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derved nogen af de kjendte Misfostres Beskaffenhed og Oprindelse 
maatte kunne forklares.

Dette foranledigede Professor og Ridder af Dannebrogen Ja
cobson til at undersöge om og de mærkværdige Organer han har 
kaldet Primordialnyrerne, hvis nærmere Undersögelse han forelagde 
Selskabet i Fjor, kunde fore til nogen nye Oplysning over den vig
tige Classe af Misfostere, man kalder Hermaphroditer.

Efter at have viist, at Hermaphroditismen er begrundet i 
Naturen og at den som Normaltilstand hyppig viser sig i Plante
riget og i nogle af de lavere Dyreclasser, gaaer han Over til Be
tragtning deraf i Classen af Hvirveldyrene, hvor den kun fore
kommer som en Anomalie, som en Monstrositet, der kan være 
indskrænket enten til de ydre eller indre Dele af Generations- 
Apparatet.

Han er enig med Meckel og flere, at i det forste Tilfælde 
denne Misdannelse bestaaer i en standset Udvikling af de ydre 
Kjonsdele, hvorved de vedblive at voxe efter den Form og Beskaffen
hed de i en tidligere Periode af Embryets eller Fosterets Udvikling 
havde. Han beviser, at de fleste af disse saakaldte Hermaphroditer 
höre til Hankjönnet, og at deres Særegenhed hidrörer fra enKlöft eller 
Sprække i Urinveiene {Ana- eller Hypospadiesis'), stundom for
bunden med Blærekrængning {lnversio J^esicæ) og med tilsyne
ladende Mangel paa Testikler, i det nemlig disse Organer ei vare 
traadte ud af Bughulen. At denne Monstrositet sjeldnere forekom 
hos Hunkjönnet og da bestaaer i en Atresie forbunden med en 
Forstørrelse af Clitoris. Endvidere at man aldrig har funden Indi
viduel' hos hvilke de tvende forskjellige Kjönsdele vare dannede ved 
Siden eller ovenfor hinanden.

Hvad den mechaniske og indre Sphære af Generations-Appa
rate! vedkommer, ere de Exempler man anförer om mere eller
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mindre fuldkomne Hermaphroditer af denne Art ei tilstrækkelig 
bievne undersøgte eller oplyste. Ilan underkaster derfor de Iagt
tagelser vi nu derom have af Hunter, Mascagni, Meckel o. fl. en 
nærmere Critik, og söger at bevise, at hos de Misfostre, hvor disse 
berømte Anatomer troe at have funden Æggestokke og ved Siden 
af dem meer eller mindre udviklede Testikler med de dertil hö
rende Sædgange, disse Dele vare de, til den Tid, endnu ikke 
synderlig kjendte Primordialnyrer og deres Udforselsgange.

Disse Organer, der ere nogle af de forste der hos Embryet 
uddannes og træde i Function, höre saavel ved deres Structur som 
ved deres Function til de Mærkeligste vi kjende, og skjöndt den 
hele Cyclus, som de, fra deres Oprindelse indtil deres Forsvinden, 
gjennemlöbe, kun er kort, efterlade de dog Rudimenter, der hos 
nogle Dyr vedligeholde sig hele Livet igjennem.

Standse disse Organer i deres Udvikling og Forsvinden, da 
vedblive de at vøxe efter den Form og Beskaffenhed de havde i 
den Periode, hvor Standsningen indtraf, og da derved nogle af de 
övrige Dele af Generations-Apparatet blive staaende paa et lavere 
Trin af Udvikling, er man bleven ledet til at antage, at en mere 
eller mindre fuldkommen Hermaphroditisme fandt Sted.

Forf. oplyser endvidere hvorvidt nöiagtig Kundskab om disse 
Misfostere i medicoforensisk Henseende ere vigtige for Lægen.

Som Bidrag til Kundskab om Embryets Udvikling har samme 
Forf. meddeelt Selskabet sine Undersøgelser om de temporaire Gjeller 
der findes hos Haierne. Ved Gjelleaabningerne af smaae Embry er 
af denne Slægt findes en Mængde fine Trævler 5 dette bestemte den 
berömte Ichthyolog Bloch til at ansee dem fbr Unger af en egen Art 
af Haifisk, som han derfor kaldte Squalus fimbriatus. Blainville 
viste, at de findes hos Embryer af Haierne og Rokkene, at de ere 
Dele af Respirationsorganet og at de kun eçe temporaire. Forf. 
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stadfæster sin Vens Blainvilles Opdagelse, viser at disse Forlæn
gelser ere Fortsættelser af de egentlige Gj eller, og at de ved tilta
gende Udvikling forsvindej endvidere at disse temporaire Gjeller 
forholde sig til de permanente paa samme Maade som Primordial- 
nyrerne til de egentlige Nyrer.

Ved at fortsætte sine, i forrige Aarsberetning anförte, Forsög 
over Virkningen mellem Chlorplatin og Viinaand, fandt Professor Zeize, 
at det herved dannede Stof er en Forening af 1 Grunddeel Platin, 2 
Grunddele Chlor, 2 Grd. Kulstof og 4 Grd. Brint, eller, (naar det 
betragtes som en Sammensætning af sammensatte Stoffer) af 1 Grund
deel Platinfor.chlorid og 2 Grunddele tung Kulbrintej samt at de 
Foreninger, som delte Stof indgaaer med Chlorkaliær, eller med 
Chlorammonær indeholde mod 2 Grunddele af hiint 1 Grunddeel 
af disse, og saaledes kunne betragtes som Dobbelt-Salte, hvori Chlor- 
platinet er det negative Stof eller Syren for begge Ledene, og Kul
brinten Æsket i det ene Led, Chlorkaliæret eller Chlorammonæret 
i det andet. Efter at han havde udviklet dette, i Forbindelse med 
mere angaaende denne Gjenstand, i sit Program til Reformations
festen forrige Aar ved Universitetet, foretog han sig endnu en 
nærmere Undersögelse over et Stof, som han havde erholdt ved at 
gyde Ammoniak til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatinkaliær, 
dier Kali til en Oplosning af kulbrintet Chlorplatin-Ammonær. 
I den Afhandling han herover forelagde Selskabet viiste han, at dette 
Legeme er en Forening af 2 Grunddele kulbrintet Chlorplatin og 1 
Grunddeel Ammoniak (N2 FIff), saa at fölgelig her, som i nogle an
dre Foreninger, Ammoniaken forholder sig ligegjeldende med Am
monær, forbundet med et negativt Stof. Han sögte at oplyse 
Grunden hertil, og viste dernæst hvorledes disse Kulbrinte-Forenin
ger synes, hvad Sammensætningsmaaden angaaer, at være i Række 
med de saakaldte sammensatte Ætherarter, den tunge Viinolie m. fl, 


