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Hippomanes - wytwory omoczni
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Hippomanes - allantoic detivative :

The study describes the structure of an organic body found in the oral cavity of a newly born foal. On the
basis of microscopic analysis, the organic boóy was shówn to be hippomane§, an allantoic derivative.
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Hippomanes znane sąod dawna jako strukfury obec-
ne w omoczni konia, zebry, krowy, owcy, kozy, osła,
jelenia, krowy morskiej. Wykazują one różny kształt

owalny, prostokątny lub spłaszczonej piramidy. Mogą
być przytwierdzone do ściany omoczni lub wolno pły-
wające w płynie omoczni. Wielkośc ich waha się w
zależności od okresu ich formowania.Wczesne hip-
pomanes znajdowane w płynie omoczni są niewiel-
kie, a w miarę upływu ctĘy znacznie się powiększają
osiągając nawet wielkość pięści. Wykazują one ela-
styczną konsystencję, są gładkie, matowe, początko-
wo koloru białego i stopniowo około połowy ciąży
pr zybier aj ą z ab arwi eni e brunatne . P r zez niektórych
autorów nazyw anę są,,chlebem płodu" (I, 2, 3, 4, 5).

Do ZakŁadu Histologii i Embriologii dostarczono
twór matowy, spłaszczony o wymiarach 7x5x2 cm,
koloru brązowego, elastycznej konsystencji odpowia-
dający cechom hippomanes. Struktura ta zostaŁa zna-
lęziona w jamie ustnej źrebięcia tuż po porodzie. Z
relacj i praktykujących lekarzy weterynaryjnych wyni-
ka, że u około 30% nowo narodzonych źrebiąt struk-
tury te są obecne w j amie ustnej . Pospolicie zwane są

,,maśnikami" lub,, śmi etannikami" . Ze w zględu na nie -

zwykłe umiejscowienie tej struktury postanowiono
poddać jąanaltzie histologicznej. Po utrwaleniu w
całości, przecięto jąwzdŁuż długiej osi i zaobser-wo-
wano obecność jamy wypełnionej pĘnem klarownym
koloru słomkowe go. Jama o graniczon a była do ść gru-
bą ścianą a z 1ednejjej powierzchni do wnętrza jamy
uwypuklała się owalna wyniosłość . Z tej części wyko-
nano metodą parafinową preparaty histologiczne bar-
wione hematoksyliną i eozyną.

Na p o dstaw ie analizy mi kro skop ow ej stwi erd zono,
że częśc obwodowa stanowiąca ścianę wykazywaŁa

bardzlcj zwarte utkanie z eozynoftlnej substancji, na-
tomiast częśc zwrocona do jamy oTaz wyniosłość wy-
kazywaŁa strukturę siatkowatą (ryc. 1). W obszarze
obwodowym ściany widoczne były skupiska brunat-
nychziarntstości skupionych w jamkach, które wybar-
wiały się na granatowo, orazrożnej wielkości tksztaŁ-
tu kryształy (ryc. 2a). W wyniosłości występowały
o b s z ary wykazuj ąc e do ś ć Ii c znę nac zy nia zaw ier aj ąc e

krwinki (ryc. 2b).

Ryc. l. Przekrój przez hippomanes

Obserwowana budowa mikroskopowa odpowiada
opisanej przęz Kinga (3) budowie hippomanes u ko-
nta t zebry, Z b adań te go autora wynika, że pĘ n omocz-
nj wraz z zaawansowaniem ctĘy ulega zmętnieniu
ptzybterając kolor brązowy. Widoczne ziarntstości o
brązowym zabarwtęniu obserwowane na nie barwio-



Ryc. 2. a. Fragment ściany; b. Fragment wyniosłości

nych preparatach na obwodzie ściany hippomanes
prawdopodobnie pochodzą z pĘnu oĘoczni podczas
formowania tej struktury i one mogąnadawać brązo-
we zabarwienie. Obecnośónaczyń w wyniosłości od-
chodzącej od ściany moze sugerować, żebadana struk-
tura początkowo stanowiła uwypuklenie ściany omoc z-

ni, a następnie uległa oderwaniu ipoprzez odkładanie
się mateda\zpłyyu omoczni dochodziło do powięk-
szania się jej rozmiarów. Według Dicktersona(2)hip-
pomanes składają się z mukoprotein, w których od-
kładany jest głównie fosforan wapnia, zatem widocz-
ne kryształy obecne w ścianie i zatopione w eozyno-
filnej substancji mogąbyć złogami tego związkll.

Powyższe obserwacje wskazują żębadana struk-
tura to hippomanes, która prawdopodobnie podczas
porodu dostała się do jamy ustnej źrebięcia, Termin
hippomanes nie ma polskiego odpowiednika. King
(3) sugeruj e aby nazwa ta stosowanabyła do struktur
występujących w omoczni koniowatych, a u innych
s s aków należńoby używ ać tetminu,, omo czniowe ka-
myki".
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