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634 F. P iotrowski

muscle topography in the successive instar nymphs has, however, 
shown tha t the relative situation of the genital opening does 
not undergo any change and remains between the VІ І І  and 
IX  sternum. That lack of migration of the genital opening in 
the males is a common phenomenon in insects (G u st a f so n  
1950). That is why one should with some reservations accept 
B l a g o v e s h c h e n s k i’s information (1956) stating tha t the male 
ectodermal ducts in Columbicola sp. ( M allophaga) are formed 
in the IV abdominal segment.

In  the female ontogenesis, however, the posterior shifting 
of the genital opening of some one or two segments is a rule.
I t  usually occurs by fusion of the hypodermal invaginations, 
formed in the successive segments, and the subsequent dis
appearance of the opening already superfluous. In the case 
of Dysdercus cingulatus (Heteroptera, G u p t a  .1951) the gonopore 
migrates thus from its initial position behind the V II sternum 
to the IX  sternum. As this process is progressing, the initially 
independent orifice of the spermatheca and tha t of the accessory 
gland migrate to the wall of the common oviduct. In  the onto
genetic development of Philaenus spumarius (Homoptera) 
M e t c a l f e  observed (1932) the migration of the gonopore from 
the V II to the V III segment, R a w a t  (1939) noticed the same 
in Naucoris cimicoides, and myself in Pediculus humanus L.
In  Philaenus spumarius, however, the accessory gland arises 
and remains active, having its orifice behind the IX  sternum, 
while in the remaining two species no such gland appears.

The gonopore in the Trichoptera (D o dson  1935) and in  
Siphonaptera (Nosopsyllus fasciatus Bosc ., S h a r if  1937) mi
grates towards the posterior in a different way: a median hy- 
podermal thickening is formed between the genital opening 
and its new site, and the opening is gradually shifted to its 
new position.

SUMMARY

1. B ody and head lice Pediculus humanus L. were investigated. The 
genital efferent system and the skeleton musculature of the genital segments 
were examined using the methods generally applied in insect embryology 
and histology.
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2. Paired gonads were found in the embryo (ovary composed of five 
ovarioles, or bi-lobed testicles), as well as solid mesodermal cords, consti
tuting rudiments of the efferent ducts. Thus the oviducts, the vasa defe- 
rentia and seminal vesicles of the imago are of mesodermal origin.

3. In the first instar nymph, unpaired hypodermal invaginations appear 
in the females behind the V II and behind the V III segments (oviducal 
and spermathecal invaginations), which connect early into one invagina
tion , and in the males — behind the V III segment (genital pouch).

4 . Deep inside the hypodermal invagination, on the side directed to
wards the ampullae a pair of processes is formed in both sexes, into which 
the mesoderm penetrates. The author considers them uropods.

5. In the males another pair of processes appears transitorily in the 
hypodermal invagination. They may be a remainder of reduced segment. 
If this is indeed the case, the genital opening in the males would be situated 
in the position normal for insects, i. e. behind the IX  sternum.

6. The uropods of the female lice develop into the genital appendages, 
which the author considers a rudimentary ovipositor. This way of ovipo
sitor formation characteristic for lice has not been known in other insects 
till now.

7. Parameres and the penis develop from uropods in the males.
8 . The parameres are paired and their distal parts fuse very early, 

building a V-shaped formation.
9. The paired origin of the penis in lice may be understood only as 

growing from the basis of two uropods. Vesica penis in the form of a cir
cular fold, the basal plate, and the small stiffening formations (statumen 
penis) appear successively during the ontogenetic development of the penis. 
Its proper musculature is developing at the same time.

10. The vasa deferentia in the first instar nymph are forming a loop 
around the ventral muscles of the V III segment and they remain there, 
which proves the anterior migration of the ampullae. In the female the 
oviducts are liberated from under the ventral muscles in connection with 
the reduction of the skeleton muscles in the third instar nymph.

11. Ampullae and the corresponding appendages belong to the dif
ferent segments in Pediculus humanus L., which may be the result of advan
ced dislocations, necessary because of the reduction of the abdominal seg
ments to the number of nine.

12. The ventral skeleton muscles of the V III abdominal segment are 
included into the copulatory apparatus in postembryonic life, and they 
act as muscles retracting the genital chamber in the male and as m. retractor 
dorsalis vaginae in the female.

13. In the ontogenesis of the male Pediculus humanus L. the genital 
opening migrates from ventral to dorsal side of the abdomen, without 
changing its relative position between the V III and IX  segments. The 
female genital opening migrates posteriorly to the next segment; it is 
a result of fusion of the respective hypodermal invaginations.
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STRESZCZENIE

R ozwój płciowego układu wyprowadzającego owadów po
znany był lepiej jedynie w grupach, zajmujących kluczową 
pozycję w rodowodzie ( Amphibiotica, Orthopteroidea i Blattoi- 
d ea ) ; w pozostałych grupach owadów był słabo poznany (np. 
u Mallophaga — jedynie z pracy Nusbauma, 1882) lub, jak 
u Anoplura, dotąd nie opracowany.

Autor objął badaniem wszy odzieżowe i głowowe Pediculus 
humanus L. i opracował drogi wyprowadzające układu płcio
wego oraz umięśnienie szkieletowe segmentów płciowych, uży
wając metod powszechnie stosowanych w embriologii i histologii 
owadów.

W zarodku można było znaleźć parzyste gonady (jajnik 
złożony z 5 cewek wzgl. dwupłatowe jądro) oraz lite pasma 
mezodermalne biegnące od gonad ku tyłowi. Spostrzeżenie to 
pozwala sprostować cytowaną dotąd w literaturze opinię 
S chölzela (1937), jakoby w zarodku Anoplura i Mallophaga 
gonady i ich przewody jeszcze się nie wyodrębniały, i jakoby 
następowało to u wszy dopiero w życiu pozarodkowym. Dalszy 
los litych pasm mezodermalnych wskazuje, że jajowody, nasie- 
niowody i pęcherzyki nasienne postaci dorosłej są elementami 
mezodermalnego pochodzenia.

W okresie I  nimfy, u obu płci pojawiają się w okolicy płcio
wej nieparzyste, hypodermalne wpuklenia. Jeżeli przyjąć za 
F e r r i s e m  (1951), że odwłok wszy składa się z 9 segmentów, 
to wspomniane wpuklenia pojawiają się u samic za V II i za 
V III segmentem i wcześnie łączą się w jedno wpuklenie z ujściem 
za V III segmentem. Jest to więc proces przebiegający podobnie 
jak u innych owadów i prowadzący do zlania się wpuklenia 
jajowodowego ze spermatekalnym. Natomiast u samców nie
parzyste wpuklenie powstaje za V III segmentem, a więc w miej
scu dla owadów nie typowym.

Głęboko we wpukleniu hypodermy, po stronie zwróconej 
ku mezodermalnym ampułkom, tworzy się u obu płci para 
wyrostków, do których wnika mezoderma. Autor uważa je 
za uropody. U samców, we wpukleniu hypodermalnym pojawia 
się przejściowo druga para wyrostków. Być może jest to ślad 
zredukowanego segmentu; w takim przypadku płciowy otwór
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męski znalazłby się za IX  segmentem, a więc na pozycji dla 
owadów normalnej i takiej, na jakiej mieści się on u imagines 
wielu Mallophaga.

Uropody samic wszy przekształcają się stopniowo w przy
datki płciowe, będące jak się wydaje, szczątkowym pokładeł- 
kiem. Sposób jego tworzenia się, a mianowicie zawiązywanie 
się głęboko we wpukleniu hypodermy i późniejsze wysuwanie 
się na zewnątrz z jednoczesnym pojawianiem się tzw. wargi, 
przebiega u wszy odmiennie niż u innych owadów. Z uropodów 
samców wszy powstają paramery i penis.

Paramery zakładają się parzyście i bardzo wcześnie zrastają 
się w nieparzysty twór kształtu rzymskiej piątki („V“).

Parzystość zawiązków prącia u wszy może być rozumiana 
jedynie jako wyrastanie prącia z podstawy dwóch paramerów. 
W rozwoju ontogenetycznym prącia pojawia się wpierw stożek, 
przebity przewodem wytryskowym, i prędko przybiera haczy
kowaty kształt charakterystyczny dla końcowej części prącia 
postaci dorosłej. Następnie pojawia się okrężny fałd, stanowiący 
zawiązek części pęczniejącej (vesica penis). Ściany tej części 
podlegają miejscami silnej sklerotyzacji, wykształcając zespół 
drobnych elementów usztywniających (statumen penis). W tym  
okresie następuje również silna chitynizacja końcowego odcinka 
prącia. Jednocześnie kieszeń płciowa dzieli się na 2 piętra: 
grzbietowe i brzuszne. W grzbietowym, znacznie obszerniej
szym, mieści się penis, a piętro brzuszne wytworzy płytkę 
bazalną. W tym  okresie rozwija się też umięśnienie własne apa
ratu  kopulacyjnego.

W I nimfie nasieniowód owija się dookoła brzusznego mięśnia 
podłużnego V III segmentu i tak  już pozostaje, świadcząc o mi
gracji ampułek do przodu. Analogiczny przewód samicy, tzn. 
jajowód, w związku z redukcją umięśnienia szkieletowego 
I I I  nimfy wyswobadza się, zacierając ślad przynależności am
pułki do określonego segmentu.

Ampułki i odpowiadające im odnóża należą u Pediculus 
humanus L. do różnych segmentów. Trudno powiedzieć, czy 
taki stan rzeczy jest dostatecznym argumentem na korzyść 
teorii G u st a f so n a  (1950). Wydaje się raczej, że jest to u wszy 
rezultatem daleko posuniętych przemieszczeń zarówno uro
podów, jak i ampułek, koniecznych wobec zmniejszenia ilości
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segmentów do dziewięciu, i być może wiąże się z coraz częściej 
podnoszonymi wątpliwościami co do pełnej homologii narządów 
płciowych Orthoptera z resztą wyższych owadów.

Ektodermalne odcinki przewodów wyprowadzających żeń
skich (uterus i vagina) oraz męskich (ductus ejaculatorius) 
zakładają się u Pediculus humanus L. nieparzyście. W odnie
sieniu do przewodu wytryskowego zgadza się to z obserwacjami, 
jakie poczynił N u sbau m  (1882) nad rozwojem Mallophaga, 
natomiast ektodermalne drogi żeńskie, zdaniem N u sb a u m a , 
zakładają się tam  parzyście. Bliższe porównanie opisowej części 
pracy N u sb au m a z przedstawionym w niniejszej pracy m ate
riałem faktycznym dotyczącym Pediculus humanus L., po
parte zaznaczającym się wyraźnie podobieństwem całej onto- 
genezy Mallophaga i Anoplura, nasuwa wątpliwości co do słusz
ności argumentów N u sbau m a.

Jednocześnie z rozwojem elementów ektodermalnych kształ
tuje się też umięśnienie, i to zarówno umięśnienie własne ekto
dermalnych części dróg wyprowadzających układu płciowego, 
jak i umięśnienie szkieletowe końcowych segmentów odwłoka. 
Na specjalną uwagę zasługuje przemieszczanie się u obu płci 
brzusznych mięśni V III segmentu. Rezultatem tego procesu 
jest włączenie mięśni szkieletowych V III segmentu w obręb 
aparatu kopulacyjnego: u samca dawne szkieletowe mięśnie 
brzuszne V III segmentu działają jako mięśnie wciągające przed
sionek płciowy, a u samicy — jako retractores dorsales vaginae. 
Boczne mięśnie szkieletowe nie podlegają takim przemieszcze
niom.

Zachowanie się. umięśnienia szkieletowego w ontogenezie 
ułatwia poprawną interpretację zmian, jakim podlegają w tym 
czasie końcowe dwa segmenty odwłoka wszy. U samców V III 
płytka sternalna wydłuża się i sięga u imago aż na grzbietową 
stronę ciała, IX  tergum jest niewielkie i kończy się tuż za od
bytem, a IX  sternum — co najmniej w znacznej części — buduje 
przedsionek płciowy postaci dorosłej. Otwór płciowy męski 
przesuwa się co prawda z brzusznej na grzbietową stronę ciała, 
jednak nie zmienia się przy tym  jego względne położenie na 
granicy V III i IX  segmentu. Żeński otwór płciowy mieści się 
po brzusznej stronie odwłoka, między V III  i IX  segmentem,



Cl Morphogenesis of the Genital Efferent System in Pediculus 643

a IX  płytka sternalna bierze pewien udział w budowaniu skle
pienia pochwy.

Autor stosuje terminologię wynikającą z rozwoju ontogene- 
tycznego, a dla jasności obrazu zestawia ją w 2 tabelach z tą, 
która dotyczy narządów płciowych dorosłych postaci Phthira- 
ptera. Praca podaje też niektóre szczegóły, nieznane dotąd 
w anatomii i histologii wszy ludzkiej.

РЕЗЮМЕ

Развитие выводной половой системы у насекомых сравни
тельно хорошо изучено было только у групп, занимающих исходное 
место в системе (Amphibiotica, Orthopteroidea и Blattoidea) ; у осталь
ных групп было слабо изучено (к. н. у Mallophaga, исключительно 
по работе N usbaum a, 1882) или, как например у Anoplura, вовсе 
не было обработано.

Автор исследовал вши: платяную и головную Pediculus hu
manus L. и разработал выводные пути половой системы, а также 
мышечную систему половых сегментов, применяя при этом методы, 
обычно употребляемые в эмбриологии и гистологии насекомых.

В зародыше найдены были парные гонады (яичники, сло
женные из пяти каналов или двудольные семенники) и сплошные 
мезодермальные тяжа, проходящие от гонад по направлению 
к заду. Наблюдение это позволяет исправить цитированное до 
настоящего времени мнение S c h ö lz e la  (1937), утверждавшего, 
что в зародыше Anoplura и Mallophaga гонады и их каналы еще 
не обособляются и что у вшей это обособление наступает лишь 
в позднейшей фазе развития. Дальнейшее развитие сплошных 
мезодермальных каналов показывает, что яйцеводы, семяпроводы 
и семенные пузырьки у зрелых особей, это элементы мезодер- 
мального происхождения.

В период первой нимфы, у обоего пола появляются в половой 
окрестности гиподермальные впячения. Если принять, следуя 
за F e rriso m  (1951), что брюшко вши состоит из 9 сегментов, 
то вышеупомянутые впячения появляются у самки за седьмым 
и за восьмым сегментами. Оба эти впячения очень рано сливаются
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