák, az újszülött heréje már jóval 
sötétebb, az 1—3 hónapos csikók heréi pedig a legsötétebbek, egészen 
sötét feketebarnák. Ezután a here metszéslapja halványodik és pedig 
kezdetben, míg a világos kávébarna színt el nem éri, egyenletesen az 
egész metszéslapon. Kilenchónapos kor körül a metszéslap tarkázottá 
válik, amennyiben a centrális részen szürkésfehér folt jelenik meg, 
míg a periférián a tunica albuginea alatt gyűrűalakú barna sáv fut körül 
(1. az 1. képet). Később a pigmentgyűrű folytonossága a here felfüggesz
tésének helyén (margo fixus) hosszabb-rövidebb szakaszon megszakad, 
miáltal a pigmentes gyűrű pigmentes félholddá alakul át. A burok alatt 
lévő pigmentezettség másféléves korig jól látható, némely herében pedig 
halványan és mindinkább kisebb terjedelemben még 2 éves korban 
is kimutatható. A 2—5, sőt 6 éves herék látszólag pigmenttelenek, 
6 éves kortól kezdve ellenben a heremetszéslap fokozatosan barnás 
árnyalatúvá válik és 10—12 éves korban ismét sötétbarna színt vesz 
fel, 10 éves koron felül a here pigmentezettsége nem mutat további 
fokozódást, sőt egyes idősebb herék a 10 évesek átlagos színárnyalatá
nál világosabb metszéslappal bírnak (1. a 2. képet).

E törvényszerű magaviseletből megállapítható, hogy a ló heréje 
kétszer válik színessé és pedig először fiatal korban (juvenilis pigmen
tatio) és másodszor idősebb korban (felnőttkori pigmentatio). A fiatal
kori pigmentatio magzatkortól 1 % éves korig, a felnőttkori pedig 3 
évtől az élet végéig tart. A két pigmentszak közé be van iktatva egy 
periodus (2—5 év), mikor a herék szabadszemmel nézve pigmentmen
teseknek mondhatók.

2. A pigment quantitativ viszonyai.
A) Fiatalkori pigmentatio.

Alkalmas vizsgálati eljárásokkal megállapítottam, hogy a fiatalkori 
festenyzettség létrehozásában kétféle pigment szerepel. Még pedig egy 
alkohollal kivonható festék, mely a fixálásra és beágyazásra használt
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lipoidoldószereket élénksárgára festi és egy rögös pigment, mely saját
ságos pigmentsejtekben, az ú. n. xanthochromsejtekben foglal helyet 
(1. a 3. képen). A xanthochromsejtek közül a nagyobbak szabályos 
kör- vagy ellipsisalakiiak, a kisebbek pedig szabálytalanok, szegletesek. 
A pigmentsejteket a szalmasárga, äz eosinophil leucocyta granulumai-

1. kép. Juvenilis pigmentalio. Az egyes sorok felülről lefelé 
2 éves, 13/4 éves, 14 hónapos, 9 hónapos, 0 hónapos, 2 hó
na os csikó, 7 hónapos magzat heréjének metszéslapjait 

tüntetik fel.

hoz hasonló alakú és nagyságú pigmentgolyócskák teljesen kitöltik, 
ezeken kívül azcmban némely sejtben — főleg a magzati herékben 
sötétsárgásbarna, kristályszerű pigmentrögöcskék is fordulnak elő. 
A hólyagszerűen festődő és excentrikusán fekvő sejtmag a pigment
golyócskáktól takarva alig tűnik elő, széle több helyen behorpadt.
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miáltal csillag- vagy súlyzóalakot tüntet fel. Az interstitium, melyben 
a xanthochromsejtek foglalnak helyet, fiatal állatokban sokkal jobban 
fejlett és más felépítésű, mint ivarérett egyedekben. Bouin és Ancel 
a ló heréjében az interstitialis sejtek három nemzedékét különböztetik 
meg. Az első nemzedéket nagy plasmával, hólyagszerű maggal bíró 
hámtípusú sejtek alkotják, melyeknek plasnrája sudannal egyneműen 
halványvörösre festődik. E sejtek a magzati herékben túlnyomó több
ségben vannak, az újszülöttben már megfogytak, a háromhónapos 
heréből pedig egészen eltűntek. Az interstitialis sejtek második nemze
dékét képező, orsóalakú maggal és alig kivehető plasmával bíró sejtek

2. kép. Felnőttkori pigmentatio. Balról jobbra. I. sor • 3, 4 5 6 • 
Ií. sor: 8, 9, 9, 10; III. sor: 10, 11, 13, 15; IV. sor: 15 éves ló 

heréjének metszéslapja.

a magzati herében csak kevés számban, főleg a herecsatornácskák 
környezetében találhatók meg. Az orsósejtek újszülöttekben már meg
szaporodtak, a 3—4 hónapos here interstitiumát pedig kizárólag ezek 
a sejtek alkotják. A herecsatornácskák kialakulásával kapcsolatban 
azonban ez a második nemzedék is eltűnik és helyet ad az interstitialis 
sejtek harmadik, végső nemzedékének a Leydig-féle interstitialis 
sejteknek. Nagyjában hasonló viszonyokat írnak le embernél Kasai, 
Thaler, Hofmeister, Spangaro is. Kasai az orsóalakú sejteket az inter
stitialis sejtek nyugvó stádiumának nevezi.

A fiatalkori rögös pigmentet magukba záró xanthochromsejtek 
a magzati herékben csak mérsékelt számban találhatók, számuk az
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újszülöttekben észrevehetően megszaporodik, elterjedettségük optimu
mát azonban 1—3 hónapos korban érik el. Ezután a pigmentsejtek 
száma az orsósejtekből álló interstitium sorvadásával kapcsolatban 
megfogy. A megkevesbedés kezdetben egyenletesen az egész metszés
lapon történik, az első. életév utolsó negyedében azonban a pigment- 
sejtek a centrális részből a herecsatornácskák kifejlődésére és gyors 
tágulására az orsósejtekkel együtt eltűnnek, míg a fejlődésben vissza
maradt periférián viszonylag nagyszámban foglalnak helyet és a mak
roszkóposán is megfigyelhető tarka metszéslapot hozzák létre. Az egy
éves herében a tunica albuginea alatt húzódó barna sáv azt jelenti, 
hogy ott a herecsatornácskák még szőkék és az orsósejtekből álló 
interstitiumban még jelentékeny számú pigmentsejt található. 
A pigmentsejtek száma később a periférián is megfogy, de még 2 éves 
korban is a tunica albuginea alatt a margo liber tájékán a sejteknek 
nagyobb csoportjai mutathatók ki, utolsó képviselőik pedig elvétve 
3, 4, 5, sőt 6 éves herékben is felfedezhetők.

B) Felnőttkori pigmentatio.
A mikroszkópos vizsgálattal meg volt állapítható, hogy a felnőtt 

lovak heréjében két helyen találunk pigmentet és pedig a Leydig-féle 
interstitialis sejtekben és a Sertoli-sejtekben.

A pigment a Leydig-sejtekben hároméves kórban halványsárga, 
tűszúrásnyi, csak immmersióval (980 x ) észrevehető pontok alakjában 
jelenik meg, négyéves korban azonban már kisebb nagyítással (540 x ) 
is határozottan felismerhető. A pigmentszemecskék később sötétednek, 
barnás árnyalatúvá válnak és kis nagyítással (95 x) észrevehető 
coccusszerű képletek alakjában mutatkoznak. (6 év.) Hároméves kortól 
a pigment mennyisége kisebb visszaesésektől eltekintve emelkedő ten
denciát mutat és 10—12 év körül eléri a maximumot. Az ezeknél idő
sebb herék pigmenttartalma átlagban magas, a 10—12 évesekhez képest 
azonban további fokozódást nem mutat, a pigment mennyisége inga
dozik és egyes idősebb herékben feltűnően kicsiny, a 7—8 éves heréknél 
alacsonyabb fokra azonban sohasem esik alá. Ugyanazon életkorú 
herék pigmentatiója is változó, de nagy szélsőségek nem állapíthatók 
meg. A pigment megoszlása a Leydig-sejtekben nem egyenletes, fiatal 
korban a pigmentképződés kezdetén a Leydig-sejtek egész szigeteivel 
találkozunk, melyekben pigmentet kimutatni nem sikerül, idősebb 
herékben azonban, bár a pigment mennyiségi elosztódása igen változó, 
teljesen pigmenttelen Leydig-sejteket nem találunk. A pigmentszemecs
kék kezdetben egyenlőtlenül szétszórva foglalnak helyet, mintha a 
Leydig-sejteket finom homokkal behintették volna, amint azonban a 
pigment mennyisége megszaporodik, a szemecskék nagyobb halma
zokká aggregálódnak (1. a 4. képen), melyek terjedelemben elérik a 
Leydig-sejtek magvainak nagyságát.

A Sertoli-sejtekben 9 éves korban jelenik meg a halványsárga, 
sokszor csak immersióval észrevehető pigment, mely itt nem rögös



alakban, hanem vagy diffúz elosztódásban mutatkozik, miközben a 
plasmának magkörüli részét sárgára festi, vagy nagyobb zsírgolyócs
kákhoz hasonlóan tűnik elő. Idősebb korban a pigmentált Sertoli-sejtek 
száma nő, a pigmenttelenek azonban mindig túlnyomó többségben 
maradnak s ezért a Sertoli-sejtek pigmentje a here makroszkópos 
színének létrehozásában nem játszhat lényeges szerepet.

A pigmentált Leydig- és Sertoli-sejtek reggressiv metamorphosis 
jeleit nem mutatják, a spermiogenesis pedig a környező herecsator- 
nácskákban zavartalanul folyik le.

3. kép. Xanthochromsejtek ch’omolipoid-pigiiienlszemecskékkel.
Háromhónapos csikó heréjéből. Niluskék festés. Nagyítás: 150-szeres.

Függelékképpen itt említem meg rövid vizsgálatomat, melyet 24 drb. 
különböző korú herén a zsírtartalomra vonatkozólag végeztem. Vizs
gálataim során megállapítást nyert, hogy a fiatal csikók heréje zsírban 
igen szegény, mert a here állományában a sudanreakciót adó pigment- 
szemecskék mellett valódi zsír alig mutatható ki. Az interstitiumban 
nagyobb mennyiségű zsír az ivarérett kor fiatalabb éveiben fordul elő, 
amikor a kevéssé pigmentált Leydig-sejtekben az alkohollal kivonható 
zsírcseppecskéknek nagyobb csoportjai foglalnak helyet (2—5 év, 
legtöbb a 3 évesben); a későbbi években ellenben a pigmentszemecs- 
kékkel kitöltött Leydig-sejtekben zsírcseppecskék nem találhatók.
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Idősebb korban a here zsírja kizárólag a tubulus belsejében foglal 
helyet, ahol a zsírcseppecskék egymással összefolyva közvetetleníil a 
membrana propria felett körülfutó zsírhatárzónát alkotnak. zsh- 
határzóna már 2 éves korban felfedezhető és az élet előrehaladásával 
mindinkább kifejezettebbé válik, egyes zsírcseppecskéi azonban a 
9 éven felüli korban pigmentszemecskékké alakulnak át. (Sertoli-sejtek
pigmentje.) . . . .  ,
gg Ha a ló heréjének zsír- és pigmentforgalmat egymással osszehason-

4. kép. Lwofuscin-pigmenthalmazok a Leydig-féle interstitialis 
sejtekben. 9 éves ló heréjéből. Niluskék festés. Nagyítás: 200-szoros.

Htjuk, arra az eredményre jutunk, hogy az interstitiumban a valódi 
zsír és a pigmentek mennyisége között fordított viszony áll fenn.

3. A pigmentek qualitativ viszonyai.
A pigmentféleségek egyszerű szövettani vizsgálattal nem külön

böztethetők meg egymástól biztosan, hanem csak festődési viszonyaik 
és mikrochemiai reakcióik alapján különíthetők el. Az állati testben 
előforduló rögös pigmentek chemiai reakcióira vonatkozólag Hueck 
táblázatára utalok. (L. Hueck: Die pathologische Pigmentierung. 
Krehl—Marchand Hb. der alig. Path. Bd. 111. 2. 325. oldal.)
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Hueck táblázata alapján részletes vizsgálat tárgyává tettem a 
fiatal csikók heréjének xanthochromsejtjeiben előforduló rögös pig
mentet (Fj) és a felnőtt ló Leydig-sejtjeinek pigmentjét (Pn)- Vizs
gálataimat a következő táblázatban foglaltam össze.

A Pi és Pn pigment mikrochemiai reakciói (1—5) 
és festó'dési viszonyai (6— 12).

Sor
szám

Reakciók
és festési eljárások Pl Pll

í. C/) Savakkal Oldhatatlan Oldhatatlan
2. mV Lúgokkal Erős Ing hatására 

oldódik, széttöredezik
Erős lúg hatására 

lassan oldódik
3. <V Zsíroldószerekkel Oldhatatlan Oldhatatlan
4. <u Halványítószerekkel Ki fokban halványodik Kisfokban halványodik

5. X Vasreagensekkel Negatív Negatív

6. Bázikus
festékanyagokkal Pozitív Pozitív

7. Zsírfestőkkel (Sudan) Pozitív Kétes
8. v(D Ciaccio módszer szerint Pozitív Kétes

9. c/>
<D

Lorrain Smith—Diet- 
rich-módszer szerint Részben pozitív Pozitív

10. tu Fischler-módszer szerint Negatív Negatív
M. Osmium-savval Pozitív, nem teljesen 

kifejezett
Pozitív, nem teljesen 

kifejezett
12. Ezüstnitráttal Negatív Negatív

A két pigment (P[ és Pn) között lényeges különbség az, hogy 
míg a Pi zsírtermészete erősen kifejezett, addig a Pn a zsír- és lipoid- 
reakciókat csak kétes eredménnyel adja. E különbség ellenére Hueck 
táblázata szerint mindkét pigment a zsírtartalmú kopási pigment 
csoportjába sorozandó be, minthogy a pigmentek a csoportra karak
terisztikus reakciókban (bázikus anilinfestékek, redukciós próbák) 
megegyeznek. A zsírtartalmú kopási pigment a közfelfogás szerint 
(Lubarsch, Kutschera-Eichbergen, König, Staemler, Brahn-Schmidtmanri) 
összetett test, melynek fehérjeeredetíí pigmentmagva a zsírreakciót 
csak akkor adja, ha hozzá lipoidanyagok keverednek, amiért a kopási 
pigment zsírkomponensének lipoidoldókkal való eltávolítása után 
nem adja többé a sudanreakciót. Ezzel a tulajdonsággal ellentétes 
viselkedést tanúsít a P[ pigment, amennyiben lipoidoldókkal szem
ben nagyfokban ellenálló. (Fagyasztott, metszetben lipoidoldószerekkel 
való háromhetes kezelés, forró aetherrel és chloroformmal több órás 
kivonás után is adja a sudanreakciót, sőt a reakció határozottan pozitív 
még paraffinba ágyazott metszetekben is.) Ez a körülmény megokolttá



teszi a Pi pigmentnek a kopási pigment csoportjából való kiemelését 
és Ciaccio által (a mellékvesében, a corpus luteumban, a Leydig- 
sejtekben stb.) leírt chromolipoidokkal való azonosítását, mely festék
csoport jellemző sajátságául a szerző azt emeli ki, hogy nem pigment
komplexum, hanem in substantia zsírszármazék, azaz olyan zsírhasadási 
termék, mely festődési viszonyait megőrizte, de lipoidoldószerekkel 
szemben nagyfokban ellenálló. A magzatok és fiatal csikók heréjéből 
készített fagyasztott metszetekben luteinreakciót egy esetben sem 
sikerült kiváltanom. Ennek ellenére a herékből lipoidoldókkal könnyen 
és nagy tömegben kivonható festék oldhatósági viszonyai és élénk
sárga színe alapján a luteincsoportba sorozható, minthogy Hueck és 
Tendeloo megállapításai szerint a szövetekben a mikrochemiai reakciók 
negatív volta nem zárja ki feltétlenül a hitein jelenlétét. A felnőtt 
lovak Sertoli-sejtjeinek pigmentjét behatóbban nem vizsgáltam és 
így csak azt jegyezhetem meg, hogy a pigment, adja a sudanreakciót.

A mikrochemiai vizsgálatok alapján tehát megállapítható, hogy 
a juvenilis pigmentatio előidézésénél luteintermészetű festék és chromo- 
lipoid szerepel, a felnőttkori pignrentatiónál pedig lipofuscin (Leydig- 
sejtekben) és egy zsirtermészetü pigment (Sertoli-sejtekben) okozza 
a festenvzettséget.

A hercpigmentek jelentősége. A herepigmenteknek nincs pathologiás 
jelentősége, mert a festékek csupán a here physiologiás változásának 
kifejezői. A fiatalkori pigment a here szövetének evolutiójával van 
összefüggésben, amennyiben a xanthochromsejtek a herecsatornácskák 
tágulásával kapcsolatban szétesnek és eltűnnek. A felnőttkori pig
mentet, nem lehet a kopási pigmentek közé sorozni, mert a pigment a 
Leydig-sejtekben már hároméves korban megjelenik, tízéves kor körül 
pedig, tehát oly időben, amikor még a here működése kifogástalan, 
már maximális mennyiségre szaporodik fel. Az a már előbb megállapí
tott fordított viszony, mely a here interstitiumában a zsír és a pig
mentek mennyisége között fennáll, valamint a pigmenteknek többé- 
kevésbbé kifejezett zsirtermészete egyaránt arra mutatnak, hogy a 
pigmentek a here zsírforgalmában lényeges szerepet játszanak.

Összefoglalás.
1. A here makroszkópos festenyzettsége két különálló szakaszra 

osztható és pedig fiatalkori (juvenilis) és felnőttkori pigmentatiora.
2. A juvenilis pigmentatio a magzatkortól l%éves korig, a felnőtt

kori 3 éves kortól az élet végéig tart. A két időszak közé egy periodus 
iktatódik be (2—5 év), mikor a herék szabadszemmel nézve pigment
menteseknek látszanak.

3. A juvenilis pigmentatiót egy lutein-természetű festék és a 
xanthochromsejtekben helyet foglaló rögös pigment (chromolipoid) 
hozza létre. Felnőtt korban a Leydig-sejtekben lipofuscin, a Sertoli- 
sejtekben pedig zsírtermészetű festék fordul elő.
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4. A herepigmenteknek nincs pathologiás jelentősége, megjelenésük 
a here zsírforgalmával áll összefüggésben.

*
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Aus dem patholog.-anat. Institut der kön. ung. tierärztlichen Hochschule 
in Budapest. (Direktor: Prof. Dr. Karl Jármai.)

Die Pigmentation des Pferdehodens.
Auszug aus der Inauguraldissertation 

von Assistent Julius Sal.

Es wurden Untersuchungen angestellt zwecks Feststellung dessen, 
ob zwischen der Pigmentation des Hodens und dem Alter des Pferdes 
irgendein Zusammenhang besteht, und ob auf Grund der neuen mikro
chemischen Reaktionen das Pigment in eine bekannte Pigmentgruppe 
eingereiht werden kann. Histologisch wurden 90 Pferdehoden verschie
denen Alters untersucht, von welchen der jüngste von einem 6 Monate 
alten Fetus, der älteste von einem über 20 Jahre alten Hengst stammte. 
Ausserdem sind noch 60 Fohlenhoden bloss makroskopisch untersucht 
worden. Zur Bestimmung der Qualität des Pigmentes sind die Reak
tionen der Hueck-sehen Bestimmungstafel benutzt worden. Die 
Versuchsergebnisse können in folgenden Schlusssätzen zusammen
gefast werden.

1. Der Hoden des Pferdes wird während des Lebens zweimal 
färbig und zwar erstens in der Fohlenzeit (juvenile Pigmentation), 
zweitens im späteren Alter (späte Pigmentation). Die erste Pigmen
tation dauert von der Fetuszeit bis anderthalb Jahre, während die 
zweite vom 6. Jahre bis zum Lebensende reicht. Zwischen den zwei 
Pigmentationen gibt es einen Zeitraum, vom 2. bis 5. Lebensjahre, in 
welchem die Pferdehoden auf Grund makroskopischer Merkmale als 
pigmentfrei bezeichnet werden können.

2. Während der juvenilen Pigmentation ist der Hoden in 1—3 
Monate alten Fohlen am reichsten an Pigment, seine Schnittfläche 
ist zu dieser Zeit schwarzbraun, welcher Farbenton mit dem Alter 
zunehmend lichter wird, um im 9. Monate einer Scheckigkeit Platz zu 
geben. Der zentrale Teil des Hodens wird nämlich vollkommen farblos, 
während unter der Tunica albuginea zuerst in Ringform, später beim 
Margo liber in Halbmondform das Gewebe braungefärbt bleibt.

3. Die späte Pigmentation beginnt im 6. Jahre und macht sich im 
braunen Farbenton der Hodenschnittfläche kund, der mit dem Alter 
des Pferdes immer mehr zunimmt, sodass im 10— 12. Jahre die Hoden
schnittfläche ganz dunkelbraun erscheint. Im späteren Alter wird 
eine stärkere Vermehrung des Pigmentes nicht mehr wahrgenommen.



4. Die juvenile Pigmentation wird von einem mit Alkohol extra
hierbaren luteinartigen und von einem scholligen Pigment verursacht. 
Letzteres ist in eigenartigen Pigmentzellen, in den sogenannten Xantho- 
chromzellen (Bouin und Ancel) enthalten, die einen bläschenförmigen, 
eingekerbten Kern besitzen und deren Plasma mit dem Pigment voll
kommen ausgefüllt ist. Das alkohollösliche gelbe luteinartige Pigment 
spielt in der Fetalzeit die grösste Rolle, kann aber in kleinerer Menge 
im Hoden solange nachgewiesen werden, bis die Xanthochromzellen 
im Hodengewebe histologisch zu erkennen sind.

5. Die Xanthochromzellen sind im Alter von 1—3 Monaten in 
grösster Zahl vorhanden und verschwinden während der Hoden
evolution. Da die zentralen Hodenteile ihre Entwicklung früher 
erlangen, als die peripherischen, verschwinden die Xanthochromzellen 
in dem Hodenzentrum viel früher, als in dem peripherischen Hoden
gewebe, welcher Umstand die makroskopisch feststellbare ungleich- 
mässige Färbung des Hodens verursacht.

6. ln den Leydig-schen Zellen erscheint erst im 3. Lebensjahre ein 
blassgelbes und bloss mit Immersionsvergrösserung wahrnehmbares 
Pigment. Später vergrössern sich die Pigmentkörnchen, werden dunkler 
und erreichen im 10—12. Jahre ihre grösste Menge, die selbst , im spä
teren Alter keine bedeutendere Zunahme erfährt.

7. ln den Sertoli-schen Zellen wird erst im 9.Jahre, ein diffus zerteil
tes, blassgelbes Pigment mit der Immersionslinse wahrgenommen, 
welches sich zwar mit dem Lebensalter vermehrt, trotzdem ist aber die 
grösste Zahl der Sertoli-schen Zellen selbst im 20. Lebensjahre noch 
pigmentfrei. Auf das makroskopische Aussehen des Hodens hat 
dieses Pigment keinen Einfluss.

8. Der Umstand, dass das Pigment der Xanthochromzellen in 
Paraffinschnitten und selbst nach Extrahierung mit heissem Aether 
und Chloroform eine positive Sudanreaktion gibt, berechtigt dazu, 
diesen Farbstoff mit dem von Ciaccio beschriebenen Chromolipoid zu 
identifizieren. Das Pigment der Leydig-schen Zellen gibt typische 
Lipofuscinreaktionen, die Lipoidnatur desselben ist jedoch wenig aus
gesprochen. Das Pigment der Sertoli-schen Zellen wurde nicht eingehend 
untersucht, ist aber mit Sudan färbbar.

9. Das Interstitium des Pferdehodens ist im allgemeinen fettarm, 
das meiste Fett ist im 2—5-jährigen Alter vorhanden, also in jenem 
Zeiträume, wo das Interstitium des Hodens am pigmentärmsten ist. 
Daraus folgt, dass zwischen Fettreichtum und Pigment des Interstitimus 
tin verkehrtes Verhältnis obwaltet.

10. Die Hodenpigmente haben keine pathologische Bedeutung, 
ihre Erscheinung ist mit dem Fettstoffwechsel in Verbindung.
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