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Z P O S T Ę P Ó W  T E C H N IK I  
D O ŚW IA D CZA LNEJ.

Znanemu ze swej zręczności w ekspe
rymentowaniu angielskiemu uczonemu, 
W. Ramsayowi *) zawdzięczamy wpro
wadzenie w użycie nadzwyczajnie czu
lej wagi. Dotychczas zapomocą najczul
szej znanej wagi, t. zw. mikro - wagi 
Nernsta, można było najdalej oznaczyć 
10—0 g. Waga zaś, zbudowana przez 
Whytlaw-Graya dla Ramsaya 3), pozwala 
oznaczyć 3X10~~9 g. Skok, jak widzimy 
zrobiono dość znaczny, choć do niedawna 
granica osiągnięta na wadze Nernsta 
zdawała się niemożliwą do przekroczenia.

Rozporządzamy, coprawda, innemi je 
szcze środkami oznaczania niesłychanie 
drobnych mas, jednakże w wielu przy
padkach ważenie bezpośrednie nie daje 
się niczem zastąpić. O zastosowaniu do

1) R am say . M esures des q u a n tite s  infln itesi- 
m ales. Jo u rn a l de  P h y s iq u e , 1911 str. 429. (C zer
w iec. Tom  I).

2) W zm ian k a  o niej w e  W szech św iec ie  z r. b. 
s tr .  574.

takich właśnie przypadków owego „cu- 
riosum“ wśród wag słów kilka chcemy 
powiedzieć.

Dla zobrazowania osięganej zapomocą 
różnych środków dokładności w oznacza
niu masy, przytaczamy poniżej odpowied
nią tabelkę.
D obra  w ag a  p re 

c y z y jn a  d a jo . .
W ag a  „próbna" .
M ikro -w aga N e rn 

s ta  ......................
M ikro - w ag a  zb u 

d ow ana  przez 
W h y tla w -G ra y a  

S p ek tro sk o p  po
zw ala  w y k ry ć  
ilość helu  =  2 X  10 =  0,000 000 000 2 „ 

W ęch  je s t  w raż li
w y  na  ilość m er-
k ap tan u . . . . =  10—11 =  0,000 000 000 01 „

E lek tro sk o p  p o 
zw a la  w y k ry ć  
ilość ciała  p ro 
m ien io tw órczego  =  10—12 = 0 ,000  000 000 001 „

Elektroskop, rzecz oczywista, jest nie 
do zastąpienia, jeżeli chodzi o oznacze
nie minimalnych ilości ciał promienio
twórczych. Gdy chodzi jednak o ozna
czenie gęstości gazów rzadkich, decydu- 
jącem może być tylko ważenie bezpo
średnie.

10— * =
10— 5 =

0,000 1 g 
0,000 01

10— 6 = 0.000 001

3 X 10— 9 =  0,000 000 003 »
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Otóż trudność polega tu na tem, że ilo
ści tych gazów, jakiemi można w naj
lepszym razie rozporządzać, są niepraw
dopodobnie małe. Ramsay, posiadając 
0,5 g radu, mógł zebrać 0,1 mm3 emana
cyi radowej pomimo nadzwyczajnej zrę- 
czności w robocie. Z taką to ilością 
emanacyi radu Ramsay, poza wieloma 
innemi pomiarami, oznaczył jej gęstość, 
a więc i ciężar atomowy.

Jako materyalu do zbudowania wagi 
użyto pręcików kwarcowych o średnicy 
0,5 mm. Na płycie grafitowej grubą igłą 
wyżłobiono rowki, w których ułożono 
owe cienkie pręciki kwarcowe w kształ
cie trójkąta. Wystarczało dotknąć miejsc 
stykania się ze sobą pręcików płomie
niem dmuchawki tlenowej, by się spoiły 
i utworzyły trwały szkielet. Nóż zro
biono z kropli kwarcu, stopionej na koń
cu krótkiego pręcika i wyostrzonej bar
dzo starannie. Ten pręcik spojono ze 
szczytem trójkąta kwarcowego w taki 
sposób, że pozostawał w płaszczyźnie 
trójkąta. Prostopadle do pręcika mają
cego na końcu nóż, przy topiono inny 
krótki pręcik, zapomocą którego nadano 
właściwy kierunek ostrzu noża (prosto
padły względem powierzchni ramion) 
i który jednocześnie służył do umocowa- 
wania małego zwierciadełka. Zwiercia- 
dełko z płytki kwarcowej platynowanej 
odbijało światło lampy Nernstowskiej na 
oddaloną o 3 metry skalę; w ten sposób 
obraz nitki lampy padał na skalę, po
dzieloną na milimetry. Cała waga zo
stała umieszczona w szczelnej szafce mo
siężnej, w której można było zapomocą 
pompy uczynić próżnię i wogóle zmie
niać dowolnie ciśnienie. W dnie szafki 
mosiężnej zrobiono dwa otwory, w któ
rych umocowano dwa przedziurawione 
korki szklane. Do tych korków szczel
nie dopasowano rurki szklane o średnicy 
3 mm. Od końców ramion wagi zwieszały 
się przytopione nitki kwarcowe, zastępu
jące talerzyki. Elastyczność tych nitek 
pozwalała nie „zawieszać" talerzyków na 
nożach, lecz wprost przytopić nitki do 
ramion. Nitki, zakończone haczykami, 
służyły do zawieszenia z jednej strony 
pełnego ziarna kwarcowego, a z dru

giej — próżnej kuli kwarcowej i przed
miotów ważonych. Ponieważ objętości 
kuli i ziarna są bardzo różne, więc ró
wnowaga, ustalona dla jakiegokolwiek da
nego ciśnienia, zostaje naruszona z jego 
zmianą. Podczas zmniejszania ciśnienia 
przeważa kula, podczas zwiększania — 
ziarno pełne. Można więc powiększać 
lub zmniejszać obciążenie każdego z raT 
mion, zmieniając odpowiednio ciśnienie. 
Znając objętość kuli, następnie ciśnienie 
i temperaturę w szafce, z łatwością obli
czyć można dodawane lub odejmowane 
pozorne ciężarki.

Dla wyregulowania czułości wagi przy- 
topiono do ramion długi pręcik kwarco
wy. Następnie obcinano go stopniowo 
(na płomieniu), badając każdorazowo 
okres wahania, ódy okres wahania osią
gnął dostatecznie pokaźną wielkość (np. 
50 sekund), waga była gotowa do użytku.

Doświadczenie wskazało, że, powię
kszając ciśnienie, należy dopuszczać po
wietrze uwolnione od zanieczyszczeń nad 
pięciotlenkiem fosforu i wapnem sodo- 
wanem, oraz starannie przefiltrowane 
przez watę. Wobec ciśnień powyżej 150 
mm. rtęci prądy gazowe w szafce prze
szkadzały dokładności pomiarów. Najle
piej wypadały ważenia, gdy ciśnienie dla 
równowagi początkowej wynosiło 80 mm. 
Rzecz prosta, że ustalenie takiej równo
wagi wymagało zwiększenia łub zmniej
szenia przeciwwagi, co nietrudno dawało 
się osiągnąć przez dodanie do ziarna peł
nego małych haczyków kwarcowych, lub 
odparowanie małych ilości kwarcu na 
płomieniu. Waga tak zbudowana po
zwala oznaczyć 2 do 3 milionowych mi
ligrama.

Jeżeli ilość powietrza, odpowiadająca 
objętości próżnej kuli kwarcowej, pod 
ciśnieniem normalnem i w 0° ważyła 
0,027 mg, to każdy milimetr ciśnienia ' 
odpowiada zmianie obciążenia o

0,027——- —  =  0,0000355 ma. Lecz W  razie760 ’ y
zmiany ciśnienia o jeden milimetr obraz 
nitki lampy Nernstowskiej przesuwał się 
o 10 podziałek na skali. Odczytując więc 
do jednej dziesiątej części podziałki, mo- 
żnaby oznaczać 3 dziesięcio-milionowe



.Na 39 W SZECHSWIAT 611

miligrama. W rzeczywistości jednak nie 
można było iść dalej jak do 3 miliono
wych.

Ramsay zapomocą tej wagi, sprawdzo
nej najpierw przez ważenie znanej obję
tości ksenonu, oznaczył gęstość emana- 
cyi radowej. Ów gaz zebrany został do 
rurki włoskowatej o objętości 0,196 mm3. 
Rurkę włożono w szczelnie pasującą do 
średnicy rurki szerszą epruwetkę i za
wieszono na haczyku kwarcowym pod 
kulą próżną na jednem z ramion wagi. 
Gdy następnie przez silniejsze wepchnię
cie rurki z emanacyą do epruwetki, zła
mano jej koniec włoskowaty i zastąpio
no emanacyę przez powietrze, strata wa
gi wynosiła 15 X 10—6 mg. Ponieważ 
emanacya została zastąpiona przez po
wietrze, dla otrzymania istotnego cięża
ru emanacyi należy dodać jeszcze ciężar 
powietrza w objętości rurki wloskowa- 
tej. Ciężar ten pod 37,7 mm ciśnienia 
i w 18,5° wynosi 12 milionowych. W ten 
sposób ciężar emanacyi wynosi 12-1- 15=  
27 X 10—6 mg. Ponieważ ciężar znale
ziony różnił się o 11X10~~6 mg od obli
czonego, badacz angielski poddał rurkę 
kwarcową wyprażeniu, przypuszczając, 
że hel powstający z dalszego rozkładu 
emanacyi radu przenikał w ściany na
czyńka i że da się wydobyć z powrotem 
przez wyprażenie. I rzeczywiście zebrał 
w ten sposób 0,042 mm* helu ważące 
8 X 1 0 ~ 6 mg. Ogólna waga użytej do 
pomiaru emanacyi radu 35 X 10—6 mg 
różniła się już tylko o 3 X 10—8 mg od 
obliczonej na zasadzie ciężaru atomowe
go emanacyi radu, podanego przez p. Cu
rie.

Ramsay z Whytlaw - Grayem dokonali 
kilku pomiarów z ilościami emanacyi od 
0,075 do 0,0566 mm3. Uważając emana
cyę radu za pierwiastek jednoatomowy, 
znaleźli dia jej ciężaru atomowego licz
by: 227, 226, 225, 220 i 218; średnia wy
nosi 223. Wielkość ta zgadza się z obli
czoną przez p. Curie, na zasadzie przy
puszczenia, że emanacya powstaje z ra
du (c. a. 226,4) przez wydalenie z czą
steczki jednego atomu helu (c. a. 4).

Nie potrzebujemy dodawać, ile donio
słych badań nad własnościami gazów

znajdzie w nowej mikro-wadze cenny 
i niezastąpiony przyrząd.

8. Przemyski.

Z N O W S Z Y C H  B A D A Ń  N A D  
B U D O W Ą  K O M Ó R K I.

(Ciąg dalszy).

5. Chromatoplazma komórek gruczołowych.

W komórkach gruczołowych substan
cye o ubarwieniu cbromatynowem wy
stępują na terytoryum plązmatycznem 
jako: 1) różnoksztaltne większe skupie
nia, w których obrębie lub na których 
koszt powstają ziarna gruczołowe, 2) 
ziarnka barwne — initochondrya i do je 
dnej z niemi linii rozwojowej należące 
włókienka i sztabki — chondryomity 
i chondryokonty, 3) włókienka, których 
mitochondryalna natura nie jest stwier
dzona, i wreszcie 4) ziarna gruczołowe 
w pierwszych okresach swego rozwoju— 
lub t. zw. ziarna pierwotne. Zaznaczyć 
tu naprzód muszę, że pod komórkami 
gruczołowemi rozumiem zgodnie ze s ta
rem określeniem Heidenhaina wyłącznie 
te, w których istnieje przepływ cieczy, 
zawierającej w roztworze substancye, 
które komórka przetwarza, albo nagro
madza. Odpadają komórki płciowe, nie
kiedy do gruczołowych zaliczane, pozo
stają jako główne typy komórki nefry- 
dyalne, białkowe i śluzowe.

Komórki nefrydyalne, już ze względów 
fizyologicznych stanowią bardzo odrębny 
od innych typ i zasługują na opis osob
ny. W7 ich plazmie włókienka o ubar
wieniu chromatynowem występują tak 
często, że bywają zaliczane do charakte
rystycznych cech tych komórek. Poczę- 
ści będą to, podobnie jak  znaczna część 
utworów opisywanych jako włókna wspie
rające w komórkach nabłonków, tylko 
zgrubienia sieci cytoplazmatycznej. Do 
utworów śródplazmatycznych czernią-, 
cych się intensywnie hematoksyliną Hei
denhaina należą tu dalej części aparatu
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rzęskowego — mianowicie ziarna podsta
wowe rzęs i włókienka, które w wielu 
komórkach nerkowych od ziarn podsta
wowych przebiegają daleko wgłąb ko
mórki. Będą to prawdopodobnie—tak  jak 
części aparatu rzęskowego wymoczków 
i komórek nabłonkowych, utwory cyne- 
matoplazmatyczne bez udziału jądra po
wstałe. Obok nich mogą występować 
w komórkach nerkowych ciała barwne 
jądrowego, albo jądroplazmatycznego po
chodzenia. Włókienka barwne jądrowego 
pochodzenia opisywał Page u pijawek. 
W komórkach nefrydyalnych pijawek 
istnieje według Fagea ciemniej się bar
wiąca warstwa zewnętrzna, utworzona 
właśnie z włókienek o barwieniu się 
chromatynowem. Włókna te mają po
wstawać na koszt wydalanych z jądra 
do plazmy dużych jąderek chromatyno- 
wych. Arnold, który badał kanaliki ner
kowe licznych ssaków, znajduje wszędzie 
sztabki i ziarna barwne. Macerując tkan 
kę kwasem osmowym lub roztworem jo 
du w jodku potasowym mógł te sztabki 
wydzielać i przekonał się, że się rozpa
dają na liczne ziarna. Te barwne ziarna 
Arnold nazywa plazmosomami, przypi
suje im nie jądrowe ale plazmatyczne 
pochodzenie, zaliczając j e — jako jeden 
typ Altmanowskich bioblastów, do sta
łych składników nefroplazmy. Podobny 
rezultat dają poszukiwania Ebnera: sztab
ki komórek nerkowych są skupieniem 
barwnych ziarnek w jednolitej, bezbarw
nej osnowie. Wielu badaczów przeczy 
jednak ziarnistej budowie sztabek nefry
dyalnych, tak np. z nowszych Takaki. 
Takaki bada nabłonki nerkowe myszy 
w różnych stanach: u zwierząt normal
nych, głodzonych, odżywianych po gło
dzeniu oraz na materyale utrwalanym 
w kilka lub kilkanaście godzin po zabi
ciu zwierzęcia, zatem w okresie wybit
nych zmian degeneracyjnych. W nor
malnych warunkach sztabki wypełniają 
podstawową część komórki, 4 ułożone 
równolegle do jej osi podłużnej. Są to 
stale utwory zupełnie jednolite. Dopiero 
wobec wywołanej działaniem różnych 
warunków degeneracyi sztabki ulegają 
rozpadowi na ziarnka, skupiające się da

lej w duże ziarna. Zdaniem Takakiego 
układ ziarnisty chromatyplazmy byłby 
tu  zatem tylko zjawiskiem degeneracyj- 
nem.

Kiedy w komórkach nefrydyalnych 
przeważa układ włóknisty chromatopla
zmy — w komórkach gruczołów białko
wych i śluzowych występuje ona w sku
pieniach bardzo różnokształtnych. Ciała 
chromatoplazmatyczne zdają się wszę
dzie tu być całkowicie lub w znacznej 
części zużywanemi podczas tworzenia 
wydzieliny. Ziarna białkowrego lub ślu
zowego gruczołu w tej postaci, w jakiej 
zostają wydalane lub ulegają rozpusz
czeniu poprzedzającemu wydalenie, to są 
stadya końcowe w skomplikowanym nie
raz rozwoju t. zw. pierwotnych ziarn — 
białko i śluzorodnych. Powstawanie, roz
wój, wzrost tych ziarn w obrębie ko
mórki przebiegają, jak  dziś wiadomo ze 
współudziałem nietylko cytoplazmy ale 
i jądra. Udział jądra  w procesach wy- 
dzielniczych może być bądź bezpośredni, 
to znaczy, że ziarnka pierwotne mogą 
powstawać już w obrębie pęcherzyka j ą 
drowego,— bądź pośredni tam, gdzie j ą 
dro wydala do plazmy substancye, na 
których koszt dopiero te ziarna powsta
ją już na cytoplazmatycznem teryto
ryum.

Przypadek pierwszy zachodzi dość 
rzadko. Pani Phisalix-Picot obserwowała 
go w komórkach gruczołu jadowego 
u salamandry. W dużych jądrach tego 
gruczołu powstają ziarna kuliste, sUnie 
światło łamiące, z wyglądu i sposobu 
barwienia się podobne do rozwiniętych 
ziarn jadowych, tylko mniejsze. Te ziarn
ka zostają wyrzucone do plazmy, gdzie 
zrazu nagromadzają się dookoła jądra, 
otoczone wspólną błonką plazmatyczną. 
Chromatoplazma będzie tu występowała 
zatem w postaci ziarn pierwotnych, po
chodzenia jądrowego. Hammar obserwo
wał podobne stosunki w komórkach przy- 
jądrza u ssaków. W obrębie jądra  (w en- 
chylemie) powstają tu drobne ziarnka 
o ubarwieniu chromatynowem, które wy- 
wędrowują do cytoplazmy i tu rosnąc 
przeistaczają się w typowe ziarna gru
czołowe. Różnicę z obserwacyami p. Phi-
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salix stanowi to, że tu część tylko ziar
nek pierwotnych jest czysto jądrowego 
pochodzenia. Podczas dalszej funkcyi wy- 
dzielniczej mogą one powstawać i w cy- 
toplazmie.

Najczęściej jednak jądro dostarcza cy- 
toplazmie w okresie wydzielniczym tylko 
niateryału bądź zużywanego na wytwo
rzenie ziarn gruczołowych, bądź stano
wiącego materyał zapasowy. Wydziela
na przez nie substancya, wprzód nim na 
wytworzenie szeregu ziarn zostanie zu
żyta, leży na terytoryum plazmaty cznem 
w postaci chromatoplastów różnego kształ
tu i wielkości.

Dla zapoznania z najczęściej spotyka- 
nemi ich formami streszczam tu dwie 
rozprawy z literatury. Z okresu zapo
czątkowania badań nad subtelniejszemu 
szczegółami w budowie komórek gruczo
łowych zasługuje na uwzględnienie prze- 
dewszystkiem rozprawa Ogaty. Nastę
puje ona bezpośrednio po pierwszej 
wzmiance Gaulego o „zagadkowych utwo
rach* chromatynowych w plazmie komó
rek trzustkowych żaby. Gaule przypusz
czał zrazu, że ma do czynienia z paso- 
rzylami; stwierdziwszy, że są to skład
niki komórki, przez analogię ze znanemi 
już wówczas ciałami podobnie się bar- 
wiącemi w komórkach płciowych nazy
wa je przyjądrami. Ogata bada te za
gadkowe utwory na tymże materyale, 
ale z uwzględnieniem różnych warun
ków—w komórkach normalnych, w okre
sie wzmożonej czynności, w komórkach 
wyczerpanych.

W warunkach normalnych jądro ko
mórki trzustkowej zawiera dwojakiego 
rodzaju jąderka: karyosomy, barwiące 
się jak bazichromatyna i plazmosomy 
natury amfichromatycznej (jąderka wła
ściwe). W gruczole znajdującym się 
w okresie wzmożonej czynności spotkać 
można liczne komórki wyczerpane. Za
wartość wydzieliny i z nią cała objętość 
komórki zmniejszają się znacznie, w pla
zmie występują w zmiennej liczbie od 
jednego do pięciu i więcej — ciała bar
wiące się od plazmy odmiennie, podob
nie do chromatyny. Ogata nazywa je 
przyjądrami. Charakterystycznem dla

przyjąder jest, że w barwionych eozyną 
i hematoksyliną preparatach barwią się 
one fiołkowo (plazma różowo—jądro nie
biesko), zatem pośrednio między plazmą 
a jądrem, zgodnie z plazmosomami. Za 
plazmosomatyczną naturą przyjąder prze
mawia nietylko ich sposób barwienia się. 
Ogata obserwował wywędrowywanie pla- 
zmosomów z jądra do plazmy, występu
jące tam właśnie, gdzie zaczynają się 
ukazywać plazmosomy. Najmniejsze przy- 
jądra są najbardziej zbliżone w wyglą
dzie do plazmosomów— w miarę wzrostu 
zdają się one nasycać substancyą chro- 
matynową, barwią się mianowicie póź
niej wyłącznie hematoksyliną. Wywę
drowywanie zdaje się odbywać razem 
z miejscowym zanikiem błony jądrowej.

W obrębie przyjąder występują w co
raz większej ilości ziarna, zrazu wcale 
się nie barwiące, które rozwijając się 
dają ziarna białkorodne. Produkcya g ru 
czołowa, na tym samym materyale ob
serwowana, może jednak przebiegać 
prościej. Ogata widział w niektórych 
komórkach wywędrowywanie z jądra 
drobnych ziarnek, co do których przy
puszcza, że są to ziarna pierwotne. Za
tem proces wydzielniczy mógłby prze
biegać z opuszczeniem stadyum przyją- 
dra.

Prócz udziału w procesie wydzielni
czym Ogata przypisuje przyjądrom zdol
ność nowotworzenia jądra, tam, gdzie 
stare zostało wyczerpane. To ciekawe 
spostrzeżenie, które pozwalałoby przy
puszczać, że chromatoplasty komórek 
gruczołowych są pod względem mocy 
prospektywnej równoznaczne z chroma- 
toplazmą (aparatem chromidyalnym) pier
wotniaków, było jednak później wielo
krotnie kwestyonowane i, wobec tego 
zwłaszcza, że Ogata operował przestarza- 
łemi dziś już metodami — wymagałoby 
stwierdzenia.

Dokładny opis chromatoplastów w ko
mórkach gruczołowych dają Pacaut i Vi- 
gier w swojej pięknej monografii ślinia
nek winniczka. Gruczoł ten należy do 
t. zw. gruczołów mieszanych—obok biał
kowych zawiera komórki śluzowe. Ze 
względu na wygląd badacze odróżniają
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tu 5 typów komórek: piankowate (alve- 
olaires), ziarniste, pęcherzykowate (któ
rych wnętrze wypełnia jeden większy 
wodniczek), drobnoziarniste i śluzowe. Te 
typy są tylko różnemi stadyami różnico
wania się komórek. Punktem wyjścia 
są komórki piankowate, bogate w pla
zmę, które mogą przechodzić w komórki 
wypełnione ziarnami białkowemi — ziar
niste i dalej w powstające z nich po 
opróżnieniu pęcherzykowate — lub też, 
przechodząc stadyum drobnoziarnistych 
różnicowań się, w komórki śluzowe. Otóż 
utwory chromatoplazmatyczne spotyka 
się tu przeważnie w komórkach pianko- 
watych, drobnoziarnistych i pęcherzyko- 
watych. We właściwych komórkach wy
dzielających — białkowych i śluzowych 
są niezmiernie rzadkie. Ze względu na 
kształt można je podzielić na trzy g ru 
py: otoczki jądrowe (calottes nucleaires), 
parasomy i wstęgi (bandelettes). Otocz
ki leżą w bezpośredniem sąsiedztwie j ą 
dra, toż samo parasomy, wstęgi bardziej 
obwodowo. Charakterystycznem dla oto
czek jest ich ultraplazmatyczne barwie
nie się, wyłącznie tylko plazmatycznemi 
barwnikami. W preparatach barwionych 
hematoksyliną, eozyną i oranżem plazma 
będzie liliowo - różowa, otoczka stale 
pomarańczowa.

To, co Pacaut i Vigier oznaczają jako 
parasomy, są to ciała barwne kuliste, 
zawierające jednolito bezbarwne ziarno 
środkowe,otoczone współśrodkowemi war
stewkami substancyi amfichromatycznej 
z tendencyą raczej ku barwieniu się ba- 
zichromatynowemu. Czernią się one meto
dą Heidenhaina, chciwie zatrzymują fio
let krystaliczny (co wskazywałoby we
dług Bendy ich mitochondryalną n a tu 
rę). Wstęgi barwne wreszcie są utwo
rzone z substancyi barwiącej się jak  pa
rasomy, tylko silniej. W częściach środ
kowych są jednolite, na końcach wybie
gają w delikatne włókienka, bezpośred
nio przechodzące w sieć plazmatyczną. 
Pomiędzy temi trzema typami istnieją 
wszelkie formy przejściowe. Substancya 
tworząca otoczki może, zmieniając sto
pniowo sposób barwienia się i układ, da
wać parasom. Parasom, rozwikłany n ie

jako, przechodzi we wstęgę. Nie można 
jednak przyjmować, a b j  to były stałe 
stadya rozwojowe, w jednym porządku 
zawsze po sobie następujące. Parasom 
podczas powstawania może zużywać sub
stancyę otoczki jądrowej, ale może też 
rozwijać się i tam, gdzie jej nie było 
ani śladu. Zestawiając bardzo liczne 
obrazy tych ciał Pacaut i Vigier docho
dzą do wniosku, że wprawdzie powstają 
one w plazmie i na jej koszt, ale są 
miejscem odkładania się substancyj j ą 
drowych. W jądrach tych komórek, 
w których ukazują się małe parasomy 
nikną zwyklejąderka, gdzieniegdzie mo
żna obserwować przyleganie, stapianie 
się. niejako jąderka z błoną jądrową, aż 
do położeń, w których trudno powiedzieć, 
czy jąderko leży w jądrze, czy poza 
niem, czy jest jeszcze jąderkiem, czy już 
parasomem. Te obrazy skłaniają Pa- 
cauta i Vigiera do przyjęcia, że substan
cya jąderkowa zostaje zużyta na wytwo
rzenie parasomów.

Wogóle parasomy występują najlicz
niej w okresie wzmożonej czynności, np. 
w komórkach gruczołowych tych ślima
ków, którym na kilka godzin przed za
biciem zastrzyknięto pilokarpinę. Pakt, 
że nie dają się one odnaleść w defini
tywnych komórkach białkowych i śluzo
wych, oraz że nigdy nie można zauwa
żyć tworzenia ziarn gruczołowych w obrę
bie ich masy sprzeciwia się tu przypusz
czeniu bezpośredniego ich udziału w two
rzeniu wydzieliny. Pacaut i V ig ie r  są 
zdania, że te utwory — dla nas chroma- 
toplasty — są nagromadzeniem materya- 
łów zapasowych i substancyi twórczej. 
Ich zdolność twórcza ogranicza się jednak 
do procesów regeneracyjnych w wyczer
panej plazmie, obserwowane przez Oga- 
tę tworzenie jąder przez chromatoplasty 
tu nie dało się nigdy odnaleść.

Zdaniem tych uczonych opisywane 
przez nich ciała barwne nie mogą być 
zaliczane do chromidyalnych lub mito- 
chondryalnych utworów powstałych przez 
skupienie drobnych ziarnek. Rozpad pa
rasomów i wTstęg barwnych na ziarnka 
je s t  wyrazem ich degeneracyi — w ma
łych, młodych parasomach i w otocz
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kach jądrowych budowa ziarnista nie 
daje się nigdy zauważyć. Ciała barwne 
opisywane przez Pacauta i Vigiera mają 
całkowicie lub w większej części powsta
wać w cytoplazmie. Vigier poprzednio 
jeszcze obserwował w gruczołach żołąd
kowych u raków tworzenie ciał podob
nych, oznaczonych przez niego wówczas 
również jako parasomy, lub pyrenoso- 
my — wyłącznie przez substancye jądro
we. Duże jąderka o charakterze karyo- 
somów wywędrowują do plazmy, gdzie 
jeszcze mogą przez pewien czas rosnąć 
przez spółśrodkowe nakładanie się na 
ich obwodzie warstewek plazmatycz- 
nych. Vigier przypisuje im to samo zna
czenie, jakie później łącznie z Pacautem 
przyjmują dla plazmy barwnej w ślinian
kach ślimaków.

Prócz większych kulistych lub niefo- 
remnych skupień chromatoplazma wystę
puje w komórkach gruczołowych często 
w postaci włókienek i sztabek podob
nych do sztabek nefrydyalnych. Ta jej 
forma była nawet najczęściej opisywana. 
Garnier, Mathews, Laguesse, Solger, Zim- 
mermann i wielu innych znajdują w ró
żnorodnych komórkach białkowych w 
okresie wyczerpania, t. j. kiedy budowa 
plazmy nie jest maskowana przez na
gromadzenie wydzieliny, liczne włókna 
barwne, najobficiej występujące w dol
nej części komórki. Garnier nazywa je 
włóknami podstawowemi ze względu na 
położenie w komórce, tworząca je  sub
stancya zostaje przez cytologów francus
kich ze względu na przypuszczalny udział 
w tworzeniu wydzieliny oznaczona jako 
„ergastoplazma“ (t. zn. plazma czynna). 
Heidenhain, który podobne utwory sam 
obserwuje, oświadcza się przeciwko j a 
kiejkolwiek ich indywidualizacyi; są to 
zdaniem jego, podobnie jak  włókna wspie
rające komórek nabłonkowych, poprostu 
tylko silniej rozwinięte ścianki sieci mor- 
foplazmatycznej. Takiego tłumaczenia w 
każdym razie niemożna odnieść do licz
nych opisów utworów włóknistych w ko
mórkach gruczołowych. W wielu razach 
włókna leżą nieregularnie w komórce, 
skupiają się w kłębki, pętle i t. d., wy
kazują pewną stałą budowę wewnętrzną,

przechodzą rozwój i ulegają rozpadowi 
zupełnie niezależnie od otaczającej je  
morfoplazmy. Przedewszystkiem zaś w 
wielu przypadkach ich barwienie się spe- 
cyalne, zgodne ze sposobem barwienia 
się jąderek, przyjąder i t. d., pozwala 
wnosić, że są to nie części zrębu, ale za
wieszone w nim utwory odmienne — dla 
nas chromatoplasty.

Co do budowy włókienek—Bonin, któ
ry je opisywał w gruczołach podszczęko- 
wych i w parotis, znajduje, że najsubtel
niejsze włókienka wykazują wyraźnie 
budowę ziarnistą, w grubszych ona się 
zaciera. Ponieważ przytern włókienka 
barwią się fioletem krystalicznym jak 
mitochondrya, Bonin więc uważa, że są 
one natury mitochondryalnej. Przeciwko 
temu zdaniu, przynajmniej przeciwko roz
szerzaniu go na wszystkie komórki gru
czołowe oponuje sumienny badacz gru
czołów—Eryk Muller. W komórkach ślu
zowych wypróżnionych spotyka on stale 
w podstawowej części komórki liczne 
włókienka ergastopłazmatyczne, nigdy 
jednak nie odnajduje śladu ich rzekomej 
budowy ziarnistej, włókienka są dosko
nale jednolite. Jest zatem jeszcze kwe- 
styą sporną, czy włókienka barwne ko
mórek gruczołowych dadzą się sprowa
dzić do kategoryi utworów mitochon- 
dryalnych, czy też tworzą, w części przy
najmniej, osobny typ zróżnicowań pla- 
zmatycznych, odpowiadający raczej da
wnemu pojęciu ergastoplazmy. Zupełnie 
wreszcie odrębną grupę chromatoplastów 
stanowić się zdają utwory obserwowane 
przez Maziarskiego w komórkach gruczo
łowych jelita u Idothea. Są to krótkie, 
grube włókna, utworzone z dwu substan- 
cyj. Osnowę tworzy oksychromatyna, 
przepaja ją, czasem maskując zupełnie, 
substancya bazichromatynowa. Układ 
ziarnisty, miejscami w obrębie tych włó
kienek widoczny, zdaje się odnosić wy
łącznie do substancyi bazichromatynowej. 
W komórkach, które nie weszły jeszcze 
w okres czynności wydzielniczej włókien
ka, występują licznie; w miarę wzrostu 
wodniczków napełnionych wydzieliną, gi
ną stopniowo. Przed zanikiem ulegają 
zmianom — tracą własność barwienia się
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bazichromatynowego i zachowują się ra
czej amfichromatycznie. Tam, gdzie włó- 
kienka występują w małej ilości, grupo
wanie się ich w bezpośredniem sąsiedz
twie jądra komórkowego je s t  zjawiskiem 
stałem.

Maziarski, zastanawiając się nad tem, 
do jakiej kategoryi utwory opisywane 
zaliczyć, odrzuca możność homologizowa- 
nia ich tak z włókienkami ergastopla- 
zmatycznemi, jak  z utworami mitochon- 
dryalnemi (chromidyalnemi). Ergastopla- 
zmę ma, jego zdaniem, cechować wystę
powanie w postaci drobnych włókienek 
w podstawowej części komórki. Włó- 
kienka te mają być przeważnie cienkie 
i krótkie, przesycone dopiero substancyą 
jądrową mogą się skupiać w różnokształt- 
ne utwory pochodne ergastoplazmy (Ma
ziarski używa tego terminu wyłącznie 
w Garnierowskiem znaczeniu). Otóż tak 
włókna podstawowe jak  i ich utwory po
chodne mają się zasadniczo różnić od 
opisywanych przez Maziarskiego utwo
rów, chociaż zresztą nasz uczony nie 
podaje określenia tej różnicy. Co do 
aparatu mitochondryalnego składające 
go utwory mają, według opisów Meve- 
sa występować w postaci ziarnek lub 
włókien drobnych jednolitych, o ost
rym konturze, barwiących się specyał- 
nie silnie fioletem krystalicznym. Ża
dnej z tych cech nie można odnaleść 
u włókien Maziarskiego. Są grube, nie
wyraźnie okonturowane, barwią się nie
jednostajnie bazichromatycznie i rozga
łęziają się często, czego żadne mitochon- 
dryalne włókienko nigdy nie czyni. Trwa
łość utworów mitochondryalnych i ich 
rozpowszechnienie też nie pozwalają od
nieść tutaj włókien z komórek gruczoło
wych, jelita u Idothea, ile że Maziarski 
spotyka włókna o tej postaci wyłącznie 
u tego jednego zwierzęcia, obserwuje wy
raźnie powstawanie ich i rozpad.

Najbardziej zbliżone do opisu Maziar
skiego są obrazy ciał barwnych, jakie 
Goldschmidt i Moroff znajdują pod na
zwą utworów chromidyalnych—pierwszy 
w komórkach różnych tkanek u obleń- 
ców, drugi u pierwotniaków. Goldschmidt 
specyalnie podaje dla swego aparatu

chromidyalnego budowę niemal analo
giczną z tem, co tu Maziarski widzi: 
grube włókna rozgałęziające się często, 
złożone z dwu substancyj—chromatyno- 
wej i plazmat.ycznej. Wobec znaczenia 
jednak, jakie Goldschmidt, w związku ze 
spostrzeżeniami Hertwiga i Schaudinna, 
nadaje aparatowi chromidyalnemu, chcąc 
w nim widzieć somatyczne jądro, i wo
bec ostrej krytyki, jakiej uległy te za
patrywania Goldschmidta, Maziarski za
strzega się przeciwko ujednoznacznianiu 
opisywanych przez siebie s truktur z apa
ratem chromidyalnym. Nazywa je cyto- 
chromosomami i uważa za osobną, nową 
grupę barwnych zróżnicowań plazmaty- 
cznych. Co do znaczenia cytochromoso- 
mów — zdają się one być nagromadze
niem ‘ wytworzonego ze współudziałem 
plazmy i jądra materyału, z którego 
przez dalsze zmiany będzie powstawał 
produkt ostateczny czynności wydzielni- 
czej.

6. Chromatoplazma komórek mięśniowych.
Benda, znalazłszy mitochondrya stale 

występujące w komórkach płciowych, 
starał się sprawdzić, czy tak samo je s t  
i w innych komórkach i przekonał się, 
że tak  jest istotnie w bardzo wielu przy
padkach. Badania Mevesa stwierdziły 
szerokie rozpowszechnienie mitochon- 
dryów i ich pochodnych. Między inne- 
mi występują one stale w komórkach 
mięśniowych, tak mięśni gładkich jak  
prążkowanych. Utwory mit.ochondryalne 
komórek mięśni prążkowanych stały się 
w ostatnich latach przedmiotem licznych 
badań ze względu na czynną rolę, jaką 
zdają się pełnić w sprawie tworzenia 
włókienek mięśniowych. Budowa zupeł
nie rozwiniętych włókienek prążkowa
nych przedstawia się w następujący spo
sób (fig. 6). Każde włókienko rozpada 
się w kierunku poprzecznym na odcinki 
jasnej, to je s t  rzadszej, pojedyńczo świa
tło łamiącej i ciemnej, gęstej, podwójnie 
światło łamiącej substancyi. Odcinki 
ciemne (lub t. zw. odcinki Q) przedzie
lone są w połowie prążkiem jaśniejszym, 
t. zw. prążkiem M. Ną preparatach b a r 
wionych hematoksyliną żelazną można
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zauważyć, że na obu końcach odcinka 
grupuje się najciemniej barwiąca się sub-
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ka  87-godzinnego  (w ed łu g  D uesberga).

stancya, ku prążkowi M  stopniowo ja 
śnieje. Odwrotnie odcinki jasnej sub
stancyi — odcinki J  — przepołowione są 
ciemneini, silnie się barwiącemi prążka
mi Z , ku którym od obu końców odcin
ka postępuje zgęszczenie tworzącej go 
substancyi. Sąsiadujące ze sobą włókien
ka są tak ułożone, że ciemne prążki Z  
wszystkich leżą na jednym poziomie, 
stąd powstaje ogólny obraz prążkowania 
poprzecznego. Pochodzenie myofibrylli 
i ich rozwój przedstawiano sobie roz
maicie. Wagener, Rabl, Godlewski, Mło- 
dowska uważają je  za produkty różnico
wania się plazmy myoblastów, przyczem 
Wagener i Rabl opisują tę plazmę jako 
pierwotnie jednolitą, Godlewski znajduje 
w niej od naj wcześniejszych stadyów wi
doczne ziarnka, których szeregowanie się 
dawałoby właśnie myofibrylle. Biitschli, 
Schewiakoff są zdania, że włókienka są 
tylko ściankami równolegle w jednym 
kierunku wydłużonych alweoli, wypeł
niających komórkę mięsną jak i każdą 
inną ich zdaniem. Benda, Meves, Scho- 
ekaert przedstawiają rozwój myofibrylli 
zgodnie z tem, co Godlewski wcześniej 
podawał, określając tylko ziarnka twór
cze jako utwory mitochondryalne. Benda 
i Meves różnią się tu w tem, że pierw
szy przypisuje naturę mitochondryalną 
tylko substancyi anizotropowej, drugi 
całym wiókienkom, które właściwie będą 
tylko wydłużonemi chondryosomami. Roz

wój włókien prążkowanych najdokład
niej bada Duesberg. Rezultaty tego ba
dania przedstawiają się w sposób nastę
pujący: Komórki embryonalne myotomu, 
jak  i komórki embryonalne wszystkich 
innych tkanek zawierają liczne chon- 
dryosomy — drobne włókienka, barwiące 
się fioletowo metodą Bendy. Podczas 
wzrostu myotomu, w komórkach blaszki 
wewnętrznej przeistaczającej się w myo- 
blast chondryosomy wydłużając się (nie 
przez szeregowanie, jak  to poprzednio 
i inni badacze i sam Duesberg przyjmo
wali), dają włókienka mięsne pierwotne, 
zupełnie jednolite. Przejście od tej bu
dowy jednolitej do opisanej wyżej budo
wy definitywnego włókienka poprzecznie 
prążkowanego wyjaśnia wzięty z rozpra
wy Duesberga szkic J\f» 6. Początek ró
żnicowania się stanowi występowanie 
w obrębie jednolitego włókna pierwotne
go drobnych ziarnek substancyi barwią
cej się metodą Bendy. Substancya barw
na (przyszła anizotropowa), skupiając się 
dwukrotnie, tworzy ziarna leżące w od
stępach jednostajnych. Za pierwszym 
razem powstają dość duże ziarnka w zna
cznej od siebie odległości, za drugim 
mniejsze, ukazujące się ściśle w połowie 
odstępów między pierwszemi ziarnami. 
Pierwsze, wydłużając się w kierunku 
przebiegu włókienek, dają odcinki Q, 
drugie przez spłaszczenie w kierunku do 
pierwszego poprzecznym tworzą prążki Z.

Prócz ziarn, które bądź występują isto
tnie, bądź zdają się występować w myo- 
fibryllach, komórki mięsne zawierają 
zwykle ziarna chromatoplazmatyczne, lu
źno między włókienkami rozrzucone. W e
dług zwolenników mitochondryaluego po
chodzenia włókienek, będą to właśnie 
mitochondrya lub chondryosomy, niezu- 
żyte w czasie różnicowania się komórki. 
Wymienieni poprzednio badacze, zwłasz
cza zwolennicy teoryi mitochondryalnej, 
Benda, Meves i Duesberg, którzy w mi- 
tochondryach widzą utwory wyłącznie 
cytoplazmatyczne, przyjmują, że substan
cya barwna włókienek pochodzi z pla
zmy. Niebrak jednak zdań twierdzących, 
że w części przynajmniej może być ona 
pochodzenia jądrowego. Tak Eydechy-
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mer, Moroff podają, że włókienka mięsne, 
a przynajmniej ich części anizotropowe, 
powstają na koszt jądra. Moroff obser
wował u wiosłonogów zużywanie całego 
jądra podczas tworzenia krążków anizo
tropowych. Ciekawe dane o stosunku 
chromatoplastów do rozwoju włókienek 
mięsnych przynosi rozprawa Korotneffa 
z zeszłego roku o budowie i rozwoju 
włókien mięsnych u krążkopławów i wy- 
pławrków. U jamochłonów niema jeszcze 
zróżnicowanych mięśni, elementy ku r
czliwe występują w ektodermie w spe- 
cyalnych komórkach nabłonkowo - mię
śniowych. Część kurczliwa tych komó
rek u krążkopławów, badanych przez 
Korotneffa, obok dobrze zróżnicowanych 
włókienek kurczliwych zawiera liczne 
duże ziarna ze sposobu barwienia się od
powiadające utworom mitochondryalnym, 
luźno rozrzucone w plazmie. Stosunek 
między temi utworami a włókienkami 
kurczliwemi zacieśnia się u wypławków. 
Przyssawki jednego z opisywanych przez 
Korotneffa wypławków z Bajkału, Rima- 
cephalus Pulvinor, mają na stronie we
wnętrznej liczne brodawki, utworzone 
przez pęczki delikatnych włókien mię
snych. Pojedyncze gładkie włókienka 
otoczone są tu dużemi ziarnami (Korot- 
neff nazywa je chondryosomarni), ułożo- 
nemi w szeregi w kierunku przebiegu 
włókienek. Chondryosomy występują w 
dwu odmianach: jedna barwi się oksy- 
chromatycznie, druga amflchromatycznie 
(jednak też silnie oranżem). Każda od
miana tworzy osobne szeregi. Zdaniem 
Korotneffa tylko chondryosomy o reakcyi 
amfichromatynowej uczestniczą w two
rzeniu włókienek mięsnych. Te z nich, i 
które podczas tworzenia włókien nie zo
stały zużyte, jak  również cała druga od
miana pełnią może rolę aparatu szkiele
towego. Stąd ten układ w równoległe 
szeregi.

U Sorocoelis albifrons chondryosomy 
bazichromatyczne przylegają tak ściśle 
do włókienek, że tworzą z niemi niemal 
jednolitą całość, przyczem układają się 
w równych odstępach, dając obraz po
dobny do włókien prążkowanych. Ko- 
rotneff przyjmuje, że jestto  filogenetycz

ne stadyum pośrednie między włókien
kami gładkiemi a prążkowanemi. Włó
kna prążkowane powstają przez jedno
stajne rozmieszczenie chromosomów w 
obrębie jednolitych włókienek pierwot
nych. Proces ten jest jego zdaniem bez
pośredniem następstwem intensywniej
szej czynności jakiejś grupy mięśni. Włó
kna o opisanym wyglądzie spotyka on 
mianowicie u Sorocoelis wyłącznie na 
tej części powierzchni ciała, która pod
czas pełzania wykonywa najintensywniej
sze ruchy. Gdyby obserwacye i wnioski 
Korotneffa okazały się słuszne, stanowi
łyby one filogenetyczny dowód mitochon- 
dryalnej natury myofibrylli.

Goldschmidt znajduje w olbrzymich 
komórkach mięsnych obleńców dwoja
kiego rodzaju utwory chromatoplazma- 
tyczne: grube sztabki nieregularnego 
kształtu, niejednolicie ale silnie barwią
ce się hematoksyliną i jednolite ostre 
włókienka, jeszcze wybitniej bazichro
matyczne. Pierwsze utwory określa jako 
chrornidya, drugie stanowią skompliko
wany, właściwy specyalnie obleńcom 
w tej formie, szkielet komórek mięsnych.

Dr. M. Krahelska.
(D ok. nast.).

Z E  ZJAWISK SYMBIOZY.

Od chwili odkrycia jednokomórkowych 
brunatno lub zielono zabarwionych orga
nizmów, zamieszkujących w komórkach 
zwierzęcych (w 1871 roku glony bruna
tne zostały uznane za samodzielne orga
nizmy przez Cienkowskiego, w 1876 ro
ku zaś glony zielone — przez Entza), 
ogromnie wzrosła liczba istot, które mniej 
albo wdęcej prawidłowo były zamieszki
wane przez glony zielone czyli chlorelle 
łub brunatne czyli ksantelle. Co dotyczę 
wzajemnych stosunków między organi
zmami wewnątrz-komórkowemi, stale po- 
siadającemi chlorofil, a zwierzętami—go
spodarzami, to wiemy o nich jeszcze bar
dzo niewiele.
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Hadżi w swej rozprawie *) zadaje so
bie pytanie, czy występowanie obudwu 
symbiontów jest stałe i na jakiej drodze 
dochodzi do skutku? Zjawiska współży
cia są bardzo interesujące, ponieważ 
wskazują drogę, jak  z obopólnego fizyo- 
logicznego i morfologicznego przystoso
wania dwu osobników mogą powstawać 
nowe formy (synteza organizmów według 
Famintzina).

Jak  wiadomo, znaleziono bardzo wiele 
form wśród pierwotniaków, w których 
zamieszkują ksantelle (Radiolaria) albo 
chlorelle (Ciliata). Pomimo dokładnych 
badań je s t  jeszcze dużo niewyjaśnionych 
kwestyj, dotyczących organizmów ento- 
zoicznych. Dopóki pierwotniaki symbio- 
tyczne rozmnażają się przez podział, 
trwanie symbiozy jest zrozumiale. Przed 
rozpoczęciem płciowego rozmnażania, jak 
również przed encystacyą, zdaje się, że 
symbionty śródkomórkowe zostają wy
rzucone albo, przyjmując formę spor, opu
szczają gospodarza, lub ostatecznie ule
gają rozpadowi.

Według spostrzeżeń Brandta młode 
egzemplarze „Collozoon“ są wolne od ksan- 
telli. Z drugiej strony znajdowano już w 
pewnych młodych egzemplarzach liczne 
ksantelle. To wszystko najłatwiej wytłu
maczyć, przyjmując, że młode zwierzęta 
zawsze jakgdyby zakażają się przez za
rodniki ksantelli. W ten sposób bezpo
średni zostaje przywrócona ciągłość sym
biozy. Acanthocystis aculeata — według 
Entza — przed encystacyą wydala swoje 
chlorelle, które, układając się między 
ciałem plazmatycznem a otoczką, żyją 
tam dalej i rozmnażają się. Schaudinn 
obserwował na Trichosphaerium sieboldi, i 

że ksantelle podczas rozpoczęcia rozmna
żania zostają wydalone, podczas głodze
nia zaś zwierzęcia tworzą zarodniki.

Jednakże trzeba się spodziewać, że da
lej idące badania wskażą przypadki, 
w których również u pierwotniaków po
dobnie jak  u metazoów symbioza zosta-

J .  H ad ż i. U ber d ie  sym biose von X an te l- 
len  un d  H a lec iu m  oph iodes. B io log . C e n tra lb l 
Tom  X X X I, 1911 r.

nie poprzerywana, nie będzie ciągłości, 
przytem ksantelle lub chlorelle będą zmu
szone przejść w inne stadyum.

Przeciwnie niż u pierwotniaków, wśród 
których nie znamy faktycznie żadnych 
form, któreby współżyły ciągle z ksantel- 
lami albo chlorellami, znajdujemy wśród 
metazoów pewne nieliczne formy, dla któ
rych to zostało wykazane; dla innych 
znów jest to mniej albo więcej prawdo
podobne. I właśnie z rodzaju i sposo
bu, w jaki te glony brunatne lub zielo
ne od jednej generacyi przeniesione zo
stają na inną, można dobrze wnioskować
0 stopniu, do jakiego doszło wzajemne 
przystosowanie dwu symbiontów. Jako 
pierwszy przykład dobrze znany należy 
wymienić Hydra viridis (Stułbia zielo
na). Z entodermalnych komórek areału 
jajnika przenikają chlorelle przez błonkę 
podstawową do wzrastającego jaja, za
każając je. Że tutaj rzeczywiście mamy 
do czynienia zo specyalnem przystosowa
niem, widać stąd, że sztuczne przeszko
dzenie wnikaniu chlorelli szkodzi bardzo 
zdolności rozwojowej ja ja stułbi, a gdy 
dojdzie do zupełnego rozwoju zarodka 
bez glonów, to zwierzę jest bardzo słabe. 
Rówmież gdy dorosłe stułbie pozbawimy 
glonów (zapomocą gliceryny), to one bar
dzo krótko żyją. Według Hadźego przy
czyną tego zjawiska jest popierwsze usta
nie wydzielania tlenu, powtóre nagroma
dzenie szkodliwych produktów wydziela
nia, które zostają zużyte przez chlorelle. 
W podobny bezpośredni sposób jak u stuł
bi zostają zakażane jaja Millepory przez 
ksantelle. Godny uwagi jest fakt, że 
u osobników samczych Millepory ksan
telli niema w manubrium, u samiczych 
zaś okazów ksantelle znajdują się w manu
brium, gdzie rozwijają się jaja. Prawdo
podobnie taka „infekcya" ja ja przez glo
ny zachodzi i u innych jamochłonów.

Co dotyczę przenoszenia chlorelli na 
najbliższe generacye u Turbellariów, to 
panują tutaj w porównaniu z jamochło
nami inne stosunki, a mianowicie bezpo
średnie przenoszenie; jak wiadomo jaja
1 embryony tych zwierząt są wolne od 
chlorelli. Sekera przyjmuje dla Vortex
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hellus (viridis), że chlorelle wchodzą do J  

młodych okazów przez otwór płciowy.
Według sumiennych badań P. Keeblea 

i W. Gamblea nad Conyoluta roscoffen- 
sis mamy tu do czynienia z dwojakiego 
rodzaju chlorellami: jedne z nich są bez j 
błony i jądra, nie mają przeważnie ża
dnej określonej formy; do tego stanu do
chodzą prawdopodobnie wskutek przy- 
stosowania do symbiotycznego sposobu i 
życia wewnątrzkomórkowego; przyjmują, 
że one pozbawione są zdolności rozrodu. 
Druga część chlorelli, opatrzonych ją d ra 
mi, dostarcza z jednej strony przez po
dział chlorelle pierwszego rodzaju, z d ru
giej zaś -  wytwarza cysty z wiciowate- 
mi zarodnikami, które zakażają młode 
planarye. Że tutaj faktycznie chodzi 
o pewną regularność, to widać stąd, że 
C. roscoffensis zawsze jest zielona, przy- 
tem również zawsze w złożonych jajach 
znajdują się w chlorelle.

Za objekt badań służył Hadżemu po
lip Halecium ophiodes, który ogranicza 
się do wschodnich wybrzeży Adryatyku. 
Halecium zostało znalezione i opisane 
przez Piepera. Halecium ma kształt 
drzewkowaty i kolor ciemno ■ brunatny. 
Wszystkie znalezione dotychczas okazy 
bez względu na miejsce znalezienia mają 
brunatną barwę, którą więc można uw a
żać za cechę gatunkową. Barwę tę wy
wołują znane dobrze „żółte komórki'1, 
ksantelle. Ksantelle te ograniczają się, 
jak i u innych jamochłonów, do komó
rek entodermalnych, co w przekroju 
optycznym pozwala bardzo dokładnie 
rozgraniczyć bezbarwną ektodermę, od 
żółtej albo brunatnej entodermy. Ksan
telle przedstawiają się tutaj jako glony 
jednokomórkowe mające 4 — 8 ja; ciało 
plazmatyczne otacza błona, barwiąca się 
za dodaniem jodu na żółto-brunatno i roz
puszczająca się w stężonym kwasie siar
kowym. Barwnik żółty nie ma postaci 
chromatoforów, lecz znajduje się w całej 
powierzchownej warstwie plazmy komór- | 
kowej. Jądro komórkowe stosunkowo 
znacznych rozmiarów leży cokolwiek eks
centrycznie. Obok jądra leży ziarno, zło- i  

żone z centralnej części matowej i ota
czającej błyszczącej błonki, od jodu bar- ;

wiącej się na fioletowo. Oczywiście ma
my tu do czynienia z utworem, opisa
nym przez Brandta, jako ziarno skrobio
we, często bardzo spotykane w ksantel- 
lach. Sposób podziału jądra jest pośred
ni między amitozą a mitozą: chromatyna 
nie pozostaje zbitą lecz rozpada się na 
ziarnka, odpowiadające chromosomom; 
substancya achromatynowa tworzy ro
dzaj wrzeciona między dzielącemi się 
ziarnkami chromatynowemi. Ponieważ 
pączki Halecium ophiodes biorą początek 
z obudwu warstw ciała, więc ksantelle 
ułatwiony mają do nich dostęp. Ksan
telle, podobnie jak  podczas tworzenia 
pączków komórki gospodarza, rozmna
żają się przez podział. Pobudką ku te 
mu jest najprawdopodobniej wzmożona 
przemiana materyi, panująca w miejscu 
pączkowania. Jednak nie trzeba przyj
mować, że ksantelle w tym procesie są 
zupełnie bierne, ulegając tylko podziało
wi komórek gospodarza. Otóż przy wierz
chołku wzrostu ksantelle nie dotrzymują 
kroku komórkom gospodarza i zdarza się 
przeto, że ich niema początkowo we 
wszystkich komórkach, później zaś za
wsze są obecne. Dalej za aktywnością 
ksantelli przemawia okoliczność, że one 
bardzo często przenikają przez błonę pod
stawową do ektodermy, gdzie oczywiście 
wkrótce giną. Również zjawiska w cza
sie tworzenia przez Halecium produk
tów płciowych świadczą za aktywnością 
ksantelli. Wszystkie części kolonii Ha
lecium powstałe na drodze wegetatywnej 
zostają wprost zamieszkane przez ksan
telle; do generacyi na drodze płciowej 
powstałej ksantelle dostają się, przeni
kając do młodych komóFek jajowych. 
Stosunki tutaj u Halecium są bardziej 
skomplikowane, gdyż komórki jajowe 
umieszczone są nie tak jak  u stułbi, na 
hydrantach albo częściach im odpowia
dających, lecz w specyalnych indywi
duach płciowych gonofory. Ponieważ go- 
nofory te nie były znane, przeto Hadżi 
uwzględnia kwestyę ich powstawania 
i budowy wewnętrznej. Co do ksantelli 
to one znajdują się początkowa tylko 
w entodermie gonanta, którego młode 
komórki zarodkowe i powstała z ekto-
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dermy warstwa graniczna są wolne od 
glonów. Ale wkrótce wnikają w warstwę 
graniczną i w ovarium albo też sperma- 
rium bez różnicy. Podczas wzrostu prze
chodzą do komórek jajowych, gdzie kon
centrują się dookoła jądra. Rozwoju ta 
kich jaj „zakażonych” przez glony w mło
de okazy Hadżi nie obserwował; zwa
żywszy jednak fakt stałego występowa
nia Halecium z ksantellami, nie ulega 
wątpliwości, że z „zakażonych" jaj po
wstające indywidua otrzymają od same
go początku ksantelle.

Ksantelle wnikają nietylko w ovaria, 
lecz, jak to wyżej nadmieniłem, i w sper- 
maria; z tkanek spermarium później zni
kają, ponieważ komórki się przekształ
cają w utwory bardzo ubogie w plazmę. 
Jeżeli we współżyciu jednokomórkowych 
organizmów glonowatych, zielono albo 
brunatno zabarwionych, ze zwierzętami 
widzimy symbiozę faktyczną, trwałą, 
starą filogenetycznie, to trzeba się spo
dziewać, że dla obudwu symbiontów znaj
dziemy cechy morfologiczne stałe, jako 
następstwo ich obopólnego przystosowa
nia. Takich przykładów dostarczają: Con- 
voluta roscoffensis z chlorellami, Hydra 
viridis, pewne Alcyonaceae i t. p. Co 
dotyczę Halecium ophiodes jako symbi- 
onta, to niema w nim zupełnie wyraź
nych przekształceń morfologicznego cha
rakteru, któreby można było z łatwością 
uznać za następstwo przystosowania do 
ksantelli. Niektóre jednak mniej wybit
ne szczegóły, będące w związku z sym
biozą, Hadżi wymienia w swej rozprawie. 
Na pytanie o istotnym charakterze ksan
telli w Halecium ophiodes niemożna dać 
dokładnej odpowiedzi, ponieważ mają 
one właściwości, które cechują z jednej 
strony glony, z drugiej zaś wiciowce. 
W obecnym przypadku Hadżi ma do 
czynienia z jednem tylko stadyum, gdyż 
wskutek możliwości bezpośredniego prze
noszenia zmiana stadyum na drugie oka
zała się zbyteczną. Natomiast według 
obserwacyi Schaudinna ksantelle Tricho- 
sphaerium tworzą spory. Schaudinn po
czytuje ksantelle za stadyum spoczyn
kowe wiciowca Cryptomonas brandti.

Dr. Wł. Majewski.

KRONIKA NAUKOWA.

Minerały rad zawierające. P. Kreusch 
w niemieekiem Czasopiśmie geologii prakty
cznej mówi o najważniejszych minerałach, 
z których rad bywa wydobywany i o przy
puszczalnych rozmiarach produkcyi tego 
pierwiastku. Istnieją trzy główno źródła 
radu: 1) Posiadłośoi niemieckie w Afryce 
wschodniej, gdzie znajduje się smółka ura
nowa w pegmatytach. Pegmatyty są tam 
eksploatowane ze względu na zawartą w nich 
mikę, mimochodem zaś wydobywają się 
z nich bryły smółki uranowej, ważące do 
30 i 35 kg, których skład wykazuje aż do 
89,5°/0 U3Os. W tych samych okolicach 
bywa spotykany fergusonit, zawierająoy 
13,6°/0 tlenku uranowego. (Fergusonit nor
weski z Evje i ze Stavangeru, ohooiaż bo
gaty w uran, okazuje słabą radyoaktyw- 
ność). 2) W Kornwalii i na południu hrab
stwa Dewońskiego, obok rud cynowych, 
spotykamy także i związki uranu. Ich roz
mieszczenie tutaj jest bardzo nieprawidłowe, 
a radyoakty wnośó niska. 3) Jachimowo 
(Joachimsthal) ma smółkę uranową w towa
rzystwie kobaltu, niklu i metali rzadkich. 
Pokłady są tutaj bardzo bogate, a oddzie
lanie radu tak doskonałe, że w fabrykowa
nych farbach uranowych nie pozostaje go 
ani śladu. Kilogram tutejszej smółki ura
nowej z zawartością 60°/o U:{0 8 zawiera 
związki radowe w ilości odpowiadającej 
0,333 mg bromku radu. Kopalnie Jachi- 
mowskie dają rocznie 16 do 20 ton mine
rału uranowego. Produkcya roczna radu 
w Jachimowie może byd oceniona na 1,8 
grama soli radowej o najwyższej radyoak
ty wności. Wartość jej wynosi 700 000 fran
ków.

M.

Przemiana materyi u ukwiałów. Dotych
czas panował pogląd, że ukwiały normalnie 
przyjmują pokarm tylko stały. Piitter na 
podstawie badań, dokonanych na stacyi zo
ologicznej w Rovigno, doszedł do innego 
wniosku, który zgadza się ze znanym jego 
poglądem na rolę rozpuszczonych w wodzie 
morskiej ciał organicznych w odżywianiu 
się zwierząt morskich. Przekonał się on, 
że Actinia eąuina (bez wodorostów Zoo- 
chlorellae) podczas badań pobierała z wody 
rozpuszczone związki organiczne (30 — 40% 
potrzebnej ilości). Ponieważ rozpuszczone 
w wodzie morskiej związki organiczne są to 
po większej części rozpuszczone asymilaty 
wodorostów planktonu, a więc te ukwiały, 
posiadające w swym ciele wodorosty (Zoo- 
chlorellae), pod względem odżywiania się 
są w korzystniejszych warunkach. Według
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Piittera wodorosty ukwiału Aiptasia diapha- 
na istotnie całkowicie przerabiają zarówno 
na świetle, jak i w ciemności amoniak pro
dukowany przez ukwiał. Przyswajanie na
tomiast dwutlenku węgla przez wodorosty 
jest nieznaczne, tylko w bardzo silnem św ie
tle dochodzi ono do większych rozmiarów. 
„Współżycie ukwiału z wodorostem polega 
na tem, że ukwiał dostarcza wodorjstom 
azotu do syntezy białka w postaci amonia
ku, i związków węglowych wolnych od azo
tu, jako źródła węgla, zwłaszcza w ciemno
ści, wodorost zaś dostarcza ukwiałowi roz
puszczonych asymilatów i w ten sposób za
spakaja zapotrzebowanie azotu przez zwie
rzę, a na świetle dostarcza także potrzebnej 
ilości węgla, gdy tymczasem w ciemności 
zostają pochłaniane z wody morskiej orga
niczne związki bezazotowe i łącznie z przy
swajaniem wodorostów czynią zwierzę zu
pełnie niezależnem od dostarczanego pokar
mu stałego11. Piitter zaznacza, że między 
ukwiałami a roślinami owadożernemi istnieje 
pewne podobieństwo o tyle, że w obu przy
padkach stały pokarm nie jest konieczny, 
lecz korzystny.

Cz. St.
(N a tu rw . R und .).

Wpływ wody destylowanej na organizmy 
morskie. Naogół zwierzęta morskie, prze
niesione nagle do wody destylowanej, za
mierają-, nawet dla organizmów słodkowod
nych woda destylowana jest po większej 
części trująca. Wszakże, według Loeba, 
mała rybka kostna Fundulus, rozwijająca 
się i żyjąca wyłącznie w wodzie morskiej, 
może przebywać w wodzie destylowanej, 
a jaja jej rozwijają się w tem środowisku 
normalnie. Loeb użył nawet tego doświad
czenia w odpowiedzi na czynione mu za
rzuty na temat jego badań nad antagonisty- 
cznem działaniem soli. Fundulusy, umiesz
czone w roztworze ozystym chlorku sodo
wego, izotonicznym w stosunku do wody 
morskiej, giną szybko, lecz o ile dodamy' 
do roztworu trochę soli potasu, lub wapnia 
żyć mogą, gdyż zdaniem Loeba sole te neu
tralizują ŃaCl. Lecz tu  czyniono uwagę, 
że Fundulusy zapewne potrzebują potasu 
i wapnia. Loeb użył wówczas decydujące
go doświadczenia z wodą destylowaną. Po
nieważ Fundulusy w niej żyją — zatem soli 
nie potrzebują. Jednak poprzednie doświad
czenia Sumnera i Stockarda co do działania 
wody destylowanej na Fundulusy doprowa
dziły icli do odmiennych wniosków. We
dług ich badań larwy F. w wodzie destylo
wanej po trzech dniach zamierają a jaja zo
stają powstrzymane w rozwoju. Niedawno 
Loeb zajął się ponownie tem zagadnieniem 
(Archiv fur Entwicklungsmechanik, tom

XXXI, zeszyt 4, 1911), posługując się wodą 
dwukrotnie destylowaną w naczyniach ze 
szkła jenajskiego. Wodę zmienia się rybom 
parokrotnie w ciągu dnia. Rezultaty za
wsze były te same: jaja rozwijały się nor
malnie, a młode rosły zdrowo. Poza tem 
Loeb stwierdził, że nawet dorosłe F. można 
przenosić do wody destylowanej (po staran- 
nein wypłókaniu z wody morskiej) — i że 
żyją w niej po 5 i więcej tygodni. Zdaniem 
Loeba Sumner i Stockard nie otrzymali 
tych rezultatów, gdyż posługiwali się wodą 
destylowaną zwykłą, dobrą dla chemika, 
lecz niedosyć czystą dla biologa. Woda 
słodka niesterylizowana może zawierać mi
kroorganizmy, które wywołują śmierć larw 
i wstrzymują rozwój jaja.

N. M.
(R ev . sc ien t.) .

Chrząszcz, hodujący grzyby. Dotychczas 
znane były fakty hodowania grzybów przez 
mrówki i termity. P. J. Beauyerie dorzu
cił do poprzednich fakt nowy, dotyczący 
chrząszczy—korników (Bostrychides). Jeżeli 
przyjrzymy się ściankom „przewodów", któ
re wygryzają te owady w drewnie naszych 
drzew, to zauważymy na nich rodzaj białej 
skórki. Na pierwszy rzut oka wydaje się 
ona być zwykłą wydzieliną solną i jako ta
ka określana była pod nazwą „Ambrosia“, 
dopóki w 1844 roku Hartig nie rozpoznał 
w niej grzyba. Jego (t. j. grzyba) obecność 
warunkuje czernienie ścianek przewodów. 
Grzyby te Beauverie zbadał: jest ich kilka 
gatunków i nie są to bynajmniej pospolite 
pleśniaki obojętne, lub raczej szkodliwe dla 
owadów. Przeciwnie, stanowią one zdrowy 
i obfity pokarm dla larw korników, czego 
dowodzi fakt, że larwy rozwijają się tem 
lepiej, im obfitsza jest grzybnia. Końce ni
tek grzybni rozszerzają się w gałki, zawie
rające bogate zapasy  ̂ glikogenu i tłuszczu, 
doskonały pokarm dla słabych szczęk larw 
Bostrychus. Grzyb ma to jeszcze znacze
nie, że niejako drenuje w drzewie materye 
azotowe i dostarcza ich larwom. Należy 
zauważyć, że korniki drążą „przewody11 
w świeżem tylko drzewie i bieli, gdyż ty l
ko w tych warunkach grzyb znajduje do
stateczną dla się ilość wody i powietrza. 
Warunki te tak są dla grzyTba dogodne, że 
tworzy on w „przewodach44 zupełnie czyste 
kultury. Pierwsze zalążki grzyba przyno
szą zapewne owady dojrzałe; znajdują się 
one bądź na powierzchni ich ciała, bądź są 
składane równocześnie z ich wypróżnienia
mi. Z powyższego widać, że zarówno grzyTb, 
jak i owad czerpią ze współżycia korzyści, 
jest to więc nowy przykład symbiozy.

Er. S.
(N a tu rę ).
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Wpływ morza na drzewa nadbrzeżne.
Drzewa, rosnące w pobliżu morza, są po
gięte, pokrzywione, powykręcane. Pp. Arne 
i Barriere sprowadzają do trzech czynników 
to zniekształcenie drzew wybrzeża, a mia
nowicie do wpływów soli morskiej, wiatru 
i piasku. Wpływ soli jest bardzo wyraźny 
i odczuwać się daje na dość znacznej odle
głości od brzegu, na 40 — 80 km nawet. 
Podczas burz piana fal zostaje przeniesiona 
daleko i zaczepia się jak płatki śniegu na 
liściach i igłach drzew, które wskutek tego 
obumierają; larwy bowiem owadów, przeni- 
kająo przez tkanki zranione, modyfikują ich 
rozwój normalny. Wpływ soli morskiej na 
wzrost sosen nadbrzeżnych jest zupełnie 
określony. Pień sosen wykazuje kolejne 
skrzywienia o kątach w kształoie u; wyni
kają one z rozwoju szeregu gałęzi bocznych 
w miarę zamierania wierzchołka pod dzia
łaniem soli. Poza tym szeregiem kątów le
ży część pnia, zgięta w łuk; jest to nowy 
okres we wzroście drzewa, mniej przykry, 
w którym działa wiatr. Część łukowata 
drzewa zwrócona jest statecznie w kie
runku przeciwnym do panującego wiatru; 
gałęzi, stanowiące jedyną żyjącą część drze
wa, zamiast rosnąć w górę, poohylają się 
ku ziemi. Wówczas wchodzi w grę trzeci 
czynnik—piasek, który pokrył część gałęzi, 
stykającą się z ziemią i umocował ją w niej. 
Gałąź ta, najlepiej 'zabezpieczona, skupia 
w sobie całą siłę roślinną drzewa i wznosi 
się w taki sposób, że zdawałoby się, iż jest 
to nowa sosna, wyrastająca pochyło z grun
tu. Lecz działanie piasku nie kończy się 
na tem. Nawiewany przez wiatr, piasek 
zużywa powierzchnię pni, niszczy korę 
i obniża drzewo. Działanie to na sosnach 
o korze odpornej jest niewidoczne, lecz nie
które gatunki po dwu latach pod wływem 
piasku giną zupełnie.

N. M.
(R ev . scien t.).

Z historyi nauki. Za pierwszego uczone
go, który sformułował różnice pomiędzy 
krystaloidami a koloidami, powszechnie jest 
uważany Tomasz Graham. Wystąpił on ze 
swojemi poglądami około roku 1860. Icy- 
liusz Guareschi podaje, że na kilkanaście 
Jat wcześniej, w 1846 i 1847 roku, takie 
same myśli były wygłaszane przez Frań- 
ciszka Sełmiego. Jemu to przypisać trzeba 
ustalenie takich np. faktów, jak stałość 
temperatury i objętości podczas tworzenia 
się „roztworów rzekomych" — pseudosolu- 
cyj —  czyli, po dzisiejszemu, roztworów ko
loidalny ch. Selrni wiedział także, że znacz
na liczba soli rozkłada roztwory rzekome, 
osadzając z nich substancyę rozpuszczoną
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w postaci bezkształtnej, albo też ścina czyli 
koaguluje te roztwory. Ciało rzekomo roz
puszczone znajduje się w roztworze w po
staci zawieszenia, amulsyi lub napęcznienia— 
istotnej zmiany stanu skupienia nie doświad
cza. W roztworach prawdziwych, jak twier
dził Selmi, rozpuszozona substancya zacho
wuje się tak, jakgdyby była przeprowadzo
na w stan pary albo gaza. Jeżeli roztwór 
rzekomy wydziela osad bezpostaciowy pod 
wpływem dodanego krystaloidu, to w osa
dzie tym bardzo często pozostaje uporczy
wie zatrzymywana pewna ilość krystaloidu 
użytego do strącenia. Selmi zauważył ró
wnież, że znaczna liczba cieczy, pochodzą
cych z organizmów, powinna być zaliczona 
do roztworów rzekomyoh.

M.
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