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W  R O Ś L IN IE .

Badania ostatniego lat dziesiątka zapozna
ły nas z wielką ilością alkaloidów roślinnych; 
obecnie znamy już skład chemiczny przeszło 
50 związków tego rodzaju, 20  zaś z nich 
umiemy otrzymać systematycznie w labora- 
toryum.

Nastąpił więc czas, aby z zupełnem powo
dzeniem można było dokonać ogólnego prze
glądu zdobytych danych, wyjaśnić sobie po
chodzenie alkaloidów oraz ich znaczenie 
w życiu rośliny. Uczynił to niedawno p. Aime 
Pictet z Neuchatelu i z jego właśnie artykułu 
(Arch. des sciences physiąues et naturelles 
’ 905, t. X IX . Str. 329 —  referat w Natur. 
Rtind. 1905. X X . Str. 391). Przytoczymy 
kilka zasadniczych punktów tej ciekawej 
sprawy.

Pytanie, z jakich substancyj i jaką drogą 
tworzą się alkaloidy w roślinie, roztrząsano 
już dawno. Przed 15 laty Heckel wypowie
dział przypuszczenie, że związki te są pier
wszym produktem w  procesie syntezy biał
ka, Schulze jednak i P fe ffer stanowczo za
przeczyli temu, a Lutz i Olautriau dowie
dli, że takie alkaloidy, jak chinina, atropina, 
kokaina, morfina, kofeina, betaina i solanina, 
me mogą służyć roślinie jako substancye po
karmowe i że podczas kiełkowania nasion

oraz pierwszych stadyów rozwoju roślinki, 
nie zmniejsza się ich ilość, lecz owszem 
staje się coraz znaczniejszą; jeżeli zaś ma 
miejsce znikanie alkaloidów, to bynajmniej 
nie powiększa się jednocześnie w  odpowie
dnim stopniu ilość substancyj białkowych. 
Zdanie tedy Heckela nie mogło zostać uzna
ne za słuszne i musiało powstać natomiast 
wręcz od niego odmienne, głoszące, że wy- 
żej wymienione zasady roślinne należy uwa
żać odwrotnie za wyniki procesu dezasymi* 
lacyi, produkty rozkładu bardziej złożonych 
ciał organicznych.

„W edług tego obecnie panującego poglą
du—mówi p. A . Pictet— alkaloidy są zawie
rającymi azot produktami przemiany ma- 
teryi w  roślinie,podobnie jak u zwierząt mo
cznik, kwas moczowy, neuryna, glikokol, 
barwniki żółciowe i t. p. Jednak gdy orga
nizm zwierzęcy wydala podobne związki 
szybko nazewnątrz, roślina, nie posiadająca 
jak wiadomo potrzebnych do tego narządów, 
czynić tego nie jest w  stanie. Pewne gatun
ki zapewne posiadają możność dość prędkie
go dalszego ich rozkładania wskutek czego 
wydaje się, jakoby nigdy ich nie wytwarza
ły, inne wszakże rośliny mogą to robić 
w najlepszym razie bardzo powoli i niedo
statecznie tak, że przynajmniej czasowo są 
zmuszone znosić obecność ich w swym orga
nizmie. Starają one się wtedy uczynić je 
jaknajmniej szkodliwemi, co osiągają sku
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piając je  w  pewnych komórkach lub tkan
kach. Tern daje się tłumaczyć powstanie 
charakterystycznej lokalizacyi większości 
alkaloidów w organach peryferycznych u ro
ślin wyższych, które to zjawisko utrwaliło się 
drogą doboru tembardziej, że jednocześnie, 
z powodu trującego działania alkaloidów, 
jest to znakomity oręż w  walce o byt, chro
niący organizm roślinny przed pożarciem 
przez zwierzęta trawożerne11.

Tylko co przytoczony sposób walczenia 
ze szkodliwemi produktami procesów roz
kładowych, które to związki nie mogą być 
przez roślinę dalej rozłożone lub wydalone, 
nie jest jednak jedyny.

W iem y, że organizm zwierzęcy, jeśli wpro
wadzimy do niego sztucznie jakiekolwiek 
substancye toksyczne, nie wydali ich w sta
nie pierwotnym niezmienione, lecz podlega
ją  one w  nim chemicznym przemianom w  ten 
sposób, że zmniejsza się ich działalność tru
jąca, stają się łatwiej rozpuszczalne i t. d. 
Dzieje się to w  części zapomocą prostego utle
niania, w części przez połączenie się ich z in- 
nemi wytwarzanemi przez organizm związ
kami, lub, co bywa zwykle, zapomocą obu 
tych sposobów. Tak fenole wydostają się 
po połączeniu z kwasem siarkowym, jako 
kwas fenolo-siarkowy, kwas benzoesowy 
glikokol, jako kwas hippurowy; pewne obo
jętne związki tlenowe, jak mentol, kamfora, 
chloral, łączą się z łatwością z kwasem gli- 
konurowym; nareszcie zmiany następują 
wskutek metylowania, jak dzieje się z p iry
dyną.

W edług Picteta, rośliny też używają po
dobnych sposobów i otrzymywane z nich al
kaloidy istotnie nie są bezpośredniemi pro
duktami procesów przemiany materyi, lecz 
już zmienionemi, t. j. takiemi, które wskutek 
pewnych reakcyj syntetycznych straciły 
ostrość swego działania.

0  słuszności takiego zdania świadczą na
stępujące fakty:

1. Molekuła większości zasad roślinnych 
składa się zawsze z dwu m iędzy sobą za
sadniczo różniących się części, z jednej stro
ny z jądra zawierającego azot, z drugiej zaś 
ż nim zapomocą azotu lub tlenu związanej 
jednej lub kilku grup drugorzędnych rozmai
tego rodzaju.

2. Jeżeli, jak to ma miejsce w większości 
przypadków, roślina wytwarza kilka alkaloi
dów, to główne ich jądro jest zawsze jedno 
i to samo we wszystkich; alkaloidy różnią 
się tylko ilością i rodzajem grup drugo
rzędnych.

3. Zaledwie niewielka ilość alkaloidów 
zawiera hydroksyl (OH) lub imid (N il); zwy
kle w grupach tych wodór bywa zastępowa
ny przez rodnik węglowy, wskutek czego 
przeważna część związków badanych należy 
do zasad trzeciorzędowych, a większość za
wierających tlen, do eterów.

W idzim y więc, że roślina podobnie jak 
organizm zwierzęcy osłabia szkodliwe właści
wości wytwarzanych przez siebie odpadków, 
zastępując wodór ich hydroksylów lub imi- 
dów, przez co usunięte zostają grupy mogą
ce działać zabójczo na protoplazmę.

Grupy dodatkowe molekuł alkaloidowych 
należą jak wyżej wspomniano do rozmaitych 
rodzajów. W  pewnych nielicznych razach 
jest to reszta glukozy; niektóre alkaloidy, 
solanina, achileina, synalbina, posiadają je
dnocześnie własności glukozydów. Częściej 
grupę dodatkową stanowi reszta kwasu, 
w  większości przypadków, aromatycznego 
(benzoesowego w akonitynie i kokainie, tro
powego w  atropinie), niekiedy zaś i tłuszczo
wego (octowego w kolchicynie i angelikowe- 
go w weratrynie).

Przeważnie jednak wodór hydroksylu lub 
imidu zostaje zastąpiony przez rodnik alko
holowy, przyczem rzuca się odrazu w  oczy 
fakt, że zawsze jest to metyl (CH3); wyjątek 
stanowią piperyna, narkotyna, narceina, hy- 
drastyna i berberyna, gdzie zamiast metylu 
spotykamy metylen (CH2). Etylu lub wyższe
go jakiegokolwiek alkylu nie stwierdzono do
tąd jeszcze ani razu.

Analizując tylko co przytoczone spostrze
żenia, łatwo rozumiemy obecność w alka
loidach reszty glukozy i kwasów; związki te 
tworzą się w roślinie, jak wiadomo w wiel
kiej ilości. Natomiast mniej jasne jest two
rzenie się związków z grupami metylowemi 
lub metylenowemi. Pictet przypuszcza, że 
następuje to wskutek działania na jądra azo
towe alkaloidów formaldehydu, który według 
hypotezy Baeyerowskiej jest pierwszym pro
duktem asymilacyi C 02 przez roślinę.
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W przypadku metylowania reakcya prze
biegałaby

R — OH +  CH20 = R — OCH3 +  O 
R = N H  +  CH20 = R = N C H 3 +  0,

wrazie zaś tworzenia się związku metyleno
wego:

r < o h  +  CH2° = = R < o >CH2 +  H2°-
Podobne tłumaczenie wyjaśniłoby także 

częste występowanie w  roznaitych pro
duktach roślinnych grup Oki, i CH2 oraz zu
pełny brak innych alkilów.

Następnie zjawia się pytanie, jakie bardziej 
złożone związki należy uznawać za macierzy
ste w stosunku do alkaloidów. Naturalnie, 
że w roztrząsaniu tej sprawy pozostawiamy 
za nawiasem grupy dodatkowe —  o których 
tylko co mówiliśmy, całą zaś uwagę skupia
my na zasadniczym szkielecie cząsteczki do
szukując się analogii między budową alka
loidu, a zawierających azot ciał bardziej zło
żonych, spotykających się w roślinie. Trze
ba przytem mieć wciąż przed oczami to, że 
grupa alkaloidów bynajmniej nie obejmuje 
ciał z jednakową budową organiczną, odwro
tnie znajdujemy tu często bardzo między 
sobą różniące się typy. Można je  wszakże, 
jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej najbli
żej zbadane podzielić na cztery kategorye:
1) alkaloidy zawierające jądro pirydynowe 

C
~ / \ 0

, alkaloidy z opium, rycynina, hy-
0

N
drastyna, berberyna;

C- c
2) alkaloidy z jądrem pyrrolowem

d \ / 0

N
atropina, kokaina, nikotyna, strychnina, 
brucyna i t d.;

3) alkaloidy o jądrze purynowem
N

C/ X C N

N C C

C N
ts anty na i pochodne jej: teobromina, ka
bina i teofilina;

4) rząd czwartorzędowych zasad niecy
klicznych, jak cholina, muskaryna, betaina

i synapina, zawierających pięciowartościo- 
wy azot związany z trzema metylami i dwu- 
członkowym łańcuchem węglowym:

(OH,) 30 H  . NV— O —  C.

Rozmaitość ta budowy nie pozwala my
śleć o wspólnem pochodzeniu wszystkich 
tych związków od jednego ciała, owszem 
zmusza nas stosownie do wyżej wymienio
nych kategoryi przyjąć przynajmniej cztery 
źródła tworzenia się alkaloidów.

Rozpatrzmy się bliżej po kolei.

Co do purynowej i cholinowej (3-a, 4-a) to 
związki tu zaliczające się spotykamy za
równo w  świecie roślinnym jak w zwierzę
cym. W  organizmie zwierzęcym występują 
hypoksantyna (oksypuryna), ksantyna (dwu- 
oksypuryna), kwas moczowy (trójoksypu- 
ryna) przyezem przyjmuje się, że tworzą się 
one drogą rozszczepienia i utlenienia kwasu 
nukleinowego, który ze swej strony stanowi 
zasadniczą część składową nukleiny i nukle- 
oproteidów jąder komórkowych. W  roślinie 
znajdujemy także ksantynę i hypoksantynę 
(kwas moczowy nigdy). Pochodne ksanty- 
n y—kafeina, teobromina i teofilina, tworzą 
się zapewne drogą stopniowego jej metylo
wania. Teni samem wyjaśnia się źródło po
chodzenia tych alkaloidów; jest ono takież jak 
i w  organizmie zwierzęcym, czyli są to pro
dukty rozpadu nukleiny jąder komórkowych. 
Podobnie z zasadami cholinowemi. Cho
lina, jak wiadomo, w tkankach zwierzęcych 
powstaje drogą zmydlania lecytyny; roślin
nej cholinie, pochodnym od niej alkaloidom, 
muskarynie, betainie i synapinie musimy 
przyznać także ten rodowód.

BadaniaE. Fischera, a zarówno Nenckiego 
i Marchlewskiego, którzy stwierdzili istnie
nie jądra pyrrolowego w  białku i chlorofilu, 
dają nam punkt wyjścia dla rozstrzygnięcia 
skąd pochodzą alkaloidy o tem właśnie jądrze. 
Ponieważ nie może być w  danym razie mo
wy o chlorofilu, pozostaje nam jedno tylko 
białko, co do którego znakomite badania 
E. Fischera wykazały, że cząstka jego za
wiera stale jądro pyrrolowe z bocznym łań
cuchem o położeniu a; wszystkie ciała biał
kowe przez hydrolizę dają jeden i ten sam 
kwas a karbonowo-pyrrolidynowy (I). Nale
żące do kategoryi 2-ej alkaloidy, atropina, 
nikotyna, kokaina i hygryna, jak dowodzi
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budowa ich cząstki, są bezwątpienia pocho- 
(lnemi pyrrolidyny z jednym lub kilku bo- 
cznemi łańcuchami (II), a tem samem i bez- 
pośredniemi pochodnemi białka

CH2] CH2 H 2C,----- CH 2

c h J  J c H — COOH — o '\ J o h — 0 

N H  (I). NCH 3 (I I ).

To samo źródło pochodzenia (białko) na
leży przyjąć dla strychniny i brucyny, jako 
pochodnych indolu.

Znacznie trudniej przedstawia się sprawa 
co do pochodzenia alkaloidów o jądrze piry- 
dynowem, związków spotykanych najczę
ściej i mających pierwszorzędne znaczenie 
farmakologiczne; jak wiadomo jądro ich nie 
jest właściwe ani białku, ani nukleinie, ani 
też chlorofilowi i wogólejakiemukolwiek cia
łu pochodzenia roślinnego. P ictet pomimo 
to przypuszcza, że i te zasady także pocho
dzą z ciał białkowych, ale już drogą pośre
dnią, mianowicie jądra pyrrolowe białka me
ty luj ąc się przegrupowują się w  pyrydyno
we. Przemiany takie znane są w chemii, że 
przytoczymy jako przykład spostrzeżenia 
Picteta nad n — metylopyrrolem, który przez 
ogrzewanie przechodzi stopniowo w  a— mety- 
lopyrrol i pirydynę, a także nad a— metylo- 
indolem, z którego takim samym sposobem 
otrzymać się daje chinolina

HO- CH H C  C

H G ^  J c H  H C n̂  J c — CH,
N  N

c h 3 h

n — metylo-pyrrol a— metylo-pyrrol

H
C

H C jf iCH

R G \ J c M  

N

pirydyna

CH

jiCH ^ / N c H

lo - O H ,  ^  I J J c H
N H  N

a— metyloindol chinolina.

Pogląd ten możemy przyjąć śmiało tem- 
bardziej że stwierdzone przez E llingera1 

w organizmie zwierzęcym przejście trypto- 
fanu w kwas kinurenowy dokonywa się za
pewne także podobnym sposobem.

Ad. Cz.

Z A S A D A  P A S K A L A .

SZKIC HISTORYCZNY.

Większość fizyków do tego stopnia przy
zwyczaiła się fundamentalną zasadę hydro- 
statyki nazywać zasadą Paskala, że zapewne 
wielu z nich zadziwi wiadomość, iż zasadni
cze prawa tego działu fizyki znane były jesz
cze przed Paskalem. N ie od rzeczy zatem 
będzie streszczenie rozprawy prof. Duhema 
zamieszczonej w lipcowym numerze Revue 
generale des sciences.

W  końcu wieku X V I  Simon Stevin przed
stawił całkowitą teoryę równowagi cieczy. 
Ponieważ jednak drogi, któremi doszedł do 
swych wniosków zasadniczo różnią się od 
tych, które obrał Paskal, a zatem poprzednie 
odkrycia bynajmniej nie ujmują oryginal
ności badaniom Paskala.

Chętnie zachwycają się tem, co Paskal na
pisał o równowadze cieczy, uważając badania 
jego jako wzór metody, opartej wyłącznie 
na doświadczeniu i rozumowaniu. Czy za
chwyt taki w rzeczy samej dotyczę tego, co 
godnem jest w  dziele Paskala zachwytu, oto 
kwestya, którą postaramy się rozwiązać.

I. Wyjątki z dzieła Paskala: „Traite de 
Feąuilibre des liqueurs“ .

Zwróćmy uwagę na kilka następujących 

wyjątków powyższego dzieła. Podajemy je 
również w streszczeniu.

Rozdział I. W eźm y kilka naczyń z któ
rych jedno będzie cylindryczne, inne zas 
kształtów najrozmaitszych, lecz których wy
sokość będzie zupełnie jednakowa i których 
ętwory u dołu będą o jednakowej powierz
chni; otwory te zamykamy czopem dla za
trzymania znajdującego się w  nich płynu. 
Doświadczenie- wykazuje nam, że potrzeba 
jednakowej siły do utrzymania w s z y s t k i c h

x) Ob. Wszechświat, 1904. t. X X III. Str. 
637 — 638.
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tych czopów od wypadnięcia, chociaż woda 
w naczynia cylindrycznem ważyć może sto 
fantów, w innem zaś zaledwie uncyę.

Jeżeli w tem ostatniem naczyniu wodę za
mrozimy, to dla utrzymania w naczyniu czo
pa potrzebowalibyśmy zaledwie siły, jakiej 
potrzeba do zrównoważenia jednej uncyi.
Z chwilą jednak, kiedy ogrzejemy naczynie 
i lód na ściankach jego stopnieje, znów mu
simy zastosować siłę stu funtów.

Do tego samego dojdziemy rezultatu, jeśli 
otwory, które zamykamy, umieszczone będą 
z boku, lub u góry naczyń. Będzie to nawet 
dla niektórych względów dogodniejsze.

Bierzemy naczynie, zamknięte ze wszech- 
stron; w górnej ściance robimy dwa otwory 
jeden znacznie większy, drugi znacznie 
mniejszy. Z otworami temi spajamy dwie 
rurki o jednakowej z nimi średnicy, w rurki 
zaś wsuwamy tłoki. Jeśli do rurki węższej 
zaczniemy nalewać wody (naczynie zaś uprze
dnio już jest napełnione całkowicie), to zau
ważymy, że na tłok większy musimy położyć 
znaczny ciężar, żeby ciśnienie wody nie wy
rzuciło go z rurki.

Z doświadczeń wynika, że siła, którą mu
simy zastosować, aby przeszkodzić wycieka
niu wody prsez otwór, znajduje się w sto
sunku prostym do wysokości słupa wody, 
i że miarą tej siły jest waga kolumny wody, 
mającej daną wysokość i w przecięciu płasz
czyznę otworu.

Rozdział I I .  ... Wypada nam obecnie wy
kazać przyczynę tej różnorodności siły; po
staramy się to zrobić na podstawie następu
jącego doświadczenia.

Bierzemy naczynie, zamknięte ze wszech- 
stron; całkowicie napełnione wodą; posiada 
ono dwa otwory, z których jeden jest sto 
razy mniejszy od drugiego. Jeśli szczelnie 
dopasujemy do obu otworów tłoki, to prze
konamy się, że jeden człowiek, który ciśnie 
*>a mniejszy tłok, zrównoważy siłę stu ludzi, 
cisnących na drugi tłok, i przezwycięży dzie
więćdziesięciu dziewięciu.

Jeżeli siły zachowują ten sam stosunek, 
jaki posiadają otwory, wtedy znajdują się 
one w równowadze. Stąd wynika, że naczynie 
pełne wody, jest nową zasadą mechaniki, 
jest nową machiną, przeznaczoną do potęgo
wania siły tylokrotnie, ilekroć się komu to |

podoba; jeden zatem człowiek, zapomocą te
go środka, jest w stanie podnieść taki ciężar 
jaki tylko zapragnie.

I  należy podziwiać, że w  tej nowej machi
nie spotykamy tę samę zasadę, jaką widzimy 
w najstarożytniejszych przyrządach: w bloku 
dźwigni, śrubie i t. p., w których droga po
większa się w stosunku prostym do siły. 
Jest rzeczą oczywistą, że jeśli w  powyższem 
doświadczeniu człowiek wciśnie mniejszy 
tłok o jednę stopę, to sto razy większy tłok 
wyciśnięty zostanie o Yioo stopy. Jasnem 
jest, że zupełnie wszystko jedno, czy sto fun
tów wody zrobi jednę stopę drogi czy jeden 
funt sto stóp.

Musimy jeszcze dla większej jasności do
dać, że woda pod obu tłokami znajduje się 
pod jednakowem ciśnieniem.

Musimy zatem przyj ąć, j ako zupełnie praw- 
.dopodobne, że naczynie pełne wody, posiada
jące otwory i siły, wywierające ciśnienie na 
wodę w otworach w stosunkach prostych do 
płaszczyzny otworów, znajduje się w równo
wadze. Oto podstawa i zasada równowagi 
cieczy; damy jeszcze kilka przykładów.

Rozdział I I I .  Jeśli weźmiemy naczynie, 
napełnione wodą, o dwu otworach, połączo
nych z rurkami i rurki te do jednakowej 
wysokości napełnimy wodą, to cały układ 
pozostanie w równowadze".

Podane wyjątki z dzieła Paskala zawiera
ją wszystko to, co zasadniczo stosuje się do 
podstaw hydrostatyki. Przekonajmy się teraz 
czy wszystko to było wynikiem rozumowań 
i doświadczeń autora „Myśli “ czy też w za
rodzie tkw iło już „w  księgach i śród ludzi"? 
Oto zagadnienie, do którego rozstrzygnięcia 
dążymy.

II. Wpływ Mersennea.

Pierwej zanim przejdziemy do określenia 
wpływów, jakim mógł i musiał podlegać 
Paskal podczas swych badań nad równowa
gą płynów, musimy rozpatrzyć okoliczności, 
śród których przedsięwziął swoje poszuki
wania.

Okoliczności te opisuje sam Paskal. 
„W  r. 1644 z W łoch napisali do zakonnika 
w  Paryżu, Mersennea, że doświadczenia,
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o których mówimy 1), zostały wykonane, nie 
wymieniono jednak nazwiska ich autora. 
Mersenne powtórzył je, ponieważ jednak 
w zupełności mu się nie powiodły, porzucił 
je  i przestał o nich myśleć. Dopiero za by
tnością swą w Rzym ie Mersenne, będąc do
kładniej poinformowanym o sposobach w y 
konania powyższych doświadczeń, powtórzył 
je z zupełnem powodzeniem.

K iedy wiadomości te doszły do nas w r. 
1646, myśmy powtórzyli je  również, opiera
jąc się na „Memoires du P. Mersenne". Dzię
ki wielokrotnie powtarzanym doświadcze
niom (pisze Paskal) doszedłem do wniosków, 
dla których sprawdzenia wykonałem do
świadczenia nowe, różne zupełnie od po
przednich..."

W idzim y zatem, że ,,Memoires du P. Mer
senne11 dały Paskalowi impuls do rozpoczę
cia doświadczeń z zakresu hydrostatyki.

Oprócz tego w r. 1644 Mersenne ogło
sił „Cogitata physico-mathematica", w któ
rych kilka rozdziałów poświęconych zo
stało równowadze i ruchowi cieczy. Oto 
co, między innemi, tam czytamy:

,,V III. Na płaszczyźnie równej i pozio
mej waga wody równa się wadze słupa w o
dy, posiadającego płaszczyznę tę, jako pod
stawę, i wysokość równą odległości piono
wej od rozpatrywanej płaszczyzny do swo
bodnej powierzchni wody...

„IX . Przypuszczenie powyższe może się 
wydawać dość dziwnem, jeżeli wyobrazimy 
sobie, jakie można zeń wyciągnąć wnioski: 
oto funt wody może z jednakową siłą cisnąć 
na dno naczynia, z jaką cisnąć będzie tysiąc 
funtów lub nawet cały ocean...

„X I. W yobraźm y sobie, że pragniemy 
zanurzyć w oceanie kij, i że ocean zamknię
ty jest w naczyniu, którego dno przeszkadza 
wodzie wyciekać a przykryw ie podnosić się 
do góry. W  takim razie, moglibyśmy za
nurzyć kij tylko pod tym warunkiem, że 
działalibyśmy nań z siłą, równą wadze kija, 
pomnożonej tylokrotnie, ilekroć płaszczyzna 
przecięcia kija byłaby mniejsza od po
wierzchni całego zamkniętego oceanu.

„X I I .  Jeżelibyśmy wreszcie przez otwór 
w  pokrywie zanurzyli kij, to na, pokrywę 
z dołu cisnęłaby woda z taką siłą, która

!) M owa tutaj o doświadczeniach Torricelliego, '

równałaby się ciśnieniu z góry na dół cylin
dra z drzewa, mającego tę samę wysokość, co 
i zanurzony kij, i za podstawę płaszczyznę 
pokrywy. Nadto kij i cylinder wywoływa- 
łyby jednakowe ciśnienie na ściany boczne 
naczynia.

„ X I I I .  Jeżeliby woda zamarzła, to po
wyższe zasady przestaną mieć znaczenie11.

Dzieło Mersennea ogłoszone zostało w 1644 
roku, a zatem Paskal musiał być z niem ob- 
znajmiony. W  podanych przed chwilą ury
wkach i w urywkach z Traite de l’equilibre 
des liqueurs Paskala, znajdujemy pociągają
cą wprost analogię. Czy nie jest oczywistem, 
że zasady prasy hydraulicznej znajdujemy 
w pracy uczonego zakonnika, i że zasada 
Paskala miałaby zupełne prawo nazzwać się 
zasadą Mersennea. W pływ  Mersennea uja
wnia się również i z punktu X I I I  o zamarza
niu cieczy.

W idzim y zatem, że Paskal dla budowania 
teoryi hydrostyki obficie czerpał z dzieł Mer- 
senna.

Przejdźmy obecnie do innych wpływów, 
którym Paskal podlegał w  rozwoju swych 
badań.

I II .  Wpływ Simona Stevina.

Śród badań nad hydrostatyką, z któremi 
bezwarunkowo z dzieł Mersenna Paskal. 
musiał być obeznany, na pierwszem miejscu 
należy postawić badaniaStevina (1548 —1620) 
Teorye tego znakomitego matematyka, za
równo jak  i metody, któremi się posługiwał, 
tak różniły się od ogólnie wygłaszanych 

i używanych, że w zupełności zrywały 
z tradycyą.

Pierwsza zasada, dotycząca ciśnienia cie
czy na ściany naczynia, wypowiedziana zo
stała przez Stevina w następujący sposób:

„Na płaszczyźnie równej i poziomej waga 
wody równa się wadze słupa wody, którego 
dno równe jest rozpatrywanej płaszczyźnie, 
wysokością zaś jest odległość prostopadła od 
płaszczyzny do swobodnej powierzchni 
wody11.

Zacząwszy doświadczenia od naczynia cy
lindrycznego, Stevin rozszerzył je następnie 
i na inne, opierając się na rozumowaniu, kto- 
rego nie używał nikt od czasów Herona Ale
ksandryjskiego. Rozumowanie to polegało 
na tem, że przypuszczamy, że nie naruszamy
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równowagi, jeżeli część masy wodnej stęże
je. Rozumowanie to, jak wogóle wiele dzieł 
Stevina, pozostaje w  podręcznikach naszych 
stylowem.

W  dziele: „Les principes de 1’hydrostati- 
que pratique“ Stevin najwyraźniej pisze, 
podając odpowiednie rysunki, że w dwu na
czyniach, posiadających jednakową płaszczy
znę dna i jednakową wysokość, ciecz ciśnie 
na dno z jednakową siłą.

Wystarczy najpobieżniejszy rzut oka dla 
zrozumienia wpływu Stevina na twierdzenia 
Paskala.

IV. Wpływ Jana Chrzciciela Benedettego.

Między poglądami Stevina a Paskala 
istnieje bezwarunkowo ścisła analogia; zasa
dniczą jednak różnicę należy widzieć w tem, 
że Stevin zbadał wyłącznie ciśnienie cieczy 
(znajdujących się pod wpływem ciężkości) 
na ściany naczynia, Mersenne zaś i nastę
pnie Paskal kwestyę tę rozstrzygnęli zasa
dniczo, wskutek czego mogli wykryć zasadę 
prasy hydraulicznej.

Zachodzą teraz pytania: czy wnioski Mer- 
■sennea powstały u niego zupełnie niezależnie 
czy też pod wpływem prac poprzednich.

Twierdzącą odpowiedź musimy dać na py
tanie drugie, gdyż wpływ wywarł tutaj Jan 
Chrzciciel Benedetti.

W  zbiorze jego  dzieł p. t..’ „Diversarum 
speculationum liber“ , znajdujemy list jego do 
Jana Pawła Capra. W  liście tem, poświę
conym hydrostatyce, Benedetti mówi między 
innemi, o ciśnieniu płynów ważkich na ścia
ny naczynia. Z  całej treści najwyraźniej w y
stępuje, że autor nie zna praw, którym po
dlega ciśnienie; mimo to jednak, list porusza 
kwestye, na które musimy zwrócić uwagę. 
Oto wyjątek z listu:

„W  fontannie rura, w której znajduje się 
tłok, wyciskający, wodę, nie powinna posia
dać większej średnicy niżeli ta, przez którą 
woda wytryskuje, a to dla następującego 
powodu: jeżeli średnica pierwszej rury bę
dzie znaczniejsza od drugiej, to i ciężar tło
ku, wyciskającego wodę, musi być większy 
niż ciężar słupa wody, który wypełnia drugą 
rurę do tej samej wysokości".

W dalszym ciągu listu następuje szcze- 
gołowsze wyjaśnienie i urządzenie pompy. 
W każdym razie po przeczytaniu wspomnia

nego listu ani dla Mersenna ani dla Paskala 
nie przedstawiało wielkiego trudu wyobraże
nie konstrukcyi prasy hydraulicznej. Zacho
dzi obecnie pytanie, czy Mersenne i Paskal 
obznajmieni byli z treścią powyższego listu?

Co do pierwszego z nich, to jego własne 
świadectwo o znajomości z „Diversarum spe
culationum liber“ usuwa wszelkie wątpliwo
ści, za pośrednictwem zaś Mersennea musiał 
się z listem Benedettego zapoznać i Paskal. 
Różnica jednak w  sposobie rozumowania 
jest znaczna: oto Benedetti buduje teoryę 
pompy na podstawie praw naczyń połączo
nych, Paskal zaś, idąc drogą wprost odwro
tną, z zasady prasy hydraulicznej wnioskuje 
prawo równowagi hydrostatycznej w dwu 
rurkach połączonych, ponieważ „wody w  obu 
rurkach są w  rzeczywistości niczem innem 
innem, jak dwoma tłokami, ważącemi pro- 
porcyonalnie do otworów

Mimo to jednak między myślami Paska
la i Benedettiego istnieje niezaprzeczony 
związek.

Y. Wpływ Galileusza.

Związek, który zauważyć musieliśmy 
przed chwilą, nie może jednak zasłonić sobą 
różnicy zasadniczej: droga, którą obrał Pas
kal, jeżeli można się tak wyrazić, jest wprost 
przeciwna tej, jaką postępował Benedetti. 
Dla Paskala prawo równowagi cieczy w na
czyniach połączonych nie było punktem w y j
ścia, lecz raczej wnioskiem z równowagi 
między pracą, wprowadzającą w  ruch, i pra
cą, opierającą się działaniu. W p ływ  na po
glądy Paskala w tym kierunku mógł w y 
wrzeć jedynie Gralileusz, gdyż ani Benedetti 
ani Mersenne kweśtyi tej odpowiednio nie 
postawili.

Oto wyjątek z „Discorso intorno alle cose 
che stanno in su l ’acqua“ Gralileusza. Naczy
nie dość szerokie zakończone jest wązką rur
ką, wygiętą w ten sposób, że rurka i naczy
nie tworzą dwa połączone naczynia. „Jeżeli 
w oba te naczynia nalejemy wody, to pod
niesie się ona w  nich do jednego poziomu 
i zachowa równowagę, —co wprowadza w ie
le osób w zadziwienie. Przypuśćmy, że 
w większem naczyniu woda pod działaniem 
ciężkości opadnie, wówczas w rurce podnie
sie się i to tyle razy wyżej, ile razy naczynie 
szersze jest od rurki; innemi słowy: ile razy
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masa wody w nzczyniu większa jest od masy 
wody w  rurce. A le  ponieważ moment szyb
kości ruchu jednego z poruszających się ciał 
równoważy moment ciężkości drugiego cia
ła, zatem niema nic dziwnego, że gw ałto
wne podniesienie się niewielkiej ilości wody 
w rurce może oprzeć się powolnemu opada
niu dużej ilości wody w  naczyniu.

Między tym wyjątkiem  a tym, który poda
liśmy z dzieł Paskala analogia zaznacza się 
bardzo jaskrawo. Pozostaje zatem udowo
dnić, że Paskal znał dzieło Galileusza.

W  „Cogitata physico-mathematica" Mer
senne wiele miejsca poświęca pracom znako
mitego uczonego florenckiego; pisząc zaś o je 
go  „Discorso", wyraża się w  ten sposób: 
„jest to książka, którą, pragnąłbym, żeby 
przestudyował każdy uczony Czyż wobec 
tego należy powątpiewać, aby umysł tej mia
ry, jak Paskala, nie postarał się zapoznać 
z tak ocenionem dziełem?

VI. Wpływ Kartezyusza.

Pomiędzy poglądami Galileusza a Paskala 
jest pewnego rodzaju rodzaju różnica, pole
gająca na tem, że pierwszy z nich porówny
wał szybkości jednoczesnego podnoszenia się 
i opadania wód w  naczyniach połączonych, 
podczas kiedy drugi brał pod uwagę drogi, 
przebyte przez podnoszące i opuszczające się 
wody. Tutaj możemy zauważyć wpływ  
Kartezyusza.

W  1688 r. znakomity ten filo zo f przysłał 
do Mersennea pracę, zatytułowaną: „Examen 
de la ąuestion sęavoir, si un corps pese plus 
ou moins, estant proche du centre de la Ter
re, qu’en estant esloigne".

Statyka, wyłożona przez Descartesa opie
rała się całkowicie na następującym je 
dynym aksyornacie: „nie trzeba ani mniej, 
ani więcej siły, aby podnieść ciało ważkie na 
pewną wysokość, niżeli aby podnieść ciało 
mniej ważące, lecz na wysokość tylekroć 
większą, ilekroć ciało mniej waży, lub aby 
podnieść ciało większe na odpowiednio 
mniejszą wysokość14. Jako przykład wska
zywał Kartezyusz to, że jednakowej potrze
ba siły dla podniesienia 100  funtów na w y
sokość dwu stóp, jak 200  funtów na jedną 
stopę. Słowu „ f  orce11 (siła) Descartes przy
pisywał znaczenie „pracy11.

i Mersenne po długim sporze zgodziwszy się 
j na zasadę Kartezyusza, włączył ją  do swych 
[ „Cogitata physico-mathematica11, przez co, 

naturalnie, dał możność zaznajomienia się 
z nią wielu uczonym; nie ulega zatem 
wątpliwości, że Paskal znał ją również.

VII. Wpływ Toricellego.

Paskal na podstawie aksyomatu Kartezyu
sza mógł sprawdzić zasadnicze prawo hydro- 
statyki; nie zadowolił się tem jednak i po
szukał innego jeszcze sprawdzianu; a miano
wicie tego, że „żadne ciało nie upada pod 
wpływem ciążenia, jeżeli jednocześnie punkt 
jego ciężkości się nie obniża11.

W  1644 r. we Florencyi wyszły dzieła ma
tematyczne Toricellego, między innemi zaś: 
„De motu gravium naturaliter desćendentium 
et projectorum libri duo11. Autor pisze 
w niem między innemi, co następuje: „dwa 
ciała, połączone między sobą, mogą opadać 
tylko wtedy, kiedy jednocześnie porusza się 
wspólny ich punkt ciężkości“ . Do tego To- 
ricelli dodaje następujący komentarz: „jeżeli 
dwa ciała połączone są między sobą w ten 
sposób, że poruszenie jednego z nich wy
wołuje poruszenie drugiego, to możemy pa
trzeć na nie, jako na jedno ciało, złożone 
z dwu części... Jeżeli owo ciało, złożone 
ustawione jest w ten sposób, że jego punkt 
ciężkości nie może w żaden sposób zniżyć 
się, to ciało pozostaje w spoczynku w  po- 
zycyi, jaką zajęło ...11

Zasadę tę Toricelli zastosował do płaszczy
zny pochyłej i do dźwigni. Paskal znał ją 
z „Opera geometrica1' Toricellego przedtem 
aniżeli przystąpił do doświadczeń z zakresu 
hydrostatyki.

V III. Wnioski ostateczne nad działalnością 
twórczą Paskala w „Traite de l ’eqnilibre 

des liqueurs“ .

W  rozdziałach poprzednich przejrzeliśmy 
w zarysach ogólnych wszystko to, co do
starczyli Paskalowi bezpośredni jego po
przednicy: Mersenne, Stevin, Benedetti, Ga
lileusz, Kartezyusz i Toricelli. Okazuje się 
zatem, że w dziele Paskala niema ani jednej 
prawdy, która poprzednio nie byłaby już 
wygłoszona.

Czyżbyśmy zatem musieli uznać to dzieło 
za zwyczajną kompilacyę, pozbawioną ory
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ginalności? Przytoczym y parę wyjątków 
7, ,,Myśli“  Paskala, w których autor sam 
przewiduje możność podobnego zarzutu.

„Niechaj nikt nie mówi, żem nie zrobił 
nic nowego: układ materyału jest nowy. 
Podczas gry, tą samą piłką rzuca jeden i dru
gi: lecz jeden z nich gra lepiej... Te same 
myśli tworzą inną dyskusyę przez rozmaity 
ich układ, również i te same słowa tworzą 
rozmaite myśli przez rozmaity ich układu.

I  w rzeczywistości układ materyału u Pa
skala jest zupełnie nowy.

Wszystkie prawdy, które musiały wejść 
w skład hydrostatyki, były odkryte przez po
przednich badaczów; ale stanowiły one chaos, 
gdyż nie znajdowały się w  należytym do 
siebie stosunku. Potrzeba było dopiero w iel
kiego umysłu, któryby je uporządkował, złą
czył i stworzył całość logiczną i harmonijną.

To jest zasługą Paskala,
W  teoryi pompy, którą wskazał Benedetti, 

Paskal dostrzegł zasadniczą zasadę hydro
statyki. Z  zasady tej wywnioskował on 
zarówno prawo ciśnienia słupa wody (co 
określił już Stevin) jak i własności ciał po
grążonych w wodzie (co znane było od Archi- 
medesa). Wreszcie dając znakomite zastoso
wanie spostrzeżenia Galileusza, Paskal wyka
zał, że zasadnicza prawda hydrostatyki w y
pływa i z zasady Kartezyusza i z zasady 
Toricellego.

Dzieło, w  którem autor łączy w jednę har
monijną i płodną zasadę to, co u poprzedni
ków jego było pro steru i spostrzeżeniami, 
w zupełności zasługuje na miano oryginal
nego.

Pisząc też „Traite de l ’equilibre des lique- 
urs“ , Paskal bynajmniej nie miał na celu 
przedstawić nowe odkrycia, tylko pragnął 
uporządkować wiadomości dawniejsze i w y 
kazać, że, opierając się na niewielkiej ilości 
zasad, można wyjaśnić wszystkie zjawiska 
hydrostatyki.

N ie bez pożytku będzie przypomnieć tutaj 
zdanie Paskala, jako jednego z największych 
i najoryginalniejszych myślicieli, jakich w y
dała ludzkość. F izycy wykazują często 
ogromny zachwyt nad wszystkiemi nowemi 
odkryciami, mniej natomiast zwracają uwagi 
na pracę tych, którzy łączą w całości ujmują 
w pewien porządek i metodę fakty, odkryte 
przez innych, i którzy starają się wyprowa

dzić logicznie niewielką ilość praw z tego 
nawału zasad, jakie formułują ich odkrywcy.

Oto, co mówi Paskal: „W szyscy widzą zja
wiska, ale nie wszyscy widzą ich przyczyny; 
pierwsi z nich w stosunku do odkrywają
cych przyczyny są jako ci, którzy mają 
oczy, do tych, którzy mają ducha, ponieważ 

j zjawiska są odczuwalne, przyczyny zaś w i
doczne tylko dla ducha. I  chociaż zjawiska 

j widziane są przez ducha, to jednak duch ten 
w  stosunku do ducha, widzącego przyczyny, 
jest jako zmysły cielesne do ducha“ .

Henryk ,1. Rygier.

Ż Y W O R Ó D ZTW O  I  PASO RZYTN1CTW O .

Pojęcie żyworództwa ściśle pozostaje zwią- 
zanem z pojęciem troski o płód ze strony 
matki, której tem samem przypisuje się rolę 
czynną, pozostawiając natomiast rolę bierną 
płodowi. Przeciwko temu twierdzeniu w y
stąpiło w  ostatnich czasach kilku autorów, 
między innymi Faussek z Petersburga, w cza
sopiśmie. „Zoologischer Anzeiger" za 1904 r 
Uważa on mianowicie płód za pasorzyta 
w  ciele matki i jako takiemu przypisuje mu 
rolę czynną w  sprawrach zachowania życia 
i dalszego rozwoju. Wszelka zaś akcya ze 
strony organizmu matki zostaje ograniczona 
do biernej ochrony.

Łożysko, t. j. organ pośredniczący między 
płodem a matką, składa się z dwu części—  
jedna jest wytworzona przez matkę (t. zw. 
placenta materna), druga przez płód (placen- 
ta foetalis). Otóż, według Fausseka, część 
matczyna łożyska odgrywa rolę tylko bierną 
t. j. rolę ochronną, nadto dopomaga do przy
twierdzenia płodu do ściany macicy, druga 
natomiast część wytworzona przez płód, ma 
znaczenie czynne, a mianowicie jest tym na
rządem, który czerpie pożywienie dla płodu 
z organizmu macierzystego.

Po raz pierwszy Faussek wystąpił ze swo
ją  teoryą w  roku 1893 w  czasopiśmie „Rus- 
skojeBogatstwo“ stosując ją  do szczeżui (Ano- 
donta, Mollusca, Lamellibranchiata). Zarodki 
tego mięczaka żyją w skrzelach matki i opusz
czają je dopiero na stadyum larwy, na to 
aby pędzić żywot pasorzytniczy na płetwach 
ryb, aż do zupełnego rozwoju.
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Pomiędzy robakami Faussek widzi potwier- I 
dzenie swej teoryi np. u Rhabcłonema nigro- | 
venosum, gdzie młode osobniki pożerają 
przed wylęgnięciem macicę macierzystą.

Jeszcze wybitniejsze przykłady pasorzyt- 
nictwa płodu spotykamy w państwie roślin- 
nem np. u paproci i u mchów. U  paproci 
forma bezpłciowa, niosąca zarodniki, daje 
osobnik płciowy, protallium, posiadające rod
nie i plemnie. Po zapłodnieniu z powstałe- 
stąd siemienia kiełkuje roślina, która rośnie 
na protallium i zapuszczając t. zw. „nogę1* 
w jego miąższ,, czerpie zeń pożywienie. Ta 
roślinka wyrasta następnie w bezpłciową pa
proć.

Tu więc obok typowej heterogenii mamy 
jedno pokolenie pasorzytujące na drugiem.

U  mchów widzimy również przemianę po
koleń: płciowego i bezpłciowego. Znany ogól
nie mech należy do pierwszego i powstaje 
w ten sposób, że kulisty lub czworokątny 
zarodnik pęka, zawartość jego wydłuża się 
w nitkę, która dzieli się ścianami skośnemi 
do swej osi, tworząc splątek — protonema. 
Jedne z nitek splątka kierują się ku ziemi, 
inne dają początek łodyżce nadziemnej, bocz
ne rozgałęzienia je j—to liście.

Na pędzie głównym, lub na bocznych sto
ją rodnie i plemnie. K iedy  plemnik wnik
nie do jaja, powstałe siemię poczyna się roz
rastać. Dolna część przebija ścianę rodni 
i wrasta stawką w  łodygę mchu, czerpiąc 
z niej pożywienie; górna wyrasta ku górze, 
porywając ze soba wierzch rodni, który teraz 
tworzy t. zw. czepek na powstałej zarodni. 
Zarodnia ta, czerpiąc pokarm z mchu w opi
sany tu sposób może być uważana za paso- 
rzyta i tem samem popierać teoryę Fausseka.

W  1900 r. Houssay ogłosił rozprawę, 
w której, nie znając pracy Fausseka o lar
wach Anodonta z 1898., do tych samych co 
tamten uczony dochodzi rezultatów: Houssay 
również uważa płód za pasorzyta w organiz
mie matki i rozróżnia: 1 ) parazytyzm prze
strzenny, kiedy płód korzysta jedynie z m iej
sca w łonie matki i z możności przemieszcza
nia się w przestrzeni i 2 ) parazytyzm typowy 
jeżeli płód czerpie pokarm z organizmu ma
cierzystego. J. MłodowsJca.

C IE C Z  M Ó Z G O R D Z E N IO  W  A  (L IQ U O R  

C E R E B R O S P IN A L IS ).

U  wszystkich kręgowców komory mózgowe 
i jamy międzyoponowe są zapełnione cieczą,, któ
rej znaczenie anatomiczne i fizyologiczne do nie
dawna było zupełnie nie wyjaśnione. Ciecz móz- 
gordzeniowa została odkryta przez Cotugno 
w r. 1764, po raz pierwszy stwierdzona u ryb; 
przez długi okres czasu anatomowie i zoologowie 
różnie tłumaczyli znaczenie tego „flu idu11, i dzię
ki dopiero Quinckemu, który w  roku 1891 ogło
sił metodę wydobywania tej cieczy ze zwierząt 
żyjących, badanie cieczy mózgordzeniowej zostało 
na pewnych oparte podstawach. Od tego też 
czasu zainteresowanie się znaczeniem tej cieczy 
wciąż wzrastało, szczególniej zaś wyniki, osiągnię
te przez medycynę z powodu badań nad zmiana
mi, zachodzącemi w cieczy mózgordzeniowej 
w  stanach chorobowych organizmu, sporo świat
ła na naturę tej cieczy rzuciły.

Ciecz mózgordzeniowa jest płynem przezroczy
stym, zlekka opalizującym, za życia alkaliczny, po 
śmierci zaś zwierzęcia kwaśny wykazuje odczyn; 
w  temperaturze wrzenia nie ścina się, na 10 0 0  
części zawiera 980 części wody, 5 cz. węglowo
danów, 2 cz. ciał białkowych, 6 cz. chlorków so- 
dowego i potasowego, następnie w  małych iloś
ciach cholesterynę, lecytynę, fosfor i związki 
siarkowe. Znamiennem jest mała zawartość bia
łek i stosunkowo wielkie ilości związków chloro
wych— jest to właściwość, występująca u wszyst
kich kręgowców prawie stale. Również godną 
uwagi jest okoliczność, że skład chemiczny cieczy 
mózgordzeniowej w ciągu życia osobniczego ulega 
zmianom: wyniki badań Majewskiego wskazują, 
że u owiec i u bydła w okresie młodości nieorga
niczne części składowe wykazują większą zawar
tość procentową niż na starość, natomiast ilość 
białek i węglowodanów w  ciągu życia osobnicze
go nieznacznie zwiększa się. W  każdym razie 
najnowsze badania udowodniły, że ciecz mózgo
rdzeniowa jest całkiem odmienna od osocza 
i limfy i że bezwarunkowo nie należy uważać jej 
za przesączynę z naczyń krwionośnych, jak  po
przednio przypuszczali Haller i Magendi.

O ilości cieczy mózgordzeniowej u różnych ga
tunków zwierząt niema żadnych danych, można 
mieć jednak pewne pojęcie o ilości cieczy produ
kowanej przez zwierzę w  ciągu 24 godzin dzięki 
spostrzeżeniu Billrotha, który stwierdził w  jed 
nym przypadku złamania słupa kręgowego i prze
rwania opon rdzeniowych u człowieka, że ilość 
cieczy wytwarzanej przez organizm ludzki w prze
ciągu powyższego czasu wynosi od 2 do 4 litrów.

Co dotyczę, powstawania cieczy mózgordzenio
wej, to dawniejsi badacze przypuszczali, że w y 
twarzają ją  opony mózgowe jako przesączynę na
czyń krwionośnych, w  części naczynicówki (pia 
ma ter), w  części zaś— pajęczynówki (arachnoidea).
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Dopiero H. Luschka dowiódł bezspornie, że ciecz 
mózgordzeniowa jest nie przesączynę, lecz pro
duktem istotnego procesu wydzielniczego; następ
nie Petit i Girard stwierdzili stałe zwiększanie 
się ilości cieczy mózgordzeniowej u zwierząt po 
wstrzyknięciu do krwi pilokarpiny i innych środ
ków podniecających czynności wydzielnicze orga
nizmu; ci sami autorowie sądzą, że miejscem, 
w którem wytwarza się ta ciecz jest prawdopo
dobnie narząd nabłonkowy mózgu— splot naczy
niówkowy mózgu (plexus chorioideus); narząd 
ten o budowie histologicznej prawie jednakowej 
u wszystkich kręgowców mieści się w komorach 
mózgowia. Istotną częścią składową splotu, prócz 
wielkiej obfitości naczyń krwionośnych, są małe 
wydłużone wypukłiny, pozbawione naczyń krwio
nośnych, pokryte warstwą komórek nabłonko
wych, które właśnie, według wszelkiego prawdo
podobieństwa, produkują ciecz mózgordzeniową. 
Z komór mózgowych ciecz ta zdąża do jam między - 
pajęczynowkowych, a stąd przechodzi do ukła
du chłonnego i krwionośnego; dowiodły tego licz
ne badania z wstrzykiwaniem barwnych cieczy do 
jam pajęczynówkowych, a głównie wyniki poszu
kiwań Flataua, który stwierdził, że po inje'Tcyi 
tuszem chińskim komór mózgowia króliczego, bar
wią się po pewnym przeciągu czasu na czarno 
gruczoły chłonne szyjowe i karkowe.

Główna czynność cieczy mózgordzeniowej jest 
natury mechanicznej— dowiódł tego poraź pierw
szy Magendi. W ed łu g  niego, już w okresach 
embryonalnych ciecz ta ochrania mózg od ciśnień 
wewnątrzmacicznych; w  okresie życia pozamaci- 
czego ciecz mózgordzeniowa zapełnia jamy mózgu 
otacza go ze wszystkich stron, chroniąc go od 
uszkodzeń mechanicznych. Badania Longeta po
twierdziły przypuszczenia Magendiego, okazało 
się bowiem, że w mózgu zwierząt, których autor 
sztucznie pozbawiał cieczy mózgordzeniowej, za
chodziły poważne zaburzenia przeważnie w sferze 
sprawności ruchowej wskutek prawdopodobnie nie
pomiernie obfitego przekrwienia. Należy przy
puścić, że przekrwienie następowało z tego powo
du, że z racyi usunięcia cieczy mózgordzeniowej 
znikało ciśnienie wywierane przez nią na włosko- 
wate naczynia mózgowe; ciecz ta zatem reguluje 
zawartość krw i w  mózgu prawdopodobnie w  taki 
sposób, że jeżeli w mózgu, a zatem i w splocie na
czyniówkowym ilość krw i zwiększa się, wtedy też 
wytwarzają się większe ilości cieczy mózgordze
niowej, która cisnąc na naczynia włoskowate 
utrudnia dopływ krwi, wywołując przez te zmniej
szenie się jej zawartości w mózgu. Prócz zatem 
zadania mechanicznego ciecz mózgordzeniowa po
siada ważne znaczenie regulatora obiegu krwi 
w mózgu.

U  zwierząt niżej uorganizowanych, nie posiada
jących cieczy mózgordzeniowej. istnieją narządy, 
które pełnią je j czynności. U  głowonogów, po
siadających stosunkowo wysoko rozwinięty układ 
nerwowy, między ośrodkami nerwowemi a chrząst
kowym szkieletem głowowym znajduje się pewien

rodzaj tkanki przezroczystej o konsystencyi pra
w ie ciekłej, będącej narządem ochraniającym—  
jestto przykład stosunków pierwotnych w  rzędzie 
zwierząt, rozwijających utwory^ szkieletowe. Cie
kawą pod tym względem jest filogenia ryb: mózg 
ryb  kościstych jest zawarty w galaretowatej oto
czce łącznotkankówej, a u kręgoustych czynności 
tej ostatniej jeszcze silniej są rozwinięte. Onto- 
geneza ośrodkowego układu nerwowego wyższych 
kręgowców, również wskazuje, że we wcześnych 
stadyach rozwoju embryonalnego niema ani śladu 
cieczy rdzeniomózgowej: pierwotne i wtórne
pęcherze mózgowe zawierają wtedy przezroczystą 
ciecz surowiczną, zzewnątrz zaś są one otoczone 
ubogą w  komórki, wodnistą, mezenchymatyczną 
tkanką ochraniającą— stadyum pośrednie między 
głowonogami (otoczka galaretowata) a kręgowca
mi (ciecz); dopiero w późniejszych okresach roz
wojowych, gdy powstaną opony mózgowe i splot 
naczyniówkowy, zjawia się właściwa kręgowcom  
ciecz mózgordzeniowa. K . B.
■ (N . Rd.).

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  Rozszerzalność i śc iś liw ość  mieszanin.
Wszystkie dotychczasowe poszukiwania, doty
czące ściśliwości i rozszerzalności mieszanin, do
prowadziły do wniosku, że zarówno współczynni
ki rozszerzalności, jak i współczynniki ściśliwości 
nie odpowiadają prawu sumy. Do większości 
doświadczeń dawniejszych używano mieszanin al
koholu etylowego i wody, a ciśnienia zmieniano 
w granicach nfezbyt szerokich. W o l eć tego po
żądane było zbadać zachowanie się innych mie
szanin i to pod ciśnieniem wyższem. Zajął się 
tą kwestyą Procida Carnazzi i wykonał szereg do
świadczeń nad różnemi mieszaninami alkoholu 
amylowego z acetonem oraz z benzolem, celem 
oznaczenia współczynnika rozszerzalności w grani
cach temperatury od 10° do 50° oraz współczyn
nika ściśliwości w granicach ciśnienia od 1  do 
1 0 0 0  atmosfer.

Przedewszystkiem sprawdzano czystość che
miczną cieczy. Do mierzenia rozszerzania się, 
używano dwu różnych ditatometrów, w których 
oznaczano objętości pięciu rozmaitych mieszanin 
acetonu z alkoholem amylowym w temperaturach, 
wzrastających za każdym razem o 5°. Znalezio
ne tą drogą współczynniki rozszerzalności po
równano z temi, które wynikają z prawa sumy, 
przyczem okazało się, że w  mieszaninach, po
dobnie jak i w cieczach pojedyńczych, współczyn
nik rozszerzalności rośnie z temperaturą. Dalej 
okazało się, że jeżeli do składnika, posiadającego 
współczynnik rozszerzalności wyższy, dodawać 
będziemy coraz to większe ilości drugiego skła
dnika, to współczynnik będzie się zmniejszał sto
pniowo, nie ulegając jednak prawu sumy, lecz po
zostając stale wyższym. W łaściwość ta wystę
puje wyraźniej, jeżeli składniki wchodzą w  mie
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szaninę w  ilościach różnych. W reszcie, różnice 
pomiędzy współczynnikami zaobserwowanemi 
a obliczonemi maleją ze wzrastaniem temperatu
ry w  mieszaninach acetonu z alkoholem, dopóki 
elementem przeważającym jest aceton. Przeciwnie, 
różnice te wzrastają, gdy przeważa alkohol amy- 
lowy i pozostają stałemi, gdy mieszanina zawiera 
jednakowe ilości obu składników.

Do mierzenia ściśliwości używano dilatome- 
trów w kształcie litery U , w  których mierzono 
także starannie temperaturę. Z  porownania współ
czynników, tą drogą otrzymanych, ze współczyn
nikami, obliczonemi na podstawie prawa miesza
niny wynika, że na ogół współczynnik ściśli
wości maleje ze zwiększanfem się ciśnienia; że, 
podobnie jak  współczynnik rozszerzalności nie 
ulega on prawu sumy, lecz byw a wogóle mniej
szy od obliczonego. Odstępstwa od tej reguły  
zawierały się przeważnie w  granicach błędów mo
żliwych albo też dawały się wytłumaczyć w inny 
sposób, tak że ostatecznie wniosek, że współczyn
nik zaobserwowany mniejszy jest od obliczonego, 
jest najzupełniej uprawniony. Takie zachowanie 
się badanych mieszanin, daje się z łatwością w y 
tłumaczyć, jeżeli uwzględnimy fakt, że miesza
niu się towarzyszy kurczenie się, które występuje 
wyraźnie po porównaniu gęstości zaobserwowa
nych z obliczonemi wedle reguły mieszaniny. 
Drecker, który w  r. 1883 robił podobne doświad
czenia w granicach pomiędzy 1  a 1 0  atmosfera
mi, doszedł by ł do tego samego wniosku, a mia
nowicie, że mieszaniny, w  których występuje kur
czenie się, naogół mają współczynnik ściśliwości 
niższy od tego, jaki wypada z prawa sumy. I lo 
czyn z wartości różnicy przez odpowiednie ciśnie
nie maleje ze zwiększaniem się ciśnienia; a zatem, 
jeśli tworzyć będziemy mieszaniny pod wciąż ro- 
snącemi ciśnieniami, to skurczenie (kontraktacya) 
maleć będzie nieograniczenie. Podobnież, mno
żąc wartości różnic pomiędzy współczynnikami 
przez odpowiednie różnice temperatury, otrzymy
wać będziemy liczby wzrastające stopniowo, tak 
że, w  miarę wytwarzania mieszanin w  tempera
turach coraz to wyższych, skurczenie maleć będzie 
ustawicznie. S. B.

Naturw. R.

—  Nowa metoda te legrafii świetlnej. V . J.
Laine proponuje ciekawą metodę telegrafii świetl- 
nej sygnalizowanej. Podstawą je j jest fakt, że 
oko nie spostrzega różnicy w  zabarwieniu dwu  
gatunków światła niezbyt odmiennych pod wzglę
dem składu widmowego. Do doświadczeń swych 
Laine używa z powodzeniem trzech filtrów do 
promieni. N a  stacyi wysyłającej są dw a filtry, 
z których jeden posiada zakres absorpcyi, dalej 
nieco sięgający, aniżeli drugi. W prowadzenie  
jednego lub drugiego z tych filtrów w  stożek 
świetlny reflektora nie wywołuje różnicy w za
barwieniu, dostrzegalnej dla oka nieuzbrojonego, 
ale mimo to zmianę dostrzega stacya odbierająca, 
zaopatrzona w  filtr, dostosowany do filtrów sta
cyi wysyłającej. Mianowicie, filtr ten posiada ta

kie widmo absorpcyjne, że pochłania całkowicie 
światło, przepuszczone przez jeden z filtrów wy- 
syłających, lecz przepuszcza część światła, prze
puszczonego przez filtr drugi, a to wskutek tego. 
że zakres barw, które przepuszcza ten ostatni 
filtr, jest nieco większy od zakresu, pochłaniane
go przez pierwszy filtr. W  praktyce zaprowadze
nie tego niezmiernie prostego systemu telegrafii 
świetlnej ma do zwalczenia tę wielką trudność, 
że natężenie źródła musi być bardzo znaczne, je 
żeli ma być możliwa sygnalizacya na wielkie od
ległości zapomocą wązkiego pasa promieni, w y 
dzielonych przez oba filtry. S. B.

(Naturw. W .).

—  Pow staw an ie  radu z uranu. Odkąd 
utworzono teoryę, podług której radyoaktywność 
jest wynikiem zmiany w  atomie pierwiastka, 
przekonano się zarazem, że przemianaradu odbywa 
się tak szybko, iż każda dana ilość radu musiała
by zniknąć zupełnie po kilkudziesięciu tysiącach 
lat. Pakt trwałego istnienia tego ciała wyma
gał przeto wyjaśnienia. Prędkość przemiany da
nego pierwiastku zdaje się być stałą naturalną, 
podobnie jak  ciężar atomowy, brak więc było 
punktu oparcia dla poglądu, że proces przemiany, 
który towarzyszy radyoaktywności, wziął począ
tek dopiero w  najnowszym okresie dziejów ziemi 
Otóż, rad nie jest pierwiastkiem zupełnie odosob
nionym, gdyż istnieją i inne ciała radyoaktywne, 
tylko zmienia się on o wiele szybciej niż uran 
i tor, o wiele natomiast wolniej niż polon. W e 
dług najnowszych pomiarów, każda dana ilość po
lonu już po latach pięciu zmniejsza się do 1/l0%, 
emanacye zaś radu, toru i aktynu zmniejszają się 
odpowiednio w tym samym stosunku po upływie 
40 dni, 10 minut, 37 sekund. Tutaj nie może 
być mowy o względnie niedawnem powstawaniu 
radyoaktywności.

W obec tego było rzeczą konieczną przyjąć tak
że dla radu i polonu owo ciągłe powstawanie ty
pów, szybciej zmiennych, z tak zwanych „pier
wiastków rodzicielskichzm ieniających się bar
dziej powoli, powstawanie, z którem spotykamy 
się w  badaniach nad emanacyami radyoaktywne- 
mi i tym podobnemi ciałami. Tak np. jeżeli rad 
i polon są produktami pośredniemi lub przejścio- 
wemi substancja elementarnej, które tworzą się 
równie prędko, jak się zmieniają, drogą rozpadu 

| jakiegoś pierwiastka rodzicielskiego o ciężarze 
atomowym wyższym, to w  takim razie możnaby 

! wytłumaczyć zarówno ciągłą obecność radu i po
lonu w  przyrodzie, jak i małe ich ilości. Otóż, 
znamy tylko dwa pierwiastki o ciężarze atomo- 

j  wym wyższym od ciężaru radu, mianowicie uran 
i tor, a przeto jeden z nich musi być pierwiast
kiem rodzicielskim radu i polonu. Za uranem 
przemawia to, że tydko w  jego minerałach znaj
dujemy oba nowe pierwiastki, przyczem znacz
niejsze ich ilości zawierają tylko minerały, najbo
gatsze w uran. Ponieważ rad i polon są produk
tami przejściowemi, przeto nie mogą one nagro
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madzać się nieograniczenie z biegiem czasu; w y 
twarzają się pewne stany równowagi, a stosunek 
ilościowy do pierwiastku rodzicielskiego dostar
cza podstawy dla względnej prędkości przeobra
żeń. Z  równoległości pomiędzy stosunkiem radyo- 
aktywności radu i uranu a stosunkiem (odwrot
nym) ich ilości, który znaleźli byli państwo Curie 
i Giesel, wyprowadzono przypuszczenie, że uran, 
rozpadając się, wciąż wytwarza rad. Otóż Rut- 
terford wykazał świeżo zapomocą doświadczeń 
bezpośrednich, że polon jest jednym z produktów  
rozpadu radu, a Soddy wykazuje również doświad
czalnie, że rad powstaje z rozpadu uranu. Tak  
stwierdzony szereg ciągły rozkładów, który za
czyna się od najcięższego ze znanych pierwiast
ków i  obejmuje większość typów substancyi 
radyoaktywnej, kończy się, prawdopodobnie, o ile 
chodzi o zjawiska radyoktywne, na wytwarzaniu 
jednego z najcięższych pierwiastków nieradyo- 
aktywnych: bizmutu lub ołowiu, aczkolwiek nie 
posiadamy jeszcze na to dowodu bezpośredniego. 
Czas, potrzebny na to przejście, w  ciągu którego 
istnieją postaci przejściowe, jest bardzo długi, 
liczy się bowiem na dziesiątki tysięcy lat.

Stąd wynika, że doświadczenia bezpośrednie, 
w których poszukiwano dowodów tworzenia się 
radu z uranu, całkiem wolnego od radu, musiały 
trwać bardzo długo, zanim powiodło się otrzymać 
odpowiedź zupełnie pewną. Doświadczenia roz
poczęły się już w  maju 1903 i dały początkowo 
wynik ujemny. Później jednak, gdy wzięto 1 hg 
azotanu uranu, otrzymano po 18 miesiącach w y 
nik niewątpliwie dodatni, chociaż zamiana uranu 
na rad trwała znacznie, dłużej, niż oczekiwano 
z początku. Doświadczenia późniejsze potwier
dziły ten pierwszy wynik dodatni.

Podczas, gdy  Soddy zajęty by ł temi doświad
czeniami, inni badacze, jak Boltwood i Mc Coy, 
poczynili spostrzeżenia nad stosunkami iłościowe- 
mi pomiędzy radem a uranem, przyczem posługi
wali się metodami bardzo dokładnemi i prowa
dzili poszukiwania w większym jeszcze zakresie. 
W ynik i przez nich otrzymane, zgadzają się z tem, 
co otrzymał Soddy, świadczą bowiem wszystkie 
o stałości wzajemnego stosunku pomiędzy dwoma 
pierwiastkami.

W  doświadczeniach swych Soddy używał tak 
wybitnie charakterystycznych własności emana- 
cyi radu nie tylko jako dowodu obecności tego 
pierwiastku, lecz także w celu oznaczenia jego  
ilości. A lbowiem  prawa powstawania i nagro
madzania się emanacyi radu są dokładnie pozna
ne. Naprzód wykazano, że pewna określona 
ilość roztworu soli uranu, wolnej od radu, nie 
mogącej wytwarzać emanacyi, ujawnia pewną acz 
słabą zdolność emanacyjną, skoro postoi przez 
czas pewien w zamkniętej butelce. Następnie 
zdołano dowieść, że własności charakterystyczne 
tak powstałej emanacyi są identyczne z własno
ściami emanacyi radu. Wreszcie, wykonano sze
reg doświadczeń, w  których ilość emanacyi, w y
tworzonej przez rad, porównywano z ilością ema

nacyi, otrzymaną z pewnej określonej wagi radu, 
i wyprowadzono stąd ilość radu, zawierającego 
się w uranie. S. B.

(Naturw. R .).

—  Przyczynek do badań nad komórkami 
tucznemi *). Od czasu badań Ehrilicha nad białe- 
mi ciałkami krwi, t. j. leukocytami, czynności ich 
podlegały licznym poszukiwaniom, bardzo wiele 
jednakże form zostało niewyjaśnionych; do takich 
należą np. komórki bazofilowe tuczne (Mastrellen). 
Po klasycznem wyjaśnieniu działalności niektó
rych rodzajów leukocytów, mianowicie jednoją- 
drowych lub ściślej makrofagów (według M ie
cznikowa) oraz wielojądrowych lub mikrofagów, 
jako fagocytów w  walce organizmu z bakteryami 
powstało samo przez się pytanie czy i inne leuko
cyty nie mają podobnego znaczenia w  tej walce, 
Mesniiowi w  roku 1895 (Annales de 1’institut 
Pasteur) udało się odkryć, że w podobny sposób, 
zachowują się eozynofilowe komórki t. j. że i one 
są w  stanie pochłaniać obce ciała i bakterye, ina
czej, że i one mogą być nazwane fagocytami. 
W  celu stwierdzenia, czy i bazofilowe tuczne, ko
mórki biorą udział w ochronie organizmu od bak- 
teryj i toksyn, Fabr z pomocą Miecznikowa w  in
stytucie Pasteura przedsięwziął nad niemi ba
dania.

Czy tuczne komórki (Mastrellen) biorą taki 
sam udział, jak makro i mikrofagi w walce z bak
teryami, Fabrow i nie udało się wyjaśnić; nato
miast okazało się, że mają one jednę wspólną ce
chę z fagocytami, która jest bardzo ważna dla 
zrozumienia przyczyn fagocytozy i odporności, po
nieważ jest ona zasadniczego znaczenia: mianowi
cie pomiędzy fagocytami a mikrobami i toksyna
mi, w stosunku do których organizm jest odporny 
istnieje dodatnia chemotaksa (chemotaxis positi- 
va) a ujemna chemotaksa (chemotaxis negativa) 
względem tych, które są dla organizmu szkodli
we 2). Polega ta właściwość na tem, że fagocy- 
ty nie rzucają się na te szkodliwe bakterye i nie 
pochłaniają ich, choć nie zatracają swej ruchliwo
ści; przy tem trzeba zauważyć, że mniej zjadliwe 
bakterye nie wywołują zupełnie ujemnej chemo- 
taksy, bardziej zaś zjadliwe ją  wywołują. Bordet 
(w  roku 1897) np. przekonał się, że fagocyty nie 
rzucają się na bardzo zjadliwe paciorkowce (stre- 
ptococ.), chociaż natychmiast po wstrzyknięciu 
paciorkowców fagocyty poruszają się w  ich stro
nę, ponieważ zaś ich nie pochłaniają, otaczają więc 
je  wokoło jakby  aureolą.

W erigo  w 1901 roku przypuszcza, że istnieje 
tylko dodatnia chemotaksa pomiędzy leukocyta
mi a bakteryami, a różnica według niego, pomię

*) Eabr. Ein Beitrag zum Studien der Mas
trellen (Aus den Institut Pasteur zur Paris). Archiv 
Virchowa. Marzec 1905.

2) Na tę cechę pierwszy zwrócił uwagę Mie 
cznikow w  roku 1884 i  od czasu jego prac nad 
tą kwestyą jest ona najzupełniej dla fagocytów  
wyjaśnioną i przez wielu autorów sprawdzoną.
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dzy chemotaksą u zwierząt uodpornionych a nie- 
uodpornionycb, jest jakoby tylko jakościowa, t. j. 
w pierwszym wypadku jest ona daleko silniej
szą. Mniemanie W eriga  zbili całym szeregiem 
prac z Instytutu Pasteura Silberberg, Zielony, 
Czystowicz i inni, którzy wstrzykując świeżą zja
dliwą kulturę paciorkowców lub kurzej cholery 
różnym zwierzętom, przekonali się, że ujemna 
chemotaksa egzystuje i że W erigo  dlatego tylko 
znalazł dodatnią chemotaksę, że wstrzykiwał 
duże ilości kultury, w której znajdowały się 
także i niezjadliwe bakterye i te ostatnie w ła
śnie w yw oływ ały  nieznaczną dodatnią chemo
taksę.

Badania nad chemotaksą toksyn przeprowa
dzali Yaillard  i Vincent i doszli do tych sa
mych rezultatów, jakie otrzymano dla bakteryj, 
mianowicie fagocytozy nie było po wstrzyknięciu 
szkodliwych toksyn, natomiast występowała bar
dzo żywo fagocytoza po wstrzyknięciu toksyn j 
osłabionych lub dla organizmu nieszkodliwych.

Jak więc wyżej wspomnieliśmy, prawidło o che- | 
motaksie dodatnej i odjemnej służy do w y ja - I 
śnienia fagocytozy makro- i mikrofagów, oraz, 
choć w nieznacznym stopniu, i eozynofilowych ko
mórek. Dzięki zaś doświadczeniom Fabra prze
konano się, że i komórki tuczne (Mastrellen) są 
chemotaktycznie ujemne w stosunku do tych 
bakteryj i toksyn, które działają na organizm zja
dliwie oraz chemotaktycznie dodatnio w  stosunku 
do tych, które dla organizmu są mało lub wcale 
nieszkodliwe.

Badania F ab r przeprowadzał nad szczurami, ja 
ko zwierzętami posiadającemi znaczną ilość komó
rek tucznych w  płynie otrzewnej w  normalnym 
stanie. Wstrzykiwano 9 różnych środków, jak  
laseczniki wąglika (b. anthracis), toksynę tężca 
(tetanus), dyfteryi, a także rycynę, abrynę i in.; 
każdy z tych środków dla kontroli wstrzykiwano  
trzem szczurom. Zawsze można było po śmierci 
stwierdzić, że owe komórki tuczne wywędrowują  
z płynu otrzewnej; do sieci (omentum) ido  kreski 
(meseterium), gdzie zjawiają się one w wielkiej 
ilości. Tak samo czynią te komórki nie tylko po 
wstrzyknięciu bakteryj i toksyn, lecz i wszelkich 
wogóle trucizn, np. płynu Fowlera, zawierającego 
arszenik. W  dalszych doświadczeniach okazało 
się, że nie można zamienić odjemnej chemotaksy 
w dodatnią względem tych bakteryj, które są 
zjadliwe dla organizmu, lecz do których orga
nizm przyzwyczaił się wskutek uodpornienia; 
a więc komórki tuczne są wrażliwsze pod tym  
względem od innych leukocytów.

Streścił J. H.

—  Działanie soku je litow ego na sekrecyę  
jelitową. Wstrzyknięciu do żył soku jelitowego  
wywołuje u zwierząt natychmiastowe wydzielanie 
się w  wielkich ilościach soku jelitowego. Sub
stancja powodująca podniecenie czynnościowe 
gruczołów, nie strąca się po dodaniu 4 objętości 
alkoholu 95$ i nie traci swych własności po

ogrzewanin jej w temperaturze 1 0 0 ° w prze
ciągu 10 minut. Podobne właściwości — rozpusz
czalność w  alkoholu i odporność na temperaturę wy
soką— posiada ferment — sekretyna, powodująca 
również wzmożoną czynność gruczołów jelitowych. 
Nowe jednak badania p. A . Frouina, ogłoszone 
w  sprawozdaniach Akademii Paryskiej, dowodzą, 
że sekrecyę jelitowę wywołuje nie sekretyna.

Autor stwierdził, że wstrzyknięcie do żył soku 
jelitowego wzmaga sekrecyę jelitową, natomiast 
na czynność trzustki w pływu nie wywiera żadne
go, sok zatem jelitowy działa inaczej niż sekrety
na. Prócz tego dodanie do soku jelitowego zo
bojętnionej sekretyny niszczy jej właściwości wy- 
dzielnicze. Wreszcie, nieobecności sekretyny 
w  soku jelitowym dowodzi ta okoliczność, że 
działanie sekretyny jest bardziej ogólne, ponie
waż wzmaga ona sekrecyę nie tylko jelitową, lecz 
wątrobową i trzustkową, gdy natomiast sok je li
towy ujawnia działanie lokalne.

W  końcu autor przytacza swoje doświadczenia, 
z których wynika, że wchłanianie przez jelito 
wraz z sokiem jelitowym substancyi czynnej 
wzmaga czynności wydzielnicze tegoż jelita.

K. B.

—  Ruch Sinic. (Cyanophyceae). Należące 
do tej grupy rośliny, jak  wiadomo, wykazują 
trzy rodzaje ruchów: ruch postępowy, ruch oscy
lacyjny i wreszcie ruch spiralny, towarzyszący 
oscylacja. P. O. Phillips, który świeżo ogłosił 
rozprawę w  tej kwestyi, doszedł do wniosku, 
żę z pomiędzy różnj'ch przypuszczeń, wypowie
dzianych dla objaśnienia przyczyn ruchu sinic, 
następujące dwa zasługują na uwagę: zgodnie 
z pierwszem przypuszczeniem, należałoby szukać 
przyczj'n ruchu w otoczce protoplazmatycznej, 
według drugiego —  w rzęsach, biczach lub niby- 
nóżkach i t. p. narządach ruchu. Pierwsza te- 
orya stanowczo nie może wyjaśnić wszystkich 
rodzajów' ruchu; autor zdołał stwierdzić u oscyl- 
laryj obecność bardzo cienkiej otoczki, pokrywa
jącej nić, lecz, według zdania autora, udział tej 
otoczki w ruchu np. oscylacyjnjrm jest niezrozu
miały.

Liczni badacze wspominają o włoskowatych 
wyrostkach, spostrzeganych w  komórkach koń
cowych nici oscyllaryi, które uważano poprzednio 
za pasorzytj'. Autor jednak jest przeciwnego 
zdania: włoski te są to migawki komórek końco
wych, a powstawanie ich zostało dokładnie zba
dane przez p. Phillipsa w  niciach oscyllaryi, przer
wanych sztucznie. M igawki powstają z proto- 
plazmy komórkowej i wychodzą nazewnątrz przez 
istniejące w  otoczce komórkowej pory. Autor 
jest zdania, że m igawki te funkcjonują podczas 
ruchu postępowego i oscylacyjnego nici, przezwy
ciężając opór stawiany przez wodę.

Prócz tego stosując różne metody bejcowania 
i barwienia, autor zdołał stwierdzić, że na po
wierzchni uici znajdują się wypukliny natury pro- 
toplazmatj'cznej, będące w  związku z protoplazraą
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komórkową; po dokładniejszem zbadaniu okazało 
się, że te wypukliny protoplazmatyczne są sku
pieniami bardzo małych, delikatnych migawek, 
pokrywających powierzchnię całej nici oscylłaryi, 
a funkcyonujących, według autora, podczas ru
chu postępowego nici. K . B.

(N . Rd.).

—  Trofosponyium  komórek nerwowych, tak 
nazwał Holmegren układ kanalików, wykrytych  
przez niego w  miąższu komórek nerwowych śli
maka ogrodowego, a mających prawdopodobnie 
ścisłą łączność ze sprawami odżywczemi elemen
tów komórkowych tego typu histologicznego. 
P. Legendre, który wyniki swoich poszukiwań 
w tej kwestyi ogłosił niedawno w  sprawozda
niach francuskiego Towarzystwa Biologicznego, 
stwierdził, że włókna neuroglijne, ściśle przylega
jące czasami do ciała komórki nerwowej, a nawet 
dosyć często wdrążające się w  miąższ protoplazma- 
tyczny komórki, bynajmniej nie są zawarte 
w ostatnim przypadku w światłach troficznych 
kanalików sokowych, jak  to opisywał Holmgren 
dla komórek nerwowych ślimaka ogrodowego. 
Dające się stwierdzić w  tych komórkach prze
strzenie niezajęte przez protoplazmę i wodniczki 
komórkowe, nie zawierające żadnych ziarnistości, 
posiadają prawdopodobnie znaczenie w procesach 
wydalania komórkowego i nie znajdują się w ża
dnym związku z włóknami neuroglijnemi.

K . B.

—  Badania nad rozwojem żachw. Oddaw-
na już uzyskał w  nauce prawo obywatelstwa po
gląd na cytoplazmę jajową, jako na istotę jedno
rodną, nie zróżnicowaną, plastycznie uległą wpły
wom zewnętrznym: udział kul przewężnych
w sprawie rozwojowej, według poglądu jednej 
grupy badaczów, byłby zależny od miejsca, zaj
mowanego przez nie w  ustroju, a wpływy zewnę
trzne lub też podrażnienia czynnościowe w yw ie
rałyby na nie w p ływ  niejednakowy w zależności 
od umiejscowienia się w kompleksie zarodkowym  
odpowiedniej grupy kul przewężnych; inna zaś 
kategorya badaczów uznawała w  jądrach blasto- 
meronów zarodka odmienne właściwości rozwojo
we, warunkujące różnicowanie się morfologiczne 
i czynnościowe ciała zarodkowego.

Powyższej teoryi jednorodności cytoplazmy ja 
jowej przeciwstawia się inny pogląd, według  
którego cytoplazma jajowa już w  okresach, po
przedzających akt brózdkowania, zawiera okreś
loną ilość substancyj niejednolitych, określają
cych różnorodność organiczną ustroju dojrzałego; 
brózdkowanie zaś ma na celu rozsegregowanie, 
rozmieszczenie tych substancyj w sposób okreś- 
lony, właściwy każdemu gatunkowi zwierzęcemu.

Badania doświadczalne nad k westyą powyższą 
dały, jak  dotychczas, wyniki sprzeczne; większość 
zwoleników zdecydowanych posiadała teorya je 
dnorodności, lecz obecnie pogląd odmienny zys
kuje coraz większe uznanie. Jaja najbardziej

typowo całkowite (holoblastyczne— płazy, szkar- 
łupnie) posiadają prawdopodobnie również budo
wę mozaikową, przyczem kule przewężne aż do 
stadyum, w którem, będąc odosobnione sztucznie, 
nie są już zdolne odtworzyć całkowitego ustroju, 
zawierają układ kompletny substancyi—-determi
nantów.

Świeżo ogłoszona praca p. Conklina nad rozwo
jem żachw (Ascidiae) stanowi bardzo cenny przy
czynek do teoryi różnorodności cytoplazmy ja jo 
wej. Jaja badanego przez autora przedstawicie
la tej gromady (Cynthia), według tych badań, 
przed aktem brózdkowania wykazuje obecność 
trzech różnorodnych substancyj cytoplazmatycz- 
nych o barwach odmiennych, zawierających ziar
nistości materyj odżywczych; substancye te 
w okresie zapłodnienia i brózdkowania przemie
szczają się w tak sposób, że w  danem stadyum 
brózdkowania znajdują się one w określonych 
kulach przewężnych, z których mają powstać od
powiednie kompleksy narządowe: substancya żół
ta (mezoplazma) zawarta jest w komórkach, w y
twarzających tkankę mięsną i mezenchymatyczną, 
substancya szara— w komórkach entodermy —  
struny i blaszki nerwowej (endoplązma):, trzecia 
wreszcze, najjaśniejsza, zajmuje komórki ekto- 
dermiczne (ektoplazma).

W  celu przekonania się, czy substancye te 
określają odpowiednie kompleksy morfologiczne 
przyszłego zwierzęcia, autor sztucznie pozbawiał 
jaja i zarodki w  stadyum moruli jednej z powyż
szych substancyj: we wszystkich przypadkach 
rozwijające się zarodki nie posiadały narządów 
lub tkanek, które miały rozwinąć się z wyciętej 
części jaja albo zarodka.

W yn ik i badań p. Conklina w  zupełności zga
dzają się z rezultatami, osiągniętemi poprzednio 
w tej kwestyi przez W ilsona (mięczaki), Morgana 
i Fischela (grzebienice): jak  tam, tak też i tu 
proces brózdkowania odbywa się w sposób stały 
dla każdego gatunku, a kule przewężne, których 
udział w  rozwoju zarodka daje się w przybliżeniu 
określić, różnią się dosyć często wyraźnie zawar
tością protoplazmatyczną, jak to np. stwierdził 
Fischel dla jaj grzebienie. Jako wyjątek pod 
tym względem należy uważać jaja wstężniaków 
i szkarłupni, w których aczkolwiek ujawnia się 
podczas brózdkowania pewna klasyfikacya sub
stancyj cytoplazmatycznych, lecz kule przewężne 
przez szereg faz rozwojowych wykazują współ- 
czynność i jednoznaczność twórczą.

Liczne prace nad elementami płciowemi i za
płodnieniem dowiodły, że chromozomy jądrowe 
poważne posiadają znaczenie w sprawie dziedzi
czenia cech rodzicielskich. Z  drugiej strony po
szukiwania nad procesem brózdkowania jaj do 
wiodły, że biegunowość, symetrya, różnicowanie 
i lokalizacya są to właściwości, których podłożem 
jest cytoplazma jajowa, i że rozmieszczenie i pro- 
poreya części ciała zarodkowego zależą od miejs
ca, zajmowanego przez grupy kul przewężnych 
w kompleksie zarodkowym. D w a  powyższe po-
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glądy zdają, się przeczyć sobie na pierwszy rzut 
lecz, według zdania p. Conklina, pogodzenie tych 
poglądów jest zupełnie możliwe. A  więc, przy
puszcza autor, w  okresie podziału mitotycznego 
jąder znaczne ilości soku jądrowego przechodzą 
do cytoplazmy, substancye zaś soku jądrowego  
biorą prawdopodobnie udział w  rozwoju zarodka 
nie mniej ważny od substancyj cytoplazmatycz- 
n y c h — determinantów. • Prócz tego, doświadcze
nia nad krzyżowaniem między jeżowcami, doko
nane przez Boverego i Driescha, dowiodły, że 
u mieszańców pierwsze okresy brózdkowania no
szą charakter typu macierzystego, t. j. odbywają  
się prawdopodobnie w zależności przeważnie od 
cytoplazmy; natomiast, poczynając od stadyum  
gastruli, wpfyw  typu ojczystego zaczyna wystę
pować na plan pierwszy. Należy również przy
puszczać, że rozwój narządów wspólnych obu ro
dzicom zależy od właściwości cj^toplazmatycznych 
jądro zaś zawiera substancye określające cechy 
wyłącznie indywidualne, a oddziaływające na 
cytoplazraę w  tym kierunku, że wywołu ją w  niej 
zmiany fizyko-chemiczne, których wynikiem jest 
powstawanie narządów o cechach gatunkowych 
i indywidualnych. K . B.

(R . g. d. S.).
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