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HRGPJNERAOYA 1 TRAN SPLANTAGY A 
W S WIECIE ZWIERZĘCYM ‘).

Zjawiska regeneracyi, a w ostatnich 
czasach i transplantacyi należą bezwąt- 
pienia do najbardziej interesujących dzie
dzin biologii ogólnej. Przez wyraz „rege- 
neracya11 oznaczamy, jak  wiadomo, zdol
ność organizmu do odtwarzania pewnej 
części ciała lub organu utraconego w spo
sób sztuczny, albo wskutek przypadku. 
Pytanie, jak  odbywa się podobne odtwa- j 
™nie, trzeba zaliczyć do najciekawszych 
i najważniejszych zagadnień regeneracyi, i 
‘i rozwiązanie tej kwestyi jes t  tem zawil- | 
sze, że zjawisko to spotykamy nawet i 
n  osobników dojrzałych, które dawno u- j  

kończyły już cykl swego rozwoju.
Zjawiska regeneracyi, rozpowszechnione ; 
swiecie organicznym, oczywiście od- : 

'lawna zwracały na siebie uwagę bada- 
(,zów przyrody. Już  w 1740 r. Trembley !

.') A rtykuł n in ie jszy  je s t  op racow any  n a  podst.a- | 
, ' ' e, r«fe^ t u  E. K orschelta  „U eber R egeneration  i 

" ransp lan ta tion  im T ie rre ich 1*, odczytanego  | 
ja zjeżdzie p rzy rodn ików  i lekarzy  w  S tu ttg a r-  

" e 20-ix 1906 r.

zajął się kwestyą regeneracyi, a badania 
jego nad hydrą były bodźcem dla innych 
uczonych do dalszych prac w tym kie- 

j  runku. Badania Reaumura, Bonneta, Spal- 
lanzaniego wykryły zdolność regeneracyj- 

[ ną u robaków pierścieniowatych, gwiazd 
morskich i larw płazów.

Już te  dawniejsze prace wykazały, że re- 
generacya spotyka się we wszystkich gru
pach świata zwierzęcego, poczynając od 
istot jednokomórkowych, a kończąc na 
kręgowcach, przyczem u zwierząt niższych 
zdolność regeneracyjna jest lepiej rozwi
nięta, niż u wyższych. Regeneracya po
śród pierwotniaków jest tem ciekawsza, 
że wiąże się z pojedynczą komórką. 
O zdolności regeneracyjnej komórki, jako 
takiej, świadczą nam komórki roślinne, 
przedewszystkiem takie, które sztucznie 
(przez plazmolizę łub w inny sposób) po
zbawione zostały w zupełności lub czę
ściowo błony komórkowej; po pewnym cza
sie błona całkowicie zostaje odtworzona.

W ykonać podobne doświadczenia na ko
mórkach ciała tkankowców (Metazoa) bar
dzo trudno albo wprost niemożliwie, po
nieważ są one ściśle połączone z sobą, 
a nadto zbyt małe, chociaż doświadcze
nia Boverego przekonały, że można wy- 

I hodować larwy jeżowców z cząsteczki
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jajka, nieprzenoszącej ' /20 wielkości nor- J 
mai n ej.

Badania Balbianiego, Grubera, Hofera, i 
Verworna, Morgana i wielu innych wykry
ły zdolność do regeneracji  pośród pier
wotniaków, zarówno u form niższych, jak 
wyższych, u ameb i wymoczków orzęsio- 
nych. Jeden  v największych wymoczków, 
Stentor, może być podzielony na dwie 
lub kilka części, przyczem przednia część j 

ciała regeneruje ty lny  koniec, ten zaś 
ostatni odradza szeroką, część gębową; je 
żeli jes t  on podzielony na trzy  części, to 
część środkowa regeneruje przednią i ty l
ną część ciała. Lillie otrzym ywał odra
dzanie się s tentora  po podzieleniu ciała 
na 27, a M organ—= nawet na 64 części.

Jednym  z najważniejszych czynników 
wywierających wpływ na procesy regene
racyjne komórek jes t  jądro. W razie bra 
ku jąd ra  regeneracya  nigdy zachodzić .nie 
może; części np. stentora, nieposiadające 
chociażby kawałeczka jądra, mogą wpraw
dzie po pewnym czasie przybrać kształt 
podobny do osobnika normalnego, właści
wa jednak  regeneracya nie następuje, nie 
mogą bowiem odrodzić się niektóre u tra
cone części, jak migawki, otwór gębowy 
i inne, takie zaś zregenerowane osobniki 
powoli giną.

Podobnież komórki roślinne lub ich czę
ści, pozbawione jądra , nie mogą regene
rować błony komórkowej. Stąd możemy 
wyprowadzić wniosek świadczący o pierw- 
szorzędnem znaczeniu jądra dla życia ko
mórki.

Oprócz rozpatrywanej dotychczas rege- 
neracyi wskutek uszkodzeń ciała ustroju, 
spotykamy się jeszcze z innym jej rodzą 
jem  zarówno u pierwotniaków, ja k  i 
u tkankowców, pozostającym w związku ze 
sprawami fizyolosicznemi organizmu i dla
tego znanym pod nazwą „regeneracyi fi 
zyologicznej Możemy zaliczyć tu  wszel
kie zjawiska okresowo odbywającej się 
utra ty  pewnych organów lub tkanek  
z częściowem lub zupełnem odradzaniem 
się ich, jak np. odnawianie się naskórka 
u ssaków (i u człowieka), linienie s ta 
wonogów i kręgowców, wypadanie i odra
stanie włosów i piór i t . d .  W  przeciwsta
wieniu do tego rodzaju regeneracyi roz- |

różniamy regeneracyę, k tórą niezupełnie 
trafnie nazwano „patologiczną”, inaczej 
„przypadkową” lub „traumatyczną”. Nastę
puje ona wskutek zranienia zwierzęcia bądź 
przypadkowo, bądź z ręki hodowcy. 1 tu 
najlepiej objaśnią nas przykłady. Najbar
dziej znany przykład stanowi hydra, nad 
którą już Trembley robił doświadczenia. 
Rozcięta na dwie części, odradza się w zu
pełności: przednia połowa regeneruje po
deszwę, ty lna — otwór gębowy i ramiona. 
Nawet wycięte kawałki, wynoszące 1/200 
objętości ciała, według spostrzeżeń P. Pub- 
bsa zdolne są jeszcze do regeneracyi.

Podobnież wypławki (Planaria), te tak 
pospolite u nas robaki słodkowodne, wy
kazują daleko posuniętą zdolność do rege
neracyi. Ciało ich można poprzecznie lub 
podłużnie przeciąć na dwie lub kilka czę
ści, a każda z nich zregeneruje się następ
nie. Tak wielką zdolnością do regenera
cyi obdarzone są tylko nieliczne zwierzę
ta, jest ona jednak właściwa nawet roba
kom, zajmującym daleko wyższe stanowi
sko systematyczne, mianowicie pierście
nicom, Bonnet w doświadczeniach swoich 
dzielił ciało pierścienic na 3, 4, 8, i 14 
kawałków, z których prawie każdy v>dra- 
dzał części utracone i po pewnym  czasie 
poczynał żyć, jako osobnik doskonały. 
Takie odrodzenie się może nastąpić na
wet w razie podziału robaka na 26 części.

Pierścienice a pośród nich szczególniej 
slcąposzczety (Oligochaet.ae) posiadają 
przytem zdolność do a u to tu n i i ,*) a więc 

| mogą w następstwie jakiegoś podrażnie
nia zewnętrznego rozpaść się na kilka 
części, poczem każda część regeneruje się 
bardzo łatwo. W ten sposób, jak to zresz
tą bywa i w razie sztucznego rozcinania, 
z jednego robaka może powstać kilka no
wych osobników, z cz°go wypływa pe
wien związek między procesem regenera
cyi, a bezpłciowem rozmnażaniem się za
pomocą podziału.

U zwierząt obdarzonych zdolnością re
generacyjną je s t  ona rozmaita w różnych 
częściach ciała, co naturalnie należy przy

') Zjawisko to spotykam y i u wielu innych 
zwierząt, np u gwiazd morskich, jaszczurk i i t (!•
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pisać mniejszej lub większej specyalizacyi 
pewnej części ciała. Trzeba przytem za
znaczyć, że zdolność do regeneracyi pozo
staje do pewnego stopnia w stosunku 
odwrotnym do stopnia organizacyi i sta
nowiska systematycznego zwierząt, cho
ciaż niepodobna tu  podawać jakiegoś sta 
lego prawa, gdyż często zwierzęta o bar
dzo niskiej organizacyi nie posiadają jej 
prawie, gdy tymczasem organizmy znacz
nie wyżej stojące pod względem syste
matycznym obdarzone są nieraz tą zdol
nością wr znacznym stopniu.

U niektórych zwierząt wyżej uorgani- 
zowanych pewne usunięte części ciała 
tatwo regenerują się, jak  np. kończyny 
płazów, p łetwy ryb, odnóża stawonogów, 
ogon płazów i gadów (jaszczurki). Na 
podstawie faktów wyżej przytoczonych, 
a zresztą i wielu innych możemy powie
dzieć, że regeneracya pozostaje w ścisłym 
związku z korzyścią, jak ą  przez to zwie
rzę osiąga w walce o byt, znajduje się 
w związku z samoobroną organizmu, je- 
dnem słowem możemy uważać zdolność do 
regeneracyi, jako korzystne przystosowa
nie się organizmów do warunków życia.

Pogląd ten, broniony szczególniej przez 
Weismanna, z wielu stron spotyka się 
y zarzutami, w każdym razie wymaga 
jeszcze bliższego zbadania.

Co dotyczę właściwego przebiegu rege
neracyi, ten bywa najrozmaitszy. W  kwe
sty i pochodzenia nowopowstających przez 
regeneracyę' tkanek  i organów, czę- 
sto wygłaszane prawo „podobne powsta
je z podobnego” nie zawsze Się sprawdza, 
liczne bowiem są przypadki, gdy tkanki 
1 °>'gany tworzą się przez regeneracyę 
w zupełnie inny sposób, niż podczas em- 
,,ry>nalnego rozwoju osobnika. Tak 
nP' przednie i tylne jelito u pierścienic 
" przypadku regeneracyi powstaje nie 
'■ zewnętrznego listka zarodkowego (ekto- 
(ler™y), jak to bywa w okresie embryo- 
nalnym, lecz z wewnętrznego (entoder- 
my)- Jednym  z najbardziej znanych przy
kładów takiego odchylania się od rozwo
ju embryonalnego jest regeneracya so- 
' z«wki w 0]U1 traszki: regeneruje się ona 
' Okowicie lecz z nabłonka, pokrywają- 
CeS° tylną powierzchnię tęczówki.

Niekiedy zresztą niema żadnej możli
wości odrodzenia się utraconych części 
z podobnych im, jak to bywa np. w razie 
całkowitego usunięcia soczewki traszki; 
zniszczone jednak w niektórych razach 
mianowicie w okresie embryonalnym za
wiązki pewnych części ciała odtwarzają 
się. Bardzo pouczający przykład podaje 
Esther Byrnes: niszczyła ona u kijanek 
te okolice ciała, w których powinny by
ły rozwinąć się kończyny, pomimo to j e 
dnak organy te utworzyły się po pewnym 
czasie.

Ponieważ u organizmów doskonałych 
regeneracya części utraconych odbywra 
się kosztem innego materyału, nasuwa 
się przeto pytanie, czy nie istniały dla 
odpowiedniego ogniska odradzania grupy 
komórek, zostające być może w stanie 
embryonalnym, lub czy nie mogło nastą
pić wsteczne zróżnicowanie się m aterya
łu komórkowego, który poprzednio utw o
rzył się w sposób zupełnie odmienny. 
Wiele danych przemawia za ostatnim po
glądem i za tem, że właściwość komórek 
w rozmaitych organach ciała nie jest  rów
noznaczna.

Procesy przekształcania się i wzrostu, 
towarzyszące regeneracyi, zasługują ta k 
że na pewną uwagę. W ycięty poprzecz
nie mały kawałek ciała hydry  zasklepia 
rany, zaokrągla się, następnie wydłuża 
się i wreszcie przeistacza się w nowego 
osobnika. Jeszcze ciekawszy przykład 
podaje Morgan, opisując regeneracyę Bi- 
palium, wydłużonego robaka z grupy wy - 
pławek (Planaria); szeroki kawałek wy
cięty z jego ciała, przekształcając się w 
nowy organizm, zmienia pierwotny swój 
kształt i wydłuża się znacznie.

Z powyżej przytoczonych przykładów 
widzimy, jak  różnorodne są rodzaje odra
dzania się części lub organów utraconych 
przez organizmy. Szczególną formę za
miany części utraconych przedstawia t. 
zw. „regulacya kom pensacyjna” polega
jąca  na tem, że po zniszczeniu pewnego 
organu zastępuje go inny powstały przez 
nadmierny rozrost, jak np. u zwierząt 
z sym etryą dwuboezną takiż sam organ, 
leżący po drugiej stronie ciała (doświad
czenia Przibrama nad rakami). Do tej sa-

88\ m  ECH ś w ia t
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mej kategoryi wypada zaliczyć znane zja
wisko „hypertrofii k o m p e n s a c y j n e j k t ó 
rej skutkiem po usunięciu jednego z or
ganów parzystych rozrasta się nadmier
nie drugi, co można zauważyć na ner
kach, jądrach, mięśniach i innych or
ganach.

Gdy rozpatrujemy związek między czę
ściami regenerująceini się a organizmem 
regenerującym, nasuwa się kw estya ich 
stosunku do biegunowości ciała. Zdawa 
loby się samo przez się zrozumiałem, że 
przedni i ty lny koniec ciała regenerują 
odpowiednie brakujące części. W spomnia
na tu  biegunowość ciała ujawnia się w 
znacznej mierze u roślin: regeneracya na i 
biegunie wierzchołkowym prowadzi do 
rozwinięcia się pędów', na podstawowym 
(korzeniowym) zaś korzeni. Prawo to 
jednak posiada wyjątki, jak  wykazują do
świadczenia Yochtinga z gałązką wierz
bową zasadzoną w kierunku odwrotnym: j  
na biegunie wierzchołkowym (u dołu) po- ! 
wstają korzenie, a na podstawowym (ko- i 
rzeniowym u góry)—pędy.

W podobny sposób może być wywoła
ne proste odwrócenie biegunowości ciała 
u zwierząt, o czem świadczą znane do
świadczenia Loba: łodyżki polipów stuł- 
biopławów, odcięte od pnia całego i od
wrócone, mogą na tym  końcu, k tó ry  po
przednio był górnym, wytworzyć korzon
ki, na tym zaś, k tóry  przedtem był dol
nym, odtworzyć część ciała górną z otwo
rem gębowym  i czułkami; jeżeli łodyżka 
jest umieszczona w taki sposób, że oba- 
dwa końce są wolne, to na obudwu mo
gą powstać części głowowe.

Podobne przypadki regeneracyi Lob za
licza do kategoryi t. zw. heteromorfozy 
czyli różnotwórczości. Spo tyka ją  się one 
nietylko u niżej uorganizowanych jam o
chłonów, lecz i pośród wyższych form 
zwierzęcych. Znane są fakty  tworzenia 
się nowych części głowowych z boków 
ciała wypławek po zadaniu im ran; roz
cięta dżdżownica zamiast utraconej części 
głowowej może wytworzyć część ogono
wą, składającą się z licznych pierścieni. 
Szczególniej ciekawy przykład heteromor- 
foz u wyższych skorupiaków podaje 
Herbst. Po  odcięciu im oka wraz ze

słupkiem, na którym ono spoczywa, nie 
regeneruje się oko, lecz wytwarza się 
zamiast niego narząd, mający typową bu- 

! dowę rożka. W tym przypadku oczywiście 
heteromorfoza zależy od tego, że wraz 
ze słupkiem odcinamy oczny zwój nerwo
wy, jeżeli bowiem zostawimy zwój nie
naruszony, wówczas regeneracya odbywa 
się prawidłowo, czyli w miejsce oka two
rzy się znów oko, a więc niema hetero 
morfozy.

Na podstawie przytoczonych przykła
dów heteromorfozy widzimy, że przez re 
generacyę powstają czasem narządy, k tó 
re nie mogą być uważane za normalne 
zastąpienie utraconych części, co częstc 
prowadzi do zjawiska t. zw. superregene- 
racyi. Mamy tu na myśli powstawanie 
na drodze doświadczalnej podwójnych 
głów, ogonów, kończyn, co szczególniej 
łatwo wywołać na ciele robaków, płazów 
i gadów.

Z kolei przejść musimy do rozpatrzenia 
czynników wywierających wpływ na pro 
ces regeneracyi. Za główny czynnik wy 
wołujący regeneracyę, a nawet mając} 
pewne znaczenie i w dalszym jej przebie 
gu, uważają obecnie uszkodzenie ciała 
zranienie, wywołujące zmianę w normal 
nym stanie jego, u tra ta  jakiejś części po 
ciągają za sobą ogólne podrażnienie. Cc 
do czynników wewnętrznych, na pierw 
szym planie należy umieścić wpływ ukła
du nerwowego na odradzanie się nowycf 
części ciała lub organów, o czem zape 
wne najlepiej świadczy przytoczony wy
żej przykład regeneracyi u skorupiaków 
słupka zamiast oka wobec braku oczne 
go zwoju nerwowego. Zależność regene 
racyi od obecności układu nerwowego 
chociaż niejednokrotnie została stwierdzo
na u zwierząt bezkręgowych i kręgów 
ców, jednak  niekiedy byw a kwestyono 
wana, skutkiem czego wymaga wr każdyn 
razie bliższego poznania. Oprócz tego ni 
regeneracyę do pewnego stopnia wy 
wierają także wpływ wiek i odżywianie 
się organizmu, temperatura, światło, sił* 
ciążenia i t. p. czynniki.

Po rozpatrzeniu regeneracyi w świeci* 
zwierzęcym, przejdziemy teraz do trans
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plantacyi ‘)„ zjawiska, polegającego na 
tera, że części ciała jednego osobnika 
przeniesione na ciało innego zrastają się 
z sobą. Transplantacya ze względu na 
swoje praktyczno-chirurgicziie znaczenie 
od wielu lat była stosowana: znane są 
np. powszechnie fakty transplantowania 
kawałków skóry na obnażone rany. Już 
Trembley łącznie z badaniami swojemi nad 
regeneracyą prowadził również doświad
czenia nad transplantacyą pośród niższych 
form zwierzęcych, mianowicie u hydry, 
lak późniejsze badania wykazał}', trans
plantacya może mieć miejsce nietylko u 
niżej stojących pod względem system a
tycznym organizmów (hydra), lecz i u 
wyższych, np. u wypławek (Planaria), 
dżdżownic, poczwarek owadów i larw pła
zów. Części wycięte z ciała jednego oso
bnika, a następnie przeniesione na ciało 
innego, w miejscu zranienia zrastają się 
z nim, tworząc jednę całość.

Co dotyczę transplantacyi wogóle, na
leży zastanowić się tu  nad następujące!ni 
pytaniami: jakie części ciała mogą zra
stać się, w jaki sposób odbywa się to 
zrastanie i czy istotnie w tym  procesie 
zachodzi połączenie organiczne.

Co do pierwszej kwestyi trzeba rozróżniać 
transplantacyę, jako połączenie części cia
ła tego samego osobnika, rozmaitych oso
bników jednego gatunku i wreszcie oso
bników gatunków odmiennych, a więc 
połączenia auto-, homo- i heteroplastyczne.

Najlepiej daje się przeprowadzić trans
plantacya, dokonywana z uwzględnieniem 
pierwszych dwu warunków. Aby jednak 
połączenie transplantowanych części z or
ganizmem było trwałe, muszą zetknąć się 
1 zrosnąć jednakowe tkanki i organy. Jak  
zupełne i doskonałe bywa takie połącze- 
nie świadczy następujący przykład: dżdżo- 
"nica utworzona z dwu lub trzech ka- 
"ałków może żyć do lat 10, a więc pod 
" zględem swojego wieku nie ustępuje 
'' 'najmniej osobnikom normalnym.

Jeżeli przez transplantacyę zostają ze- 
Tśnięte ze sobą organy niejednakowe, to

w .1 ^  a rty k u ł - „Kilka słów o tra n sp la n ta c y i11, 
A«echśw iat 1 S06 r. S« 48 i 49.

jednak mogą one wreszcie zrosnąć się 
i nawet następuje na pewien czas łącz
ność. W transplantacyi, przedsiębranej w 
celach leczniczych, aby osiągnąć możli
wie najlepszy skutek, przenoszą zwykle 
na odpowiednie organy części jednakowe.

W  celu zbadania trwałości organów 
transplantowanych lub ich części a także 
łączności z podłożem, transplantowano 
małe kawałki najrozmaitszych tkanek i 
organów (rogówki, tchawicy, kości, w ą
troby, nerki, jądra) na inne organy, np. 
gruczoły limfatyczne, przyczem zauwa
żono, że następuje istotnie zrośnięcie się 
i nawet podział komórek — w częściach 
transplantowanych, połączenie ich jednak 
z podłożem nie jes t  zbyt trwałe, w re
zultacie bowiem marnieją one, być może, 
skutkiem niedostatecznego odżywiania, 
innerwacyi i t. p. (Ribbert). Ribbert trans- 
plantował np. zawiązki gruczołów mlecz
nych świnki morskiej na ucho, lub za
wiązki jajnika na ściankę jam y brzusznej; 
wynik doświadczeń był pomyślny, gdyż 
transplantowane części wspomnianych or
ganów przez jakiś czas nawet funkcyo- 
nowały. Lepsze oczywiście wyniki daje, 
jak  to widzimy z doświadczeń Borna, 
Brausa Spemanna i in., transplantowanie 
w inne miejs.ie części ciała jakiegoś or
ganizmu bądącego jeszcze w okresie em- 
bryonalnym. Zawiązki przednich kończyn 
larwy ropuchy, transplantowane przez 
Brausa za zawiązkami tylnych, rozwijały 
się; Spemann odcinał również rozmaite 
części tej larwy i transplantował, przesu
wając je  o 90° lub 180°, poczem odbywał 
się dalszy ich rozwój.

Najlepiej udaje się transplantacya na 
jednym i tym  samym osobniku, trudniej 
już odbywa się na osobnikach rozmaitych, 
najtrudniej daje się przeprowadzić u oso
bników gatunków odmiennych, chociaż 
doświadczenia Borna i Harrisona w ykaza
ły, że przedni i tylny koniec larw żaby 
różnych odmian, zrastają się i dają połą
czenie trwałe. Podobne połączenie części 
ciała osobników, należących do odmien
nych gatunków i rodzajów, można otrzy
mać pośród polipów stułbiopławów i dżdżo
wnic, osobniki jednak takie „składane” 
odznaczają się nadzwyczaj małą zdolno-
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ścią do życia, najczęściej zaś obiedwie I 
części składowe oddzielają się jedna od 1 
drugiej.

Szczególniej ważnem wydaje się pyta- ! 
nie, czy połączone kawałki wywierają na 
siebie wpływ wzajemny. Otóż okazało się, 
że nawet bardzo małe kawałki znacznie 
rozrastają się na nowem swojem podłożu, 
zachowując bez zmiany swoiste cechy g a 
tunkowe.

Części ciała jakiegoś osobnika transplan- 
towane w innem tylko miejscu nie podle
gają w ogóle żadnym wpływom, np. tran 
splantowany kawaiek kości ramieniowej l 
poddany po dwu latach badaniu mikro- ; 
skopowemu wykazał cechy pierwotne bez J 
zmiany (Marchand). Inaczej rzecz się ma, | 
jeżeli części transplantowane nie tworzą j  

istotnego połączenia organicznego z po
dłożem, lecz są j a k b y  ciałami obcemi; 
do£ć wspomnieć tu  o przytoczonem wy
żej tiansplantowaniu  części organów na 
inne organy, do tejże kategoryi zapewne 
należy zaliczyć transplantowanie skóry 
u człowieka i ssaków wogóle; u tych osta
tnich transplantowane kawałki skóry czar
nej lub bezbarwnej po pewnym czasia 
przybierają barwę podłoża. W  rzeczywi
stości jednak, zdaje się, że mamy do czy
nienia ze zjawiskiem tylko pozornem, po
nieważ transplantowane kawałki skóry sto
pniowo odpadają i są zastępowane przez 
warstw y skóry niżej leżące.

Z kw estyą wpływu części transplanto- 
wanych wTiąźe się inna, mianowicie, czy 
kierunek takich części wywiera wpływ na 
trwałość połączenia. Co dotyczę hydry, 
to przekonano się, że części jej ciała mo
gą łączyć się trwale nietylko biegunami 
różnoimiennemi, lecz i jednoimiennemi. 
Wyniki badań nad transplantacyą u by- | 
dry, ja k  widzimy, zgadzają się z wynika- ) 
mi doświadczeń nad regeneracyą, o któ- j  

rych  już wspominaliśmy, gdy była mowa ] 
o heteromorfozie.

Zjawisko łączenia się kawałków ciała 
biegunami jednoimennemi daje się zau
ważyć nietylko u hydry, lecz i u innych 
zwierząt, jak  o tem świadczą badania Bor
na i Joesta  nad larwami płazów i dżdżo
wnicami. Znikająca pozornie w takiem  
połączeniu biegunowość ciała może jed 

nak ponownie ujawniać się, jeżeli na po
łączonych przedniemi biegunami dwu koń
cach ogonowych następuje regeneracya 
głów.

Kończąc ten krótki szkic, w ypada nad
mienić, że kwestya wzajemnego wpływu 
i zależności części łączących się przez 
transplantacyę, jako też związku między 
regeneracyą a transplantacyą, dopiero 
w przyszłości może być należycie wyja
śniona.

Cz. Statkieicicz.

OPSON1NY W RIGHTA.

Nauka bakteryologii szczególnie w za- 
[ stosowaniu do nauk m edycznych w osta

tnich czasach wzbudza coraz większe za
jęcie wśród urzonych. W  medycynie znala
zła podwójne zastosowanie: z jednej stro
ny posługują się nią do rozpoznawania 
wielu chorób zakaźnych, zapomocą ba
dań mikroskopowych i t. zw. serodyagno- 
styki, z drugiej zaś z każdym dniem roz
szerza się t. zw. seroterapia.

Ważnym przyczynkiem do rozpoznania 
stanu organizmów chorych i ich leczenia 
stanie się zapewne nowa nauka o opsoni- 
nach, podana przez W righta. Opsoninami 
nazywa on specyficzne składniki normal
nej surowicy krwi, które chemicznie łącząc 
się z mikrobami przekształcają je w taki 
sposób, że stają się one bardzo łatwo ofiarą 
fagocytów. Samę własność surowicy uła
twiania bakteryoin fagocytozy W righ t na
zwał siłą opsoniczną lub wykładnikiem 
opsonicznym. Wielkość więc jego znajdu
je się w prostym stosunku do ilości bak
teryj pochłoniętych przez fagocyty krwi. 
Obecność tych  ciał w surowicy normal
nej lub uodpornionej dowiedziona zosta
ła przez Wrighta i Douglasa zapomocij 
doświadczeń, opartych mniej więcej na 

| zasadach następujących. J a k  wiadomo, 
w pewmych warunkach leukocyty  zdoln1' 
są do pochłaniania w probówce mikrobów 

j  znajdujących się w surowicy. Lecz jeżeli 
| w tym  roztworze surowica będzie zastąpi0' 

j  na przez roztwór izotoniczny soli, a le»;



kooyty będą uwolnione zapomocą kilka
krotnego przemywania ud wszelkich po
zostałości surowicy, fagocytoza nie nastą
pi prawie zupełnie. Natomiast będziemy 
mogli ją zaobserwować, jeżeli w roztwo
rze soli oprócz leukocytów przem ytych 
będą znajdowały się i bakterye, które pe
wien czas znajdowały się w surowicy 
a następnie były uwolnione od niej zapo
mocą kilkakrotnych przemywań. Z tego 
wynika, że surowica zawiera pewne cia
ło, które wpływa na fagocytozę leuko
cytów. Na podstawie trzeciego doświad
czenia należy wnioskować, że ciało to 
działa nie na leukocyty, lecz na bakterye, 
na których utrwala się do takiego stop- 
pnia, że niemożna go usunąć z nich na
wet po kilkakrotnych przemywaniach. In- 
uerai słowy opsoniny w procesie fagocy- 
tuzy mają takie znaczenie, jakie w bak- 
teryolizie przypada w udziale aleksynom. 
Doświadczenia, przeprowadzone w osta
tnich czasach, dowiodły, że normalna su
rowica człowieka i zwierząt zawiera op
soniny, wywierające swe działanie na 
osłabione bakterye, podczas gdy nie dzia
ła na bakterye ze wzmożoną złośliwością. 
■Spirytus, kwas mleczny, chloroform, wę
glan sodu i t. d. osłabiają podobnież siłę 
opsoniczną krwi.

Wright zaobserwował również, że w pe
wnych warunkach jak  przyrodzonych t . j .  
istniejących w samym organizmie, tak  
i sztucznie wytworzonych siła opsoniczną 
surowicy ludzkiej może być w znacznym 
stopniu podniesiona. W celu oznaczenia 
■s‘ły opsonicznej lub wykładnika opsonicz- 
uego. należy wziąć równe części następu
jących trzech płynów: 1° uwolnionej od 
''zęsci stałych (ciałek czerwonych i bia
łych) krwi człowieka zdrowego z uprzed- 
nil> oznaczonym wskaźnikiem opsonicz- 

m> 2° ciałek krwi człowieka zdrowego 
u"'olnionych 0(1 surowicy zapomocą wie
lokrotnego przemywania w roztworze izo- 
l()nicznym cytrynianu sodu i soli kuchen- 
neJ i 3° zawiesiny hodowli bakteryjnej 
" roztworze soli kuchennej. Te trzy pły- 
n) należy zlać do jednego naczynia 
1 Ustawić na 15—20 minut do termostatu 
grzanego do 37°. Następnie można z tej 
"" 'Zaniny robić p repara ty  do badań mi-
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kroskopowych. W różnych polach widze
nia odnajdujemy wielojądrowe fagocyty 
i z liczby wybranych 60—100 oznaczamy 
ilość pochłoniętych przez nie bakteryj.

Ilość tę pochłoniętych przez fagocyty 
bakteryj podzieloną przez ilość samych 
fagocytów W right zowie wykładnikiem 
fagocytowym. W celu zaś oznaczenia 
„siły opsonicznej“ chorego, bierze się dla 
porównania wykładnik fagocytowy czło
wieka zdrowego i, dzieląc go przez wy
kładnik fagocytowy chorego otrzymuje 
się wykładnik opsomczny badanego cho
rego. Jeżeli np. wykładnik fagocytowy 
surowicy chorego będzie 15, a wykładnik 
surowicy zdrowego 10, siła opsoniczną 
chorego będzie się wyrażała przez 1,5.

Zobaczymy teraz, jakim wahaniom 
ten wykładnik ulega w poszczególnych 
przypadkach. Otóż jeżeli weźmiemy okre
śloną ilość emulsyi odpowiednich bakte
ryj w roztworze soli kuchennej, następnie 
poddamy ją temperaturze 60° w ciągu go
dziny w celu zabicia bakteryj i wstrzy
kniemy tę emulsyę człowiekowi pod skó
rę, to, badając siłę opsoniczną, przekona
my się, że w ciągu pierwszych 24 godzin 
lub nawet w ciągu kilku dni siła opso- 
niczna opada niżej normy. Po pewnym 
czasie podnosi się ona znów powyżej 
normy, pozostaje na tym stopniu przez p e 
wien czas, a następnie, jakkolwiek znów 
nieco spada, jednak  już stale jes t  wyższa 
niż była przed wstrzyknięciem. Analogi
cznie z badaniami Ehrlicha nad wstrzy
kiwaniem toksyn bakteryjnych W right 
nazywa okrtsem odjemnym ten stan, 
w którym ilość opsoniny w surowicy 
zmniejsza się, dodatnim zaś, gdy wzrasta. 
Jeżeli powtórzymy wstrzykiwanie pod
czas okresu odjemnegu, otrzymamy dzia 
łanie kumulacyjne, polegające na tem, że 
zawartość opsoniny w surowicy spada 
jeszcze niżej i okres odjemny zaciąga się 
na czas jeszcze dłuższy. W edmg badań 
W righta objawy kliniczne zawsze zależne 
są zupełnie od okresu odjemnego i dodat
niego. Podczas okresu dodatniego objawy 
chorobowe słabną i ustępują, stan ogólny 
chorego poprawia się znacznie. Inaczej 
bywa w okresie odjemnym. W  tym okre
sie po każdem wstrzyknięciu objawy kli-

WS/jKCHŚWIAT



8 8 W SZECHŚW IAT .Ne 6

niczne pogarszają się, lecz w tym  kierunku, 
że za każdem nowera wstrzyknięciem po
gorszenie to staje się mniejszem i krótko- 1 
trwałem.

Przytoczę wyniki badań w tym  kierun- 
przedsięwziętych przez dr. Weinsteina 
z Berlina w jedenastu  przypadkach cho
rób skórnych acne i furuneulosis. Do ba
dań przygotowano emulsyę stafilokokdw, 
wyhodowanych od każdego chorego od
dzielnie. Leczenie miejscowe zarówno jak  
i środki wewnętrzne w danym razie nie 
były  stosowane. W ynik i otrzymano na
stępujące. Początkow o wykładnik opso- 
niczny był u wszystkich chorych niższy, 
niż u wziętych dla kontroli ludzi zdro
wych. Zaraz po pierwszem wstrzyknięciu 
nastąpił okres odjemny (spadek wykła
dnika opsonicznego ogólnego) wraz z po
gorszeniem się stanu chorego (wysypka 
nowych pryszczy). Lecz u większości cho
rych  już po 2—3 wstrzykiwaniach można 
było zauważyć pewne polepszenie. U wie
lu z nich pierwszym wstrzyknięciom to 
warzyszyło osłabienie ogólne, jednak  bez 
podniesienia tem peratury . Naw et w wy
padkach, w k tó rych  leczenie początkowe 
dawało powolne polepszenie, lub gdy 
w początku leczenia nie można było zau
ważyć zupełnie dodatnich rezultatów, sa
mi chorzy stwierdzali, że po w strzyknię
ciach nowe wysypki nie dochodziły do zu
pełnego rozkwitu i goiły się znacznie p rę
dzej niż poprzednie. Po wielokrotnych 
zaś zabiegach wysypki specyficzne zupeł
nie przestały powstawać, a zamiast nich 
występowały punkciki czerwone, k tórych 
zapewne nie można uważać za objawy 
chorobowe, lecz raczej za skutek wstrzy
kiwania einulsyi.

Metoda zatem lecznicza polega na u ła
twieniu organizmowi choremu pożerania 
przez znajdujące się we krwi jego fago- 
cy ty  drobnoustrojów, które wywołały da
ną chorobę. Takie są mniej więcej głów
ne wytyczne tej teoryi, k tó ra  wzbudziła 
wielkie zainteresowanie w świecie m e 
dycznym. Może znaczenie jej nie je s t  tak  
wielkie, ja k b y  tego choiał jej twórca; 
w każdym jednak razie już  sama budo
wa je j je s t  logicznie pomyślana i może 
dać nowe wytyczne do badań fizyologicz-

| nych. Idea Miecznikowa o fagocytozie, 
może nieco przyćmiona nowemi odkrycia
mi w dziedzinie bakteryologii, znów wycho 

I dzi na światło dzienne w zastosowaniu 
I do odkrycia W righta.

Kazimierz Szokalski.

P. DUHEMA:

„TEORYA FIZYCZNA,

J E J  PRZEDMIOT I STRUKTUR A”.

(Dokończenie)

Czy teorya fizyczna taka, jaką wyżej 
naszkicowaliśmy, dla wszystkich stano
wić będzie o oszczędności umysłowej? 
Bynajmniej. Dwa są bowiem rodzaje umy
słów, jak  to powiedział już Pascal w „My
ślach” swoich. Są ludzie o umyśle cia
snym lecz silnym (ćsprit fort mais etroit), 
k tórzy z niewielu zasad jaknajściślej 
wszystkie konsekwencye wyciągnąć po
trafią, lecz którzy zasad wielu na raz nie 
są w stanie umysłem swym ująć. Przed 
rozmaitością i nawałem szczegółów kon
kretnych lęk ich ogarnia, muszą oni roz 
patrywać każdą rzecz zosobna, lecz nigdy 
nie ogarną wyobraźnią swoją całokształ
tu zjawisk rozmaitych. Umysły te  mo
żnaby też nazwać abstrakcyjnemi, bo idee 
oderwane stanowić będą ich żywioł. Na 
wręcz przeciwnym biegunie stoją ludzie 
wyobraźni; ci z łatwością wywołują w u- 
myśle swoim obrazy konkretne o niezli
czonej ilości szczegółów materyalnych, 
za to zrozumienie myśli oderwanej będzie 
dla nich rzeczą trudną, mozolną. Umy
sły te możnaby, wraz z Pascalem, na
zwać szerokiemi lecz słabemi (esprit ample 
mais faible). Przykład jeszcze lepiej wy
jaśni, o co chodzi. Kiedy biolog pragnie 
zbadać dokładnie budowę jakiegoś orga
nu, to za objekt do dysekcyi użyje tych 
przedstawicieli państwra zwierzęcego, u 
k tórych rozwój tego organu niezwykle 
jest doskonały. Podobnie psycholog, —

| rad będzie, gdy znajdzie człowieka, u któ- 
I rego dana zdolność duchowa dosięgła roz-
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miarów niezwykłych. Pragnąc  pokazać 
człowieka o umyśle szerokim, lecz słabym, 
nie możemy chyba wziąć lepszego przy
kładu, nad—Napoleona. Przepyszny por
tret jego duchowy dał nam Taine *). Kto 
przeczyta jego dzieło, ujrzy z łatwością 
te rzucające się w oczy cechy inteligen- 
cyi: niezwykłą zdolność uprzytomnienia 
sobie całokształtu najbardziej złożonych 
przedmiotów, byleby należały one do rzę
du tych, co bezpośrednio pod zmysły 
podpadają i — absolutną niezdolność do 
abstrakcyi i uogólnienia. Ludzie, odda
jący się abstrakcyi i uogólnieniu, w yda
wali mu się istotami niepojętemi, upośle- 
dzonemi, niedoskonałemu. Nazywa ich 
z głęboką pogardą „ideologami”; tak się
0 nich odzywa: „jest ich tam dwunastu 
czy piętnastu owych metafizyków, któ- 
rychhy warto było potopić; jest  to roba
ctwo na mej sukni”. Jeżeli nie jest w 
stanie uchwycić ani jednej zasady ogól
nej, to za to z jakąż jasnością i dokład
nością ogarnia jednym  rzutem oka cało
kształt faktów i przedmiotów konkret
nych. Bourr.ennep iwiada, że pomiędzy P a 
ryżem a Tułonem Napoleon wskazał mu 
dwanaście miejsc, gdzie inożnaby stoczyć 
walne bitwy. „Było to wspomnienie 
z pierwszych podróży jego młodości, i o- 
pisywat mi budowę terytorum  zanimeśmy 
przybywali na mieisce, wymieniając mi 
pozycye, które byłby zajął.” Przykładów 
tego rodzaju możnaby przytoczyć mnó
stwo; ten jeden— starczy za wiele. „P. de 
■̂ ógur, któremu było polecone objechać 
wszystkie miejscowości północnego wy
brzeża, złożył swój raport. „Widziałem 
wszystkie Pańskie sprawozdania”,—rzekł 
'ni (mówi Segur) Pierwszy Konsul — są 
'lokładne. Jednak  zapomniałeś Pan w
1 L endzie  dwu arm at z pomiędzy czte
rech”. I wskazuje mu miejsce: „na szo- 
'ie przerzynającej miasto!” Było to praw-

nWyszedłem zmieszany ze zdumie- 
" la> że z pomiędzy tysięcy sztuk armat, 
"wrzuconych po bateryach stałych lub 
"ichomych wybrzeża, dwie sztuki z po-

l) H T *bor* ame. Les origines de la France contem-
2 Regime moderne t. I, I. I, c. 1, art.

M . Paryż 1891. , .

J między czterech nie uszły jego pamięci.” 
| Do tegoż rodzaju umysłów szerokich lecz 
j słabych zaliczamy pisarzy takich, jak np. 
J  Balzac, który w swej „komedyi ludzkiej” 

roztacza przed nami całe mrowisko ludzi; 
z nich każdy jest człowiekiem z krwn 
i kości, ze skórą pomarszczoną i pofałdo
waną, z grymasem na twarzy, przez któ
ry przeziera każda z jego namiętności, 
każdy występek, każda śmiesznostka 
duszy. Ubiera tych ludzi, otacza ich przed
miotami, wśród których  znajdować się 
powinni, daje nam jednem słowem posta
ci żywe. Możnaby tu jeszcze przytoczyć 
przykład jakiegoś wodza naczelnego, któ
ry wydaje rozkazy mobilizacyi milionów 
ludzi, a tak wszystko widzi dokładnie, że 
ludzie ci przyjdą na miejsce przeznacze- 

; nia w porę, bez przeszkód i kolizyi.
W  każdym narodzie znajdziemy ludzi 

o tego rodzaju umyśle—szerokim lecz sła
bym. Nigdzie jednak nie jest to tak  po
wszechne, że się wyrazimy, endemiczne, 
jak u Anglików. Weźmy mistrzów ich 
powieści, takiego Dickensa, Jerzego E l
liota lub jakąkolwiek młodą „authoress”, 
pretendującą do sławy literackiej. Uderza 
tu przedewszystkiem czytelnika francus
kiego niepomierna długość opisów, prze- 

| ładowanych szczegółami. Z początku pod- 
j  sycą to jego ciekawość, lecz wkrótce 
| nuży, i czytelnik przewraca kartki, nie 
! czytając ich prawie. Francuzowi potrze

ba opisów takich, jakie znajdzie u Lo- 
tiego, gdzie w kilku wierszach odbiera 
się wrażenie o całości krajobrazu. Anglik 
nie ma takich wymagań. W szystkie te 
rzeczy dotykalne, widzialne, które mu 
opisuje jego współziomek, w wyobraźni 
jego układają się doskonale jedne obok 
drugich, nie wywołując żadnego niepo
rządku. Porównajmy dalej literaturę dra
matyczną obu uarodów. W eźmy boha
tera  Kornelowego, np. Rodryga, kiedy 
się waha pomiędzy obowiązkiem synowr- 
skim, a miłością. Dwa uczucia spór wio
dą o jego serce, lecz co za porządek do
skonały w ich dyspucie! Każde po kolei 
głos zabiera, jak dwaj rzecznicy przed 
sądem, wykładając w doskonale ułożo
nych mowach swoje motywy; a kiedy 
z jednej i z drugiej strony dowody zo
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stały już dostatecznie wyłożone, wola 
kres kładzie rozprawom i decyduje orze
czeniem tak  ścisłem, jak  wyrok sprawie
dliwości lub wniosek geometry czny. A t e 
raz porównajmy z Rodrygiem Hamleta 
lub lady Mackbeth. Co za burza uczuć 
splątanych, sprzecznych, o zarysach nie
określonych, mglistych. Widz francuski, 
wykształcony na tea trze  klasycznym, dar
mo się sili, aby zrozumieć tego rodzaju 
osobniki. Widz angielski nie zna tego 
wysiłku: jem u wystarcza to, że widzi 
tych bohaterów w ich żywej różnorod
ności. To samo, co w poezyi, znajdzie
my też w filozofii. Prawodawstwo fran
cuskie ujęte jes t  w kodeksy, gdzie a r ty 
kuły praw układają się w porządku, pod 
nagłówkami, zawierającemi pojęcia oder
wane. Angielskie prawo składa się z nie
słychanego nagromadzenia praw', s ta tu 
tów, zwyczajów, niepowiązanych, a na
wet często — sprzecznych ze sobą, które, 
od czasów Wielkiej Karty, skupiają się 
tak  jedno o'iok drugiego. Jednak  sędzia 
angielski wcale się na to nie uskarża. 
A w polityce! Anglik jes t  z gruntu  kon
serwatystą. Łączy w umyśle swym p a 
mięć o Karolu I i o Cromwellu. W szyst
ko jes t  dła niego poszanowania godną 
t.radycyą. Nowe pojęcia i zasady umie 
wiązać z dawneini. Jeg o  dzieje są ciągłą 
ewoiucyą. Francuz — przeciwnie je s t  re- 
wolucyonistą. Pragnie, aby na nowych 
zasadach całe życie społeczne kształto
wało się w sposób logiczny, jednolity. 
Podług z góry powziętego planu chce 
w szystko budować nanowo.

Kiedyśmy sobie teraz już wyrobili do
kładne pojęcie o cechach charakterystycz
nych tych  dwu rodzajów umysłów, nie
trudno będzie nam pojąć różnicę, jak ą  
okazują w pojmowaniu teoryi fizycznej.

S tuden ta  francuskiego uderza w pod
ręczniku angielskim pewien pierwiastek 
nowy, odrębny; je s t  n im —model m echa
niczny, k tóry  zwykle towarzyszy w yk ła 
dowi jakiejś teoryi. Weźmy np. dwa cia
ła naelektryzowane, które się wzajemnie 
przyciągają. Fizyk francuski lub niemiec
ki, taki Poisson lub Gauss, zastąpi w m y
śli swej te dwa ciała przez zbiór punktów 
abstrakcyjnych, elektrycznością nałado

wanych; drogą rachunku znajdzie nową 
wielkość abstrakcyjną—siłę, której każdy 
z tych  punktów ulega, wprowadzi po ję
cie linii siły, to jes t  linii geometrycznej 
w każdym punkcie przestrzeni stycznej 
do kierunku siły; da też -równanie po
wierzchni izopotencyalnych, do których 
te linie siły są prostopadle. Taka teorya 
elektryczna składa się z pojęć oderwa
nych i twierdzeń ogólnych, wyrażonych 
językiem jasnym i ścisłym. Anglikowi 
niedość tego; potrzebne mu są jeszcze 
obrazy rzeczy widzialnych, dotykalnych. 
Aby sobie wyobrazić zjawisko, zastąpi te 
idealne abstrakcyjne linie siły liniami 
materyalnemi o grubości rurki, k tórą na
pełni kauczukiem wulkanizowanym. Bę
dzie miał przed sobą pęk sznurów ela
stycznych, mocno przyklejonych swemi 
końcami do powierzchni przewodników; 
sznury te, wskutek swego napięcia, ścią
gać się będą, grubiejąc jednocześnie. T a 
ki jes t  słynny model oddziaływań elek
trostatycznych, obmyślony przez Fara 
daya, podziwiany, jako płód geniuszu, 
przez Maxwella i całą szkołę angielską. 
Używanie tego rodzaju mniej lub więcej 
z ”ruba ociosanych modeli jest stałą me
todą angielskich podręczników fizyki. Oto 
książka *), poświęcona wykładowi współ
czesnych teoryj w dziedzinie elektrycz
ności, wykładowi teoryi nowej. Jes t  w niej 
mowa tylko o sznurach, które się poru
szają na krążkach, okręcają się koło wal
ców, przechodzą przez pierścienie, niosą 
ciężary. Tu jakieś rury pompują wodę, 
tam znów inne skracają się i grubieją, 
koła zębate zaczepiają jedno o drugie 
i pociągają , za sobą kremaliery. Sądzi
liśmy, że wejdziemy do cichego i w sta
rannym porządku utrzym anego przybytku 
wiedzy, a znaleźliśmy się w fabryce.

Francuzowi ten rodzaj wykładu utrudni 
raczej, niż ułatwi zrozumienie teoryi; An
glik, przeciwnie — uważa model za rzecz 
nieodzownie potrzebną do zrozumienia 
teoryi. Rzecz godna uwagi, że fizyka an
gielskiego nie razi to zgoła, kiedy znni-

') 0 . Lodge. Les Theories m odernes de 1’Elec 
trique. E ssai <fune theorle  nouyelle. T rad u it He 
1'aiigJais e t  anno te  p a r E. M eylan. P a ry ż , 1891.
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szony jes t  budować specyalny i całkiem 
odrębny model dla każdego rodzaju z ja 
wisk. W wykładach sławnego W. Thom
sona o własnościach materyi znajdziemy 
kilkanaście różnych modeli, wyobrażać 
mających budowę cząstki materyalnej — 
niemniejszą też, aby okazać własności 
eteru. Materyi i eterowi, odpowiednio do 
traktowanego zjawiska, nadaje się naj
sprzeczniejsze ze sobą własności, a sto
sownie do tego wymyśla się mechanizmy 
najdziwaczniejsze, z k tórych każdy poru
sza się inaczej. F izyk angielski zgadza 
się na to, że jes t  to pierwsza, zgruba do
konana, próba wytłumaczenia zjawisk 
i nie przywiązuje do tych modeli wielkiej 
wagi, ale, bądźcobądź, uważa je za rzecz 
niezbędną. „Nigdy nie jestem zadowolo
ny”, mówi Thomson, „póki nie zdołam 
zbudować modelu mechanicznego44. Te 
cechy umysłu Anglików znajdują swe od
bicie i w szczególnym rozwoju w ich 
krainie pewnych gałęzi matematyki. Ni
gdzie może nie używają tak  chętnie ra 
chunków algebraicznych wogóle, a w 
szczególności różnych symbolicznych ra
chunków, jak  np. rachunku wektoryalne- 

jak w Anglii. Gdyż, warto zauważyć, j  

zamiłowanie do przekształceń algebraicz
nych jest wogóle cechą umysłów szero
kich, lecz słabych, bo w tych operacyach, ; 
dokonywanych zapomocą symbolicznych ! 
znaków i gotowych prawideł, większy j 
udział ma wyobraźnia, zgóry przewidująca 
rezultaty przekształceń, aniżeli —- głębo
kość myśli. W  teoryach fizycznych nie 
należy się łudzić formą matematyczną, 
l'aka np. teorya Maxw'ella jest d > pewne
go stopnia tylko zbiorem modeli, ze zna
ków algebraicznych ułożonych, a służyć 
mających do przedstawienia zjawisk. Dzie- 
I ’ bowiem Maxwella pełne jest rozdzia
łów bardzo luźno lub też wcale ze sobą 
mezwiązanych. Pojęcia, któremi się au
tor posługuje, nie są ani dostatecznie 
określone ani też użycie ich — usprawie
dliwione. Do Elektrodynam iki przewo
dników, si wor/.onej przez Amperea, Max- 
W(dl przyłącza Elektrodynamikę ciał nie- 
przewodzących, dielektryków. W prow a
dza tu pierwiastek całkiem nowy: „prze
brnięcie e lek tryczne”. Przez ten nowy

pierwiastek cała elektrodynamika zostaje 
wstrząśnięta w swych podstawach.

Oznajmia się o istnieniu takich zja
wisk, o których doświadczenie wyobraże
nia nawet nie miało, a które dopiero we 20 
lat później miały być odkryte przez H. 
Hertza. Nowa teorya prowadzi do nie
oczekiwanego tłumaczenia zjawisk optycz
nych, — do elektromagnetycznej teoryi 
światła. Myślelibyście może, że Maxwell 
wprowadzi ten nowy pierwiastek do swych 
równań z możliwą ostrożnością, określiw
szy go naprzód dokładnie, — lecz otwórz
cie jego dzieło, a znajdziecie tam na 
usprawiedliwienie tej nowej do równań 
wprowadzonej wielkości tylko te trzy 
wiersze: „Należy dodać zmiany przesu
nięcia elektrycznego do prądów, aby 
otrzymać całkowity ruch elektryczności.” 
Gdzie szukać usprawiedliwienia tego ro
dzaju postępowania? Odpowiedź prosta: 
dla fizyka francuskiego lub niemieckiego 
część algebraiczna teoryi zastępuje sze
reg ściśle ze sobą powiązanych sylogi- 
zmów. dla fizyka angielskiego zastępuje 
ona model. Na pytanie, co to jest  teo 
rya Maxvvella, Hertz odrzekł: „Teorya
Maxewella jes t  to układ równań Maxwel- 
lowskich.” Równania te w ich formie go
towej Hertz czyni podstawą swojej teo 
ryi elektrodynamicznej, a jednocześnie 
prawie postępują tak  Heaviside i Cohn. 
Jak  to rozumieć? Azaż równania Max- 
wella są czemś w rodzaju dogmatu obja
wionego, osłoniętego mrokiem świętej ta 
jemnicy? Dlaczegóż nie przyjąć teoryi 
Helmholtza, w której wrszystko jes t  jasne 
i ściśle logiczne? Lecz umysł słaby nie 
chce sobie zadawać trudu zagłębiania się 
w rozprawy abstrakcyjne. Stworzył so
bie model algebraiczny, i to mu wystar
cza. Przykład ten okazał się zaraźli
wym. Dziś fizyce teoretycznej grozi nie
bezpieczeństwo, że stanie \s ię  ona zbio
rem modeli algebraicznych i mechanicz
nych. Co więcej, umysły słabe a utyli
tarne głoszą otwarcie, że próby, które 
czynią niektórzy teoretycy, aby wysnuć 

j wszystko drogą ścisłej dedukcyi z nie
wielkiej ilości hypotez zasadniczych, do
skonałe określonych, cała praca mozolna 
w tym kierunku dokonywana,—wszystko



92 W SZECHŚW IAT M  6

to jest  czczeni zajęciem, od którego kie
rownicy powinni odstręczać młodych
adeptów wiedzy. J a k  odeprzemy tego 
rodzaju poglądy, jak  okażemy koniecz
ność, wyższość teoryj abstrakcyjnych lo
gicznie zbudowanych? Co odpowiemy na 
to pytanie, k tóre  dziś staje przed nami: 
czy jest dopuszczalnem, aby w różnych 
grupach praw doświadczalnych budować 
teoryę na hypotezach nie tylko od siebie 
niezależnych, lecz wręcz sprzecznych?
Na pytanie  to odpowiemy bez wahania: 
ze strony formalnej, czysto logicznej, nie
ma żadnych przeszkód, jeżeli tylko uwa
żać mamy teoryę fizyczną za najskrom
niejszy sposób przedstawienia, nie zaś — 
wytłumaczenia zjawisk natury. Jednak, 
jakiś głos wew nętrzny mówi nam, że tak 
być niepowinno. Wszyscy odczuwamy 
potrzebę jedności, harmonii, porządku.
I ci co się posługują, lub posługiwali mo
delami różnorodnemi dla okazania jednej 
i tej samej rzeczy, uważali tego rodzaju 
postępowanie za prowizoryczne. Proszę 
przeczytać przedmowę do tego Maxwel- 
lowskiego podręcznika Elektryczności i Ma- j 
gnetyzmu, gdzie tak  pełno sprzeczności J  

i nieładu, a przekonamy się, że nie wy- j 

pływało to wcale z zamiarów autora, że I 
on pragnął gorąco otrzym ać teoryę jedno- i  
litą. I lord Kelvin, budując swoje mode- | 
le, nie przestaje ufać, że nadejdzie chwi- [ 
la, kiedy będziemy mogli dać jedno je
dyne tłumaczenie materyi. Modele swo
je uważa on za słupy wytyczne na tej 
drodze, k tóra  poprowadzi do odnalezie
nia tego tłumaczenia. Czujemy rzeczy
wiście, że jeżeli prawdziwe stosunki mię
dzy rzeczami mają znaleźć swe odbicie 
w naszej teoryi, to odbicie to nie może 
być pozbawione ani ładu, ani jedności. 
Dowieść tego—przechodzi siły fizyki; j a k 
że moglibyśmy odpowiedzieć na to, jaki 
charakter ma mieć to odbicie, kiedy rze
czy same wzroku naszego uchodzą. A  j e 
dnak uczucie to powstaje w nas z siłą 
niezwalczoną, a człowieka, któryby chciał 
powstać przeciwko takiemu mniemaniu, 
zmusi do milczenia nie logika, lecz zwy
kły zdrowy rozsądek.

Gdyby nas kto zapytał, co sądzić o po
glądach autora, czy uważać je za słuszne 
w całej ich rozciągłości, to, nie bez ra- 
cyi, moglibyśmy odpowiedzieć, że kwe
sty e tu  poruszane nie dają się tak roz
strzygnąć, jak —- twierdzenie geometrycz
ne. Na te najważniejsze zagadnienia wie
dzy mogą być różne poglądy, i każdy 
z nich byle szczery, konsekwentny, głę
boko a oryginalnie pomyślany, jest cen
ny. Pewno, że na niektóre szczególnie 
jaskrawe zapatrywania autora mało kto 
się zgodzi, że sąd o Maxwellu wielu w y
da się surowym, a model Faradaya, po
mimo krytyki Duhema, nie straci na war
tości. Jeżeli, być może, w tych kwe- 
styach taki będzie sąd ogółu, to przy
puszczamy, że znajdzie się. też większość 
takich, którzy podzielają głęboką wiarę 
autora w to, że wiedza nasza — to naj
oszczędniejszy sposób myślenia plus coś 
subtelnego, nieuchwytnego, coś takiego, 
co analizie logicznej się wymyka, co je 
dnak wiedzy tej w oczach naszych nada
je  prawdziwą jej wartość.

St. Landau.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Ostróg na Wołyniu.

Ciekawy wypadek z życia oioadów.

W lipou roku 1906 go złapałem zwykłe
go podjadka (Grillotalpa officinalis) samca, 
z zamiarem zabrania go do kolekcyi, co 
też uczyniłem, zabiwszy go zaraz i umie
ściwszy w pudełku. Po upływie prawie 
pół roku, bo dopiero w końcu stycznia 
1907-go roku, wypadkowo oglądałem ten 
egzemplarz, a wiedziony prostą ciekawością, 
co też się u niego mogło jeszcze zostać po 
tak długim czasie w żołądku —- rozciąłem 
i ku wielkiemu memu zdziwieniu znala
złem w suchych już resztkach wnętrzności 
zupełnie świeżego i żywego pędraka  po
spolitego chrabąszcza (Melolontha vulgaris). 
Jak wiadomo z każdej zoologii elementar
nej, pędrak wspomnianego chrząszoza roz
wija się w przeciągu trzech liit pod ziemią, 
gdzie samica znosi poprzednio jaja i gdzie 
naturalnie panuje przeważnie wilgoć. To 

| też zdaje mi się, że takie znalezienie zu- 
| pełnie całego i żywego pędraka w tak nie-
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odpowiedniem dia niego otoczeniu, .jak 
s p r ó c h n ia łe  resztki wnętrzności, bez oży
wiającej wilgoci i pokarmu -p o  przejściu 
6-oiu miesięcy, zasługuje na pewną uwagę 
jako jedyny w swoim rodzaju wypadek. 
Rzecz naturalna, że pędrak ten mógł się 
d o s ta ć  do żołądka niedźwiadka tylko jedną 
drogą: przed śmiercią był połknięty przez 
drapieżnika, który został zabity zanim go 
zdołał przetrawić. Ale wypadek ten dowo
d z i»wyraźnie, że wbrew powszechnemu 
przekonaniu pędrak może żyć dość diugonie 
tylko w warunkach zwyczajnych.

S t e f a n  L e w ic k i .

KRONIKA NAUKOWA.

— Nowe badania w dziedzinie  podstawo
wego zagadnienia elektrooptyki- Według
badań Kerra prędkość rozchodzenia się 
światła w ciałach ważkich w takim tylko 
razie ulega wpływowi pola elektrycznego, 
jeżeli światło spolaryzowane jest prostopa
dle do linij siły. Doświadczenie podstawo
we zasadzało się w gruncie rzeczy na tem, 
że zapomocą refraktora interferencyjnego 
•lamina wytwarzano układ prążków, przy- 
ozein z pomiędzy dwu wiązek promieni, 
przechodzących pomiędzy tafelkami szkla- 
nemi przez naczynie z siarczkiem węgla, 
jednę przepuszczano między płytami kon
densatora, umieszczonego w siarczku, a 
drugą poza obrębem tych płytek. Z chwi
lą wzbudzenia pola elektrycznego między 
płytkami kondensatora Kerr obserwował nie
prawidłowe zaburzenia w układzie prążków 
interferencyjnych, przesuwanie się ich, a 
niekiedy nawet zupełne zanikanie. Gdy' ato
li użyto światła, spolaryzowanego prosto
padle do linii siły, to w chwili raptownego 
wyładowania kondensatora następował pra
widłowy skok całego układu prążków in
terferencyjnych, skok, którego nie dostrze
gano nigdy w razie, gdy światło spolaryzo
wane było równolegle do linii siły.

Najprościej doświadczenie powyższe daje 
S1§ wytłumaczyć w sposób następujący: 
zaburzenia nieprawidłowe mają swe źródło 
'v prądach konwekcyjnych i różnicach tem
peratury, zachodzących we wnętrzu cieczy; 
"atorniast prawidłowo powtarzające się sko- 
141 układu interferencyjnego są oznaką rap
townej zmiany współczynnika załamania cie 
(-zy między płytkami kondensatora dla świa- 
1 a ^Polaryzowanego prostopadle. Z później
szej atoli teoryi zjawiska, podanej przez

°igta, wypływa wniosek, że pod działa- 
niem P°la elektrycznego współczynnik za

łamania zmienia się zarówno dla drgań 
świetlnych, spolaryzowanych prostopadle do 
linij siły pola, jak i dla drgań, spolaryzo
wanych równolegle do tych linij, i że pręd
kość światła w obu wypadkach polaryza- 
cyi doznaje zmiany tego samego znaku 
lecz o wielkości różnej. Ponieważ spo
strzeżenia kerra nie czynią zadosyć temu 
wymaganiu teoryi, przeto p. Ackerlein, za 

| radą Mandelstamma powtórzył w strasbur- 
skim Instytucie Fizycznym doświadczenia 
Kerra, używszy do nich nitrobenzolu, w 
którym, jak stwierdził Schmidt,, elektrycz
no załamanie podwójne Kerra występuje 
około 60 razy silniej aniżeli w siarczku wę
gla. Zadanie polegało na przekonaniu się, 
czy przesunięcie prążków interferencyjnych, 
którego Kerr napróżno szukał w swych do
świadczeniach, nie wystąpi czasem w ni- 
trobenzolu w razie, gdy światło, dające po
czątek prążkom, będzie spolaryzowane rów
nolegle do linij siły pola elektrycznego.

W gruncie rzeczy układ doświadczenia 
był taki sam, jak u Kerra, lecz z powodu 
znacznego przewodnictwa nitrobenzolu moż
na było użyć tylko szybko drgających pól 
naprzemiannych pomiędzy płytkami kon
densatora, a więc pól, wytwarzanyoh przez 
oscylujące wyładowania iskrowe. W ciągu 
badania, a powodu "zaburzeń, wywoływa
nych powstawaniem fizyologicznych wra
żeń świetlnych, okazało się rzeczą niezbę
dną wprowadzić oświetlenie iskrami, przy
czem czas trwania tych iskier musiał być 
krótszy od okresu drgań pola elektryczne
go, aby można było chwytać oddzielnie po 
szczególne f«zy oscylacyi.

Doświadczenia wykonane częścią z niko
lem pionowym, a więc ze światłem spola- 
ryzowanein prostopadle do linij siły pola, 
częścią z nikolom poziomym, t. ,j. z drga
niami równolegleini, wykazały przedewszyst- 
kiein to, że należy tu oddzielić od siebie 
dwa różne co do swej istoty skutki, a mia
nowicie wpływ pola bezpośredni oraz wpływ 
pośredni, uwarunkowany zjawiskami kon- 
wekcyi i ogrzewania. Pierwszy, jak to 
można było stwierdzić przez usunięcie zja
wisk, wynikających z optycznego działania 
następczego, zasadza się na tem, że w chwi
li wytwarzania pola prążki podskakują do 
góry, jeżeli drgania świetlne zachodzą pro
stopadle do linij siły, i—na dół, jeśli drga
nia są do nich równoległe. Umieściwszy 
cienką płytkę mikową na drodze jednej 
z interferujących wiązek promieni, autor 
przekonał się, że temu opóźnieniu odpo
wiada przesunięcie się prążków na dół.

„A zatem w nitrobenzolu światło, spo
laryzowane prostopadle do linij siły, do- 

! znaje pad wpływem pola elektrycznego 
! opóźnienia, światło zaś, spolaryzowane rów
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nolegle do tych linij — przyspieszenia”, 
Używszy kryształu spatu wapiennego, moż
na było ułożyć obok siebie oba układy 
prążków: spolary zowany prostopadle i spo
laryzowany równolegle. Z chwilą wytwa
rzania pola, pierwszy szedł na dół, drugi 
do góry. To czyni zadosyć temu wymaga
niu teoryi, wedle którego drgania świetlne 
zarówno równolegle do linij siły, jak i pro
stopadłe do nich, podlegają wpływowi po
la elektrycznego. Natomiast drugie wyma
ganie, wedle którego wpływ ten powinien 
w obu stanach polary zacy i działać w jed
nym i tym samym kierunku, nie znalazło 
potwierdzenia w opisanem doświadczeniu.

Autor wykonał szereg takich samych do
świadczeń z innemi jeszcze cieczami, a prze- 
dewszystkiem z siarczkiem węgla, który je
dnak nie dał żadnego wyniku, ponieważ 
nie można było otrzymać pola dość silnego 
nawet dla samego zjawiska Kerra. Trzecią 
z kolei cieczą był ortonitrotoluol, na któ
rym stwierdzono, podobnie jak poprzednio 
na nitrobenzolu, że w chwiii wytwarzania 
pola prążki, wywołane przez światło, spo
laryzowane prostopadle do linij siły, idą na 
dół, prążki zaś, wywołane przez światło, 
spolaryzowane równolegle- idą do góry.

(.Naturw. E.). S. B.
—  Nowe pomiary bolom etryczne energ ii ,  

tkw iącej w promieniach X. S zereg  takich
pomiarów wykonał za radą prof. Rontgena 
p. Ernest Angerer w monachijskim Insty
tucie Fizycznym. Zaczęto od tego, że za
pomocą czterech bardzo czułych bolome- 
trów, włączonych wzorem mostu Wheat- 
stonea, uzyskano dowód, że przez pochła
nianie promieni X, bez udziału jakiegobądź 
działania cieplnego ubocznego, może zacho
dzić wytwarzanie się ciepła. Po przeko
naniu się o tem, można było, ogrzewając 
jednę z odnóg mostu, wywołać odchylenie 
galwa..ometryczne a następnie skompenso
wać je, a więc i zmierzyć, przez ogrzanie 
odnogi odpowiedniej zapomocą prądu zmien
nego, złożonego z wyładowań kondensato
ra. W miarę potęgowania energii głównego 
prądu induktora, energia wysyłanych pro- 
n.ieni wzrastała znacznie szybciej, przyczem 
najwyższą wartość tej ostatniej zanotowano 
wtedy, gdy napięcie induktora wynosiło 110 
woltów a natężenie prądu głównego 4,15 
ampera. Po zredukowaniu zmierzonej 
energii promieni X na półkulistą postać 
wyładowania, wychodzącego z antykatody 
oraz na oddzielne wyładowanie, otrzymano 
wartość 0,15 kaloryi miligramowej. W ra
zie przerwania prądu głównego antykatoda 
wysyła często promienie X w dwu mo
mentach, oddzielonych odstępem czasu da
jącym się zmierzyć. Cały czas trwania 
emisyi oznaczono na 5 X  10*4 sekund.

Z dwu powyższych wielkości wypada na 
wartość skutku minimum promieni X licz
ba 0,26 kaloryi gramowej na sekundę.

(Naturw. E.) S. B.
—  Opór e lektryczny  Stopów. Na posie

dzeniu Towarzystwa Fizycznego w Londy
nie z dnia 23 listopada r. z., R. S. Willows 
przedstawiał swe badania dotyczące oporu 
elektrycznego stopów. Pouług lorda Ray- 
leigha, jeżeli prąd elektryczny przebiega 
przez stop, wówczas powstaje szereg zja
wisk Peltiera w miejscach połączeń nieje
dnakowych metali, a wskutek tego, szereg 
sil przeciw - elektrobodźczych; ponieważ 
zjawiska te są proporcyonalne do prądu, 
nie dają się one odróżnić od oporu w wa
runkach zwykłych. Autor starał się uwi
docznić ten fakt, mierząc opór stopu prą
dami sfałomi i ztniennemi; w chwili odwra
cania tych ostatnich, sita przeciw-elektro- 
bodźcza wzmacnia siłę elektrobodźczą ze
wnętrzną i więcej prądu przechodzi: opór 
zmniejsza się pozornie. Otóż, autor nie 
mógł wykryć tego zmniejszenia oporu.

R. g. d. Sc. ' W. B.
—  Utworzenie duńskiej stacy i  naukowej  

na Grenlantlyi jest już rzeczą pewną, dzięki 
większej sumie pieniężnej, ofiarowanej przez 
radcę prawnego Holcka w Kopenhadze, oraz 
dzięki obiecanemu przez rząd duński zasił
kowi rocznemu, wynoszącemu 10 000 koron. 
Stacya stanie na brzegu południowym wys
py Disko i posiadać będzie pracownię bio 
logiczną, która będzie pozostawała pod kie
runkiem botanika Porsilda; kilka miejsc ro
boczych będzie zarezerwowanych dla chcą
cych tu  pracować przyrodników. Jako śro
dek pomocniczy dla «ajęć w laboratoryuni 
służyć będzie możliwie zupełna biblioteka 
arktyczna, którą spodziewają się skomple
tować zapomocą darów. Jak informuje sta
cya główna cesarska dla badań nad trzę
sieniami ziemi w Strasburgu, Porsild wy
raził także gotowość urządzenia stacyi sej
smicznej oraz kierowania nią; w tym celu 
ma otrzymać przyrząd odpowiedni, ofiaro
wany przez międzynarodowe towarzystwo 
sejsmiczne. Koszty urządzenia i utrzyma
nia stacyi sejsmicznej ponosi fundacya duń
ska Karlsberga. Przed wyjazdem swoim do 
Grenlandyi Porsild pozna w Strasburgu me
tody obserwacyi oraz odbierze przyrząd sejs
miczny. L. 77.

;Geogr. Zeitschr., 1906, V)
—  D zia łan ie  alkoholu na se r c e  żaby ba

dał p .  H. Dold. ..Poglądy nasze, p o w i a d a  

on, na żaden związek nie ulegały tak  z a s a 

dniczym zmianom w ostatnich latach, jak 
na alkohol. Uważano go za środek wzma
cniający mięśnie, tymczasem ścisłe b a d a n i a  

wykazały całą bezpodstawność tego z a p a 

trywania; uważano go za czynnik produ
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kujący ciepło, a więc przypisywano mu 
własności rozgrzewające,—termometr do
wiódł spadku temperatury ciała po zaży
ciu alkoholu przez organizm. Uznawano 
wreszcie przez długi c^as w alkoholu śro
dek pobudzający działalność psychiczną,— 
lekarze niejednokrotnie obalili ten pogląd1'. 
Co dotyczę alkoholu, jako czynnika po
budzającego i wzmacniającego działalność 
serca, to kwestya ta pozostaje dotychczas 
sporną. Jedni stwierdzają pobudzające dzia
ł a n i u  alkoholu na serce, inni znów odma
wiają mu tej własności, przypisując mu ra
czej własność osłabiającą.

Aby wyświetlić nieco tę sporną kwestyę, 
p. Dold badał działanie alkoholu etylowe
go i zbliżonych do niego alkoholów jedno- 
atomowych na serce żaby. Starannie od- 
preparowane serca i możliwie dokładnie 
uwolnione od osierdzia umieszczano w cie
czy Ringera, do której dodawano w odpowie
dniej ilości alkoholu (metylowego, etylowe
go i t. d.). Dla porównania obserwowano 
pulsacyę serca w cieczy Ringera bez alko
holu; w tych ostatnich warunkach w ciągu 
pierwszych minut serce utrzymywało pier
wotną. częstość pulsacyi i wykazywało w 
przeciągu godziny tylko bardzo powolne 
zmniejszenie się jej.

Pod działaniem alkoholu zwykle z po
czątku następowało zwiększenie się ilości 
pulsacyj serca, które po kilku minutach 
dochodziło do inaximum; dawał się przytem 
zauważyć wzrost siły skurczów, oo natu
ralnie świadczy o podrażniającym wpły
wie alkoholu. Po okresie wzmożenia siły 
skurczów następowało zmniejszenie się ilo 
śoi pulsacyj. Po pewnym więc czasie osła
biające działenie alkoholu przewyższało je
go wpływ podrażniający. Zjawisko to mo
żna było obserwować tem prędzej, im wyż
szy był alkohol i im mocniejszy był jego 
roztwór. Roztwoiy odpowiednio mocne 
działały nawet natychmiast na zmniejszenie 
ilości pulsacyj; tylko pod działaniem alko
holu . metylowego nic obserwowano tego.

Dold badał następnie stopień działalnośio 
trującej rozmaitych idkoholów, oznaczając 
Pirytem czas, kiedy pulsacya serca ustaje. 
Wyniki wykazały, że działanie trujące al
koholów od niższych do wyższych wzrasta 
nadzwyczaj szybko:
1'ziatanie tru ją c e  alKoholu m etylow ego =  1 

* « „ ety low ego =  P /2
v „ „ propylow ego =  2
v „ „ Im tylowege =  6

„ „ am ylow ego =  35

Dold zadaje wreszcie pytanie, ozy serce 
! ẑ °wieka, przyjmującego alkohol, podlega 
Jego bezpośredniemu działaniu, czy też 
r owną rolę odgrywają tu podrażnienia

ośrodków nerwowych. „Wydaje mi się pe ' 
wnem, powiada 011, że zwiększenie dzia' 
łalności poprzecznie prążkowanych mięśn1 
serca po jednokrotnem zażyciu przez orga 
nizm małej dawki alkoholu jest pochodzę* 
nia nerwowego, j>k również pewnem wy
daje się, że oprócz osłabienia działalności 
serca wskutek słabego zatrucia organizmu 
alkoholem mięśnie serca bezpośrednio zo
stają uszkodzone, a wobec chronicznego za
truwania alkoholem podlegają znacznym 
zmianom nietylko fizyologicznym, lecz i 
anatomicznym14. Cz. St.

(Naturw, Rund.).

KSIĄŻKI, BROSZURY 1 CZASOPISMA,
N A D ESŁA N E 1)0  K ED AK CY I W SZE C H ŚW IA TA .

Rozprawy Wydziału M atemalyczne-Przyro  
dniczego Akademii Umiejętności Serya m .  
tom 5, dział B. — Nauki Biologiczne 
zawierają: A. Drzewiny i A. Petitta—O hy- 
perplazyi tkankowej przez usunięcie śle
dziony u Iohtyopsideae; K. Panka — Mi
kroby oraz chcmizm kiśnienia barszczu; 
M. Krachelskiej — Zapłodnienie odłam
ków jaj jeżowców i pierwsze okresy ich 
rozwoju; T. Browicza—O funkcyi wydziel- 
niczej jądru komórki wątrobowej; li. Zapalo- 
wicza— Conspectus florae Galiciae criticus 
Pars 4; A. Becka— O dzi daniu promieni ra 
du na nerwy obwodowe; K. Wójcika—Dol
ny oligocen z Kiszkonii pod Użokiem; T. 
Wiśniowskiego—O wieku karpackich warstw 
inoceramowych; M. Raciborskiego — Próba 
określenia górnej gianicy ciśnienia osmoty- 
cznego, umożliwiającego życie, i tegoż: 
O rodzaju paproci Allantodia Wall. R. Ni
tscha— Doświadczenia z jadem laboratoryj
nym (virus fixe) wścieklizny cz. III; E. 
Kiernika—Przyczynek do histologii kleszczy 
jeżowców w szczególności mięśni; M. Ko
walewskiego—Studya helmintologiczne cz. 
IX, O dwu gatunkach tasiemców rodzaju 
Hymenolepis Weinl.; L. Sitowskiego—Spo
strzeżenia biologiczne nad jeżowcami; H. 
Hoyera — Badania nad układem limfatycz- 
nym kijanek; A. Bochenka—Badania nad 
budową systemu nerwowego centralnego 
mięczaków, osłonie i szkarłupni (Anodonta, 
Ciona, Synapta); T. Garbowskiego—O biegu
nowości jaja jeżowców (ParacentroŁus livi- 
dus); A. Becka—Zjawiska elektryczne kory 
mózgowej po częściowem jej zniszczeniu; 
W. Michalskiego— O działaniu niektórych 
alkaloidów na karaczana; P. Tondera— 

i O wpływie prądu powietrza na pędy rosną- 
! ce; M. Siedleckiego i Pr. Kryształowioza—
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Spostrzeżenia nad budową i rozwojem Spi- 
rochaete pallida Schaud.; S. Budzyńskiego,
S. Dąbrowskiego i K. Panka—O grupie 
kwasów organicznych, zawierających azot 
i siarkę, składnikach prawidłowego moczu 
ludzkiego; K. Lewkowicza— Czyste hodowle 
prątka wrzecionowatego Bacillus fusifonnis; 
K. Stołyhwy—Czaszki peruwiańskie.

ROZMAITOŚCI.

—  T ym czasow y rezultat  sp isu  ludności
W Niemczech z dnia 1 grudnia 1905 r. wy
kazuje ogółem 60 605 000 mieszkańców.

P r u s y ...........................  37 279 000
(Prusy Wsch.) . . .  2 026 000
(Prusy Zach.) . . .  1 642 000
( B e r l i n ) ......................  2 040 000

I

(Poznańskie) . . . .  1 986 000
(Śląsk) ...................... 4 936 000
B a w a r y a ...................... 6 513 000
S a k s o n i a ...................... 4 50.' 000
Wirtembergia . . .  2 300 000
Badeńskie . . . .  2 009 000
Hesseńskie ■ 1210 000
Alzacya i Lotaryngia . 1 815 000

(Geogr. Zeitsehr. 1906. IV).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Dymitr M endelejew, znakomity chemik
rossyjski, zmarł d. 2 b. m. w Petersburgu 
przeżywszy lat 70.

—  Mikołaj Menszutkin, również znako
mity chemik rossyjski, zmarł w Petersbur
gu 5 b. m.

B IJ L  E T Y N  M E T E O R O L O a i C Z N  Y 

za czas od d. 20 do d. 31 stycznia 1907 r.
(Ze spostrzeżeń  na  6 tacy i m eteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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