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Kari J : A vírídís típusú Eugicnák magosztódásáróL

A niitotikus niagosztódás a többsejt szervezetek között

annyira szabályszeren játszódik le, hogy lefolyásából a chroma-
tikus állomány „nyugalmi" helyzetének szerkezetére és mködé-
sére vonhatunk következtetést. (3. p. 4.)^ Nem igy a protisták

körében. Az utolsó két évtized kutatásainak eredményeként e

téren ismertekké vált karyokinetikus fázisok annyira változatosak,

hogy bellük a direkt magosztódástól a tipikus indirekt mag-
osztódásig zárt sorozat állitható össze. Jóllehet az egysejtek
nem egy természetes csoportjának a helye e sorozatban meg
van állapítva, a részletek ismeretétl s így az eredmények
összegezésétl még távol vagyunk.

így vagyunk az Euglenák magosztódásával is. Az Euglenák
magosztódására vonatkozó alapvet közlemények szerzi: Büt-
schli, Cienkovv^sky, Stein, Cohn, Klebs (17), E n t z (f))

és Kenten J.'^ Keuten, kinek megfigyeléseirl B 1 o c h-

m a n n (1) értesítette elre a szakköröket, vizsgálatait az Eug-
lena viridis-en végezte (16). Szerinte tócsáink és poshadó
pocsolyáink e gyakori ostorosa mitosissal oszlik. Az osztódásnál
a chromatikus állomány chromosomákba rendezdik és az egyes
chromosomák hosszirányban kettéhasadnak. A karyokinetikus
oszlásra jellemz orsófonalak azonban hiányzanak, szerepüket a
nyugalmi állapotban a mag középpontjában helyet foglaló „nucleo-
locentrosoma" helyettesíti. Körülbelül egy évtizeddel késbb
S t e u e r az Euglenidae- cs,a,\éidhsi tartozó Eutreptia-ról közölt

oszlási adatokat (21), melyek a „nucleolocentrosomának" megnyú-
lásáról, a küls magállomány befzdésérl és az egésznek egy-
szer kettéválásáról szólnak. S t e u e r nek felsorolt megfigyelései
mindannyian az amitotikus oszlásra jellemzk. H a a s e szerint az
Euglena sanguinea osztódásakor (10) csak a H artmann elmé-
lete (11) szerint értelmezett karyosoma szerepel, míg a küls
magállomány vegetatív jellegénél fogva jelentéktelen szerepet

^ A zárójelben lév számok a dolgozat végén fölsorolt irodalmi mtí-
vekre vonatkoznak.

- Az Euglenoideák szervezeti viszonyainak fejldésére vonatkozó
történeti adatok megtalálhatók Klebs értekezésében (17) és Entz Géza mun-
kájában (5).
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játszik. A karyosoma osztódáskor súlyzó alakot vesz föl, melynek
óraüvegalakú két végs bemélyedésén keresztül a megoszlott

centrioíum kivándorol, míg a többi chromatikus állomány fona-

lakká rendezdve a Naegler-féle promitosissal oszlik, anélkül,

hogy a fonalak bármiféle kettéhasadása észlelhet volna. E
primitív magosztódással szemben Hartmann és Chagas fel-

jegyzései (13) az Euglenoideák rendjébe tartozó Peranema tri-

chophorum magosztódását jóval magasabban állónak tüntetik föl.

Itt a mag karyosomája osztódás alkalmával megoszlott centrio-

íum ával és centrodesmosisával csupán lokomotórikus faktorként

mködik, a magállomány küls része pedig határozott számú
chroniosomákba rendezdik, melyek az aequatoriális síkban

helyezkednek el.

E különböz s egymásnak részben ellent is mondó feljegy-

zések vizsgálatra ösztönöztek. Dolgozatom két részre különül, az

elsben szólok a vizsgálati módszerrl, a másodikban pedig a

vizsgálat eredményérl, mely csupán a magosztódásra terjeszkedik ki.

I.

Vizsgálati anyagul azokat az Euglenákat választottam, melyek
Budapest környékének, különösen a budai oldalnak idszakos, rövid-

élt tócsáiban és pocsolyáiban gyakran találhatók. Egymás mellett él

itt az Euglena viridis (Ehrb.), E. variábilis (Klebs), E. velata (Klebs),

E.gracilis (Klebs), valamennyien a Klebs-féle Euglena inridis típus

tagjai. Kényelmesen gyjthetk hengerüvegbe s abban 3—

6

napig el is élnek. Tenyésztésük elég könny, bár ideálisan tiszta

kultúrát sem tömény sem a különféle higítású Knopf-féle oldat-

ban ezideig nem sikerült készítenem. Legjobb eredményre veze-

tett a saláta öntelék, de hátránya is volt, mert a Parameciumok,
Vorticellina félék és BakteriumoJc is elszaporodtak benne s nem szí-

vesen látott, mindennapos vendégei voltak az £^i/^Zena kultúráknak.

Magviszonyaik viselkedése osztódás alkalmával csak meg-
felel kezelés után észlelhet. E célból fixáltam s megfestettem

az Euglenákat. Ismeretes, hogy bizonyos véglények a napnak
nem minden szakában oszlanak. így K e u t e n az Euglena viri-

disen azt találta, — adatai az szi évszakból valók — hogy
a sötétség beállta után 2—5 óra között oszlik. E megjelölt idponttól

a tlem tanulmányozott EugleJidk — erre vonatkozó vizsgála-

taimat a tavaszi hónapokban, április és májusban végeztem —
eltértek. Ismételten az éjjel minden félórájában fixáltam ket
s arra az eredményre jöttem, hogy osztódó magvú alakok na-

gyobb számban reggel 4—6 óra tájban találhatók.^

1 Valószíiin, liogy az Euglenák osztódási ideje évszakonkint változ/k

ami a protisták körében elég gyakori. Pl. B o r g e r t (2 p. 4) említi a Oera-

tium tripos-TÓ\, hogy a nyári liónapokban éjjel, az szi évszakban délután

oszlik; ifj. Entz szerint (8 p. 126) a Óeratium hir undineUa áprilisban

egész nap oszlik.
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Fixálásukat megkönnyítette néhány „jó" tulajdonságuk.

Ugyanis az edény fénynek kitett oldalára gyltek össze (positiv

heliotropismus (20 p. 151) és osztódás alkalmával nyálkás bur-

kaikkal egymáshoz tapadva hártyaszer bevonatot alkottak a

folyadék felületén és végül, hogy a vízbl kimászva nagy meny-
nyiségben telepedtek meg az edény falán. A rögzítésnél a követ-

kezképen jártam el: szappannal megmosott és sósavas alko-

hollal megtisztított fedlemezre pipettával egy cseppet cseppen-

tettem az Euglenákat tartalmazó folyadékból s mint fedlemez-
készítményt vagy kihagytam száradni vagy a nedves felülettel

lefelé 50^ C-ra hevített S c h a u d i n n-féle sublimátalkoholba (14

p. 3) mártottam 14 másodpercig. Máskor fedlemez nagyságúra
kivágott muskovit csillámlemezt helyeztem rézdróton felfüggesztve

az Euglenákat tartalmazó edénybe, melyre azok azután nagy
számban reátelepedtek. Fixálás után a csillámlemezt kettéhasí-

tottam s mint fedlemezes készítményt tovább kezeltem.

Rögzítés után a készítmények jódos alkoholba, majd a

megfelel alkoholfokozatokon keresztül a festfolyadékba jutot-

tak. Festésre Heidenhai n-féle vashámatoxylint, W e i g e r t-

féle pikrokarmint, D e la f i e Id-féle hamatoxyilint ésGiemsa-
festéket használtam. Legjobb eredménnyel a Heiden hain-féle

vashámatoxylin járt. Sajnos, hogy a G i e m s a-festés az Eugle-

náh vastag pelliculája következtében csak elvétve, egyes pél-

dányokon sikerült.

Az EuglenáJc magviszonyait osztódás alkalmával metszete-

ken is tanulmányoztam. E célra a már említett hártyákat rögzí-

tettem, melyben az Eugleyiák gömbbé húzódva, nyálkás burokkal

foglalnak helyet. A fixált hártyadarabokat elször megfestettem

s azután ágyaztam be ketts celloidin-parafíinba, olyan eljárás

szerint, amint azt ifj. Entz Géza a Tintmnidák szervezetérl

szóló tanulmányában leírta (7 p. 7). A metszeteket 4
fj-

vastagra

készítettem s Mayer-féle albumoséval ragasztottam föl. A paraf-

fint xylollal, a celloidint aetheralkohollal oldottam ki. Készít-

ményeimet festés és megfelel difíerenciálás után a szokásos

alkoholfokozatokon keresztüljuttatva kanadabalzsamba helyez-

tem el, kivéve a szárazon rögzített és Giemsával festett praepa-

ratumokat, melyeket cédrusolajban tettem el.

II.

K 1 e b s az Euglendkról szóló monográfiájában (17) a virídis-

típusba egyesítette mindazokat a fajokat, melyek pelliculája arány-

lag gyengén fejlett. Ezeken kúszó mozgásuk alkalmával ers
metabolia észlelhet. Osztódáskor gömbalakot vesznek föl. Mag-
állományuk annyira hasonló szerkezet, hogy az egységes vizs-

gálatot megengedi.

Szabadon mozgó állapotban magjuk a test hátsó felében

foglal helyet. Gömbalakú s ezen alakját megrzi mindaddig, míg
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oszlásnak indul. Felületi megtekintésben olyan, aminnek E n t z

Géza (6, 3. tábla, 10. rajz) rajzolta az Euglenákhoz tartozó

Eutreptidt. Egynem állományba apró, festd, chromatikus sze-

mek vannak beágynzva, a középen pedig világos magnedvtl
körülvéve egy magvacska, nucleolus látható. A Heidenhain-
féle vashamatoxyliu festés és kell differenciálás után, a mik-
roszkópot a nucleolusra állítva be, eltnik finomabb szerkezete.

Az elbb pontoknak látszott chromatikus szemek, mint pálcika-

alakú képletek jelennek meg, két végükön némi megvastagodás-
sal. (Lásd az A. és B. képet.) Összességük egy gömbhéjnak
felületében rendezdik el olymódon, hogy az egyes tagok a sugár
irányában foglalnak helyet. A mag felületi megtekintésekor mi
csak a pálcikák végeit észleljük és ezért látjuk ket pontok alak-

jában. A pálcikák között a nucleolussal egyenlen festd állo-
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A viridis tipusú Euglenák nyugalmi magjának vázlatos szerkezete. A felü-

letre, B a centriolumra beállítva, a centriolum, b caryosoma (nucleolus), c mag-
nedvréteg, d pálcikás chromatikus állomány, e a küls mag alapállománya.

mányt találunk, mely finomabb szerkezetébl nem árul el sem-

mit, egynemnek látszik. A mag középpontja felé haladva, fest-

szereinkkel nem festd, homogén réteget találunk. Ez a magnedv
rétege, mely gömbhéj alakjában burkolja a bens magvacskát.

A magvacska gömbalakú; benne a H ei d e n h ain-féle vashá-

matoxylin festés egy ersen festd pontot mutat. E pontszer

képlet a protisták széles körében elterjedt centriolum, melynek

jelenlétét az Euglena viridishen Kenten is gyanította, mikor

a bens magvacskát, különösen késbbi viselkedésére való tekin-

tettel „nucleolocentrosoma"-nak nevezte. Jelenlétét Haase az

Euglena sanguineáhsui^ Hartmann ésChagas pedig a.z Eu-
glenoidedk rendjébe tartozó Peranema trichoj^horumhan szintén

kimutatta (13 ). Maghártyát, mely minden kétkedés nélkül annak
lett volna mondható, nem találtam. Mieltt az imént vázolt mag-

nak az osztódás alkalmával mutatkozó változásait figyelnk meg,

legyen szabad egy megjegyzést tennem. Kenten az Euglena

viridis nyugalmi magját tojásalakúnak mondja és ábráján ilyennek

is rajzolja. Tojásalakú magvat gömbbé nem húzódott Euglenákha.n
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A yz>idz,s-tipusú Euglena magosztódása. Az 1—12. ábra magyarázatát lásd

a dolgozat végén.
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magam is észleltem, ezekben azonban mindenkor két centriolnm

volt s így az oszlás legels fázisát mutatták.

Mieltt még a viridis-tipnsú Euglenák jellegzetes orsóalakú
teste a gömbalakot felvenné, megindulhat már a magban az osz-

tódási folyamat. Megoszlik a centriolum s ezzel karöltve meg-
nyúlik az egész mag, miáltal elipszoidhoz lesz hasonlóvá. A két
centriolumot ersen festd fonál, a cenírofZesmosis köti össze (2. rajz).

A kezdetben még alig valami változást mutató küls magállomány-
ban (2. rajz) a továbbiakban mélyreható átalakulások történnek.

Küls terjedelmében megnövekszik, a jellegzetes pálcikásalakú
chromatikus képletek eltnnek. Az azeltt homogén köztes állo-

mányban egymást keresztez, halványan festd fonalak válnak
láthatókká, melyek találkozási pontjaiban élesen festd szemecs-
kék találhatók (3. és 4. rajz). E fonalak a világos magnedvtl
körülvett magvacskát eleinte még egyenletesen borítják (3. rajz),

majd ez utóbbinak és a magnedv rétegének eltntével a tekin-

télyesen meghosszabodott centrodesmosist zárják körül, két végén
élesen kivehet centriolumával (5. rajz).

A következ fázis ismét a küls ma^^ állománynak, a fona-

laknak változását mutatja. Határozott rendezdés vehet észre

rajtok. Párhuzamosan futnak egymással, megnyúltak és hal-

ványan festdnek. Bennök aránylag nagy távolságban foglalnak

helyet az élesen kivehet chromatikus rögök. Sajnos, arra vonat-

kozólag, hogy ezek a fonalak összefüggnek-e még e stádiumon egy-

mással, vagy pedig teljesen kiegyénülve meghatározott hosszúak-e
már, a készítményeim nem adtak semmi felvilágosítást. A követ-

kez fázis már ilyennek tünteti fel ket (7. rajz). Megrövidül-

nek, de ezáltal vastagságukban nyernek. Élesen festd sze-

mecskéik is tömörülnek. Az egész magállomány ekkor, mondhatnók,
a föld alakjához, a geoid-hoz hasonló. A pólusokon a két cen-

triolum helyezkedik el a centrodesmosistól összekötve. A fonalak

a meridiánokat utánozzák olymódon, hogy míg két végük a

centriolumokba, mint középpontba irányul, addig az aequator

mentén valamennyien kigörbültek.

A továbbiakban a centriolumok jelents szerephez jutnak.

Tömegükben kissé meggyarapodnak (8. és 9. rajz) és ellentétes

irányba vándorolnak. E vándorlás közben körülöttük (talán

plastin-állományból álló ?) gyr képzdik (10. rajz). Az ket
összeköt centrodesmosis meghosszabodva megmarad s a közép-

tájon sajátságos kihajlást mutat. ^ Ezzel egyidejleg játszódnak

le azok a változások, melyek eredményeként a leend testvér-

egyének egyenl chromatikus mennyiség felett rendelkeznek.

Ennek elérése olymódon történik, hogy a fonalakban össze-

1 A centrodesmosisnak ez a kihajlása jellegzetes. A Flagellaták között

pl. megtalálható a Schaudin n-tól tanulmányozott Haemoproteus noctuae-

ban (4. p. 161). Hartmann és Chagas szerint megvan a Peranema
trichophorum-híin (13., 9. tábla, 84. rajz). Ifj. E n t z is feltünteti a Poly-

toma uvella-TÓ\ szóló dolgozatában (9).
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tömörült chromatikiis állomány egy hosszirányú — a fonalak

irányával egyez irányban történ — kettéhasadás által (9. rajz)

eredeti mennyiségének kétszeresére emelkedik. E megkettzött
chromatikus állomány azután az aequator menténkettéválik s a

fonalak megnyúlásával kapcsolatban mindenik rész követi az

ellentétes irányba vándorló centriolumokat (10. rajz). Ezáltal két

egyenl részre oszlott chromatikus állomány jelenik meg a

sejt plazmájában, melynek elbbi egybeíartozását a még egy
ideig meglév, tompán festd fonalak hirdetik. Azonban nem-
sokára a folytonos megvékonyodás következtében a centrodesmosis-

sal együtt elszakadnak. A teljesen különvált részek egynemen fes-

tett alapállományában ekkor a fonalak a már elzkbl ismeretes

szerkezetet mutatják — keresztezik egymást (11. rajz). E stádium

átmeneti jellegénél fogva rövid ideig tarthat, mert mire azEuglenák
plazmája befzdéssel két új egyénnek ad létet, megjelenik
mindegyikben a jellegzetesen felépített, nyugalmi mag (12. rajz),

E változások során a magállomány meglehetsen tág nagy-

ságbeli változásoknak van alávetve. Ennek illusztrálására szol-

gáljon a következ néhány adat. Az 1. rajzon feltüntetett egyén
hossza 26 /J, szélessége 9/><, a mag átmérje 3'9 /', a nucleolusé

(karyosomáé) l'S/^. A 6. rajzon ábrázolt, gömbbé húzódott egyén
testátmérje 22 //, a párhuzamosan rendezdött fonalak hossza

10*5 /', szélessége pedig 7"5 />.• A 8. rajzon a feltüntetett egyén
teste 13 n széles, a két centriolumnak egymástól való távolsága

7'5 /^, erre merlegesen a legnagyobb kiterjedés 5"2 //. A 10- raj-

zon ábrázolt egyén testé/iek átmérje 13/;-, a két centriolumnak

egymástól való távolsága pedig 10*4 /'. A 12. rajzon, a két vij

egyént magában foglaló burok hosszabb átmérje 26 /^, a rövi-

debbé (ez irányban felezdött a plazma) 13 /^ a magvak átmé-

rje 3*9, a nucleolusoké (karyosomáké) 1*3 /^.

Azok a változások, amelyeket a viridis-ií^ns Euglenák
magván az osztódás alatt megfigyeltem, lényegileg megegyeznek
Keuten vizsgálataival. Keuíen ugyan nem észlelte a centri-

olumot és a küls magállomány fonalakba rendezdésérl sem
tesz említést. De a hosszirányba megnyúló s végre két részre

szakadó „nucleolocentrosoma" nála is, mint az osztódásban aktív

mködést végz képlet szerepel. A küls magállomány pálcikái

az osztódás alatt szerinte chromosomákká alakulnak át. E chro-

mosomák kezdetben a megnyúlt „nucleolocentrosoma"-val szöget

zárnak be, majd párhuzamosan helyezkednek vele. Éppen ez utóbbi

mozzanat jogosít fel arra, hogy e fázisban ráismerjek a fonalak-

nak a meridián síkokban való elrendezdésére. Keuten a tom-

pán festd fonalakat nem látta, csak a bennök lév, festanyagok
iránt fogékonyabb, kisebb-nagyobb mértékben megnyúlt rögöket.

ezeket értelmezte chromosomáknak és azt sejtette, hogy ezek
hosszukban ketté is hasadnak.

Ha a findis-típusú Euglenáknak az imént vázolt mag-
osztódását mai protistológiai ismereteink alapján akarjuk értei-
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meziii, akkor a következket kell mondanunk. A tanulmányozott

Euglenák magva egyértékü, monoenergida (11. p. 19.). E mag-
ban egy cenlriolumot magában rejt karyosomát (nucleolust) és

egy küls magvat különböztethetünk meg. Mivel a karyosomán
ciklikus változásokat nem észleltem, felteszem, hogy itt a mag-
állomány generatív és locomotorikus komponense állandóan el-

különüli, amennyiben az elbbi a küls magban, az utóbbi pedig

a karyosomában székel (11. p. 11.) E feltevést az osztódás

menetének lefolyása csak megersíti. Ez ugyanis azt mutatja,

hogy a kétféle magállomány sajátságos elkülönüldésében mind-

végig megmarad. A küls magból, a generatív magállományból
az osztódás alatt fonalak lesznek és mivel ezeken kettéhasadás

észlelhet, joggal nevezhetjük ket chromosomáknak. E chromo-
somák egyedül alkotják az aequatoriális lemezt, felépítésükben

a karyosoma nem vesz részt. A karyosoma a maga jellegzetes

centriolumával az egész osztódás alatt mint locomotorikus tényez
szerepel. A kétféle magállomány e nagyfokú differenciálódásá-

ban leljük azután magyarázatát az Euglenák bonyolult nyu-

galmi magvának és még bonyolultabb oszlásának, mely kétség

kívül a mitosis egy nemét mutatja. E szempontból a mag filo-

genetikai fejldése során (13. p. 103.) a tanulmányozott Eugle-

nák a Flagellaták között magas helyet foglalnak el. Hozzájuk
legközelebb állanak még a Peranemíí?á^. H a r t m a n n és Cha-
g a s -nak a Peranema trichophoriimröl szóló vizsgalatai legalább

erre engednek következtetni. Magviszonyaik viselkedését tekintve

bizonyos hasonlóságot mutatnak a DinoflagellatákksLl is, melyek
közül a Ceratium triposow J ollós (15) a centriolum viselkedését

és a magállomány fonalakba rendezdését, i f j. E n t z (8) és

B r g e r t (2) pedig e fonalaknak, illetleg chromosomáknak
hossz- és harántirányú kettéválását mutatta ki.

Vizsgálatom eredményét tehát a következkben foglal-

hatom össze:

1. Az Euglenák magvában centriolum van.

2. Az oszlási folyamat a centriolum megosztódásával
kezddik.

3. Az osztódásnál a küls magállomáuy kezdetben hálóza-

tosán, majd párhuzamosan futó fonalakká^ illetleg chromosomákká
rendezdik.

4. A chromosomák hosszirányban kettéhasadnak.

5. A kettéválás után a fonalak egy ideig ismét hálóza-

tot alkotnak.

Mindezek alapján az Euglenák magosztódása a mitosis egy

fajának tekinthet.

Dolgozatom a kir. m. tud. egyetem állattani intézetében készült.

Kedves kötelességet teljesítek, mikor dr. E n t z Géza udv. tan,, egyetemi

ny. r. tanár úrnak, az intézet igazgatójának hálás köszönetemet fejezem ki>
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azért a szívességéért, mellyel az intézet felszerelését rendelkezésemre bocsá-

totta s munkálkodásom folyamán szíves tanácsaival támogatott. Köszönettel tar-

tozom szeretett tanáromnak, ifj. dr. Entz Gézának, a ki szíves volt a

protistologia sokszor bonyolult technikájába bevezetni és szaktudásával irá-

nyítani, és még dr. G o r k a Sándor egyetemi m. tanár úrnak, az intézet

adjunctusának szíves támogatásáért.
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Ábramagyarázat.

A rajzok a Z e i s s-féle stativ I. en az 13 immersióval és az Ab b é-

féle rajzolókésziilék segítségével készültek. Tubushosszúság 160 volt. Az 1.,

2., 4., 6., 12. rajznál a 8-as comp. oculart, a 3., 7., 8., 9., 10-nél a 12-es, az

5. és 11. rajznál pedig a 18-ast használtam, ami 670, 1000, illetleg 1500

nagyításnak felel meg. A rajzokat a kir. József megyetem állattani intéze-

tében készítettem. E helyen is hálás köszönetemet fejezem ki dr. D a d a y
Jen müegj^etemi tanár úrnak, az intézet igazgatójának azért a szívességéért,

mellyel az eszközöket rendelkezésemre bocsátotta.

1. rajz. Nyugvó mag. Középen a karyosoma a centriolummal. A küls

magáilományban a pálcikás alakú képletek láthatók.

2. rajz. Metszet. Az oszlás legels stádiuma. A küls mag megtar-

totta még jellegzetes szerkezetét ; a karyosomában a centrodesmosis fog-

lal helyet.

3. rajz. A küls magálloraány fonalas szerkezetet mutat.

4. rajz. Metszet valamivel késbbi stádiumból.

-5. rajz. A karyosoma eltnt, a mag közepén csak a centrodesmosis

látható a két centriolummal.

6. rajz. A fonalak párhuzamosan rendezdnek.

7. rajz. A fonalak a meridián síkokban helyezkednek el, a pólusokon

a centriolumok vannak.

8. rajz. A centiiolumok az ellentétes irányba vándorolnak. A fonalak

közül egyesek az aequatoriális síkban kettéválnak.

9. rajz. A fonalak, illetleg chromosomák kettéhasadása felülrl

nézve.

10. rajz. A fonalak befüzdése végéhez közeledik. A magállomány a

két ellentétes sarkon tömörül.

11. rajz. Kettészakadt magvak a hálózatosán futó fonalakat mutatják.

12. rajz. Megoszlott egyének a közös burokban a jellegzetes nyu-

galmi maggal.

(A növ. szakosztály 1915. okt. 13-án tartott ülésébl.)


