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K u n 1 2 J. : A Hyoscyamus níger alkaíoídatartal-

mának szövetrendszerbelí eloszlása.

I. Bevezetés.

1. Az alkaloidák élettani szerepe áltíilában.

Az alkaloidáknak a növényben való élettani szerepérl igen

különböz vélemények vannak. H e c k e 1 (1. í. 227.) a Strychnos-

magvakban és a Calabar-babban alkaloidát talált, mely alkaloida a

csírázás kezdetekor eltnt s így H e c k e 1 el)bl a ténybl fel-

állította azt az elméletet, liogy a fentemlített növények alkaloidája

a csírázásra felhasználtatik. H e c k e 1 állítását már C 1 a u t r i a u

(1. IX. 64.) sem igazolliatta, aki a i)a<?íra-niagvakkal végzett

kísérleteiben az alkaloidát a magliéjjal eltávolította és az ekképen

az alkaloidától megfosztott magvakat csírázásra bírta. Ezzel be-

bizonyította, hogy az alkaloida szerinte nem feltétlenül szükséges

kelléke a csírázásnak.

Clantrian, ki a maghéjtól megfosztott csírázó növényben

újra alkaloidát talált, azt véli, hogy a csiranövényben az alka-

loida újraképzdése a magban lev fehérjeanyagok rovására

történik. Mostani felfogás szerint az alkaloidák olyképen kelet-

keznek, hogy a fehérjébl keletkez pyrolydinhez közelálló vegyü-

letek alkaloidákká (l. XVI. 270.) alakulnak és éppen úgy jönnek

létre, mint különösen a pyridin és piperydin derívatumok hatos

gyrjének keletkezése. F e 1 d h a u s által elért eredmények azt

mutatják, hogy a Datura stramonium csiranövényében lev alka-

loida nem a maghéjból ered, hanem a növénykében új alkaloida

képzdik s így az alkaloida F e 1 d h a u s és C 1 a u t r i a u szerint

nem közbenes anyagcseretermék. A Datura maghéjában lev
alkaloidának fiziológiai szerepe Feldhaus szerint az, hogy a

fejld csiranövényt a baktériumok és gombák ellen megvédje

;

szerinte a csírázás megkezdésekor a perifériákon lev alkaloida

a föld nedvességében feloldódik. Ezen elmélet C z a p e k (1. V.

268.) szerint azért fogadható el, mert ezzel ellentétes eset egy-

szer sem fordult el, azaz a mag nagy alkaloidatartalmát még
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2 KUXTZ J.

minden eddig ismert esetben nem a fejld csiranövénynek, hanem
a magot környez talaj nedvességének adta át.

Clautriau kísérleteivel azt igyekszik bebizonyítani, hogy
az alkaloida a mag fejldése során mint tartalékfehérjeanyagok

képzje szerepel. Czapek szerint azonbnn azon esetbl, hogy
a termés és a mag érésekor az alkailodatartalom a termés-

magliéjban csökken, még nem lehet következtetni arra. hogy az

alkaloida íehérjeképz anyag s hogy egyenesen a fehérjekép-

zésre használtatik fel.

Clautriannak Errera (1. V. 269.) vizsgálatai által is

igazolt véleményét, hogy az alkaloidáknak a perifériákon való

megjelenése (a szrszálakban, kéregben és tejnedvben) az állatok

támadása ellenirányai. Peirce(l. V 269.) megfigyelései alapján

azzal egészítette ki, hogy ez nemcsak az állatok, hanem a nö-

vényi parasiták elleni védekezésre is szolgálhat.

V g e 1 nek azt az elméletét, hogy a különböz növények
alkaloidatart;dmát küls körülmények befolyásolják, Czapek
szerint (1. V. 269.) más kutatások nem igazolták. Clautriau
és Feldhans kísérletei, kik a napfényen és a sötétségben

csiráztatott növények alkaloidatartalmát vizsgálták, nem találtak

különbséget a növények alkaloidatartalma közölt. Feldhans
"B csiranövényeknek chilei salétrommal való trágyázásával sem
tudott a Datura stramonium alkaloidatartalmában változást el-

idézni. Szkicsák Jen (1. VIIl. 280.) privigyei gyógyszerész,

hazánkfia pedig egy különleges trágyázás és kiválogatás segé-

lyével a Datura scopolamin tartalmát O'lVo"^"^^ éppen a két-

szeresére emelte.

2. Á Solanaceák alkaloidatartalmára vonatkozó eddigi meg-

állapítások.

A Solanaceák családjának alkaloidáival elször L a d e n -

burg (1. 11. 941. lap), majd Willstádter (1. II. 3271. lap),

E- S c h m i d t , G a d a m e r és H e s s e (l. V. 304.) foglalkoztak.

Gr e i g e r és H e s s e 1833-ban (1. XI. 175. 1.) a Hyoscyamns leve-

leibl állítottak el elször liyoscyamint. A hyoscyaminrl magáról

elször L a d e n b u r g és G. M a y e r tesznek bvebb említést

(1. XII. 380.). L a d e n b u r g (1. V. 305. 1.) kimutatta, hogy a

hyoscyamin éppen úgy bomlik, mint az atropin.

A Solanaceák alkaloidáinak a növényben való kimutatását

az Atro^Ja helladonna, Datura stramonium és Híjoscyamus nigerheii

els ízben Clautriau (1. V. 265.) végezte. Clautriau az alka-

loida helvzetét a maghéjnak összenyomódott sejtjeiben jelölte meg.

Ezután Ph. Molle (1894—95). majd 1898 ban H. Barth (I.)

1900-ban S i i m - J e n s e n (Xlll .) 1903-ban Feldhans s végül
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1910-beii Troegele (1. XV. 324. 1.). végeztek erre vonatkozó

behatóbb vizsgálatot.

B a r t h szerint az alkaloidák a Solanaceák maghéjában, az

endospermiumbati ts nyomokban az embryóban fordulnak el.

Ezzel szemben Clautriau, Öiim Jensen és Feldhaus
vizsgálatai egyönteten azt bizonyítják, hogy Atropa, Hyoscyamus

és a Datura magvában csak a maghéjnak küls rétegeiben talál-

ható alkaloida, míg a magnak minden mas része alkaloidamentes.

Fenti kutatók Síim-Jen se n kivételével a csíranövény tenyészö-

kúpjában vizsgálva az alkaloidatartalmat, megállapították, hogy

az alkaloidák gyakran a tenyészkúp összes szöveteiben elfor-

dulnak, vagy a növény fejldése folyamán az edénynyalábok

közelében halmozódnak fel. Clautriau azt is bebizonyította,

hogy a Datura-mag, amelybl az alkaloidatartalniú sejtréteget

eltávolította, rendesen csírázott, de az embryo már nagytömeg
alkaloidát tartalmazott mindkét tenyészkpban. A csiranövény

továbbfejld részeiben az alkaloidákat az edénynyalábokhoz leg-

közelebb lev parenchymasejtekben és a háncselemek közül a

háncsparenchymában mutatták ki. ellenben a rostacsövekben és

kísérsejtekben eddig egy kutatónak sem sikerült alkaloidát

kimutatni.

Eddigi felfogás szerint, mint azt Errera vizsgálatai bizo-

nyítják, az alkaloida a s/.ár kerületi részében, és pedig az

epidermisben, a collenchymában. a kéreg-parenchymában fordul

el. Ph. Molle (IX. G7. old.) szerint még a fiatal iá is alkaloida-

vezet lehet, S i i m - J e n s e n a Hyoscyamus szárának belében

bséges alkaloidatartalmat talált. Ph. Molle kimutatta, hogy a

Datura gyökerei fiatal állapotban sokkal düsabbak az alkaloi-

dákban, mint az idsebbek. A Datura gyökérágaiban Feld-
haus kétszerannyi alkaloidát talált, mint a fgyökérben,

A lomblevelekben az alkaloidák gyakran az epidermisben,

azonkívül a háncsnyalábok közelében Jev parenchymatikus sej-

tekben vannak felhalmozódva. Az alkaloida ftömegének helye a

Solanaceák levéledénynyalábjaiban van. F e l d h a u s (1. IX.

91. oldal) meghatározta az alkaloidatartalmat a Dattirában, eszerint

a mesophyllum 0'487ni a közép secundár erek l"397o alkaloidát

tartalmaznak. S i t m-J e n s e n (1. XIIT. 81. oldal) úgy találja, hogy

az egész fiatal levelekben aránylag több alkaloida van, mint az

idsebbekben. S c h m i d t (l. IX. 89.) vizsgálatai szerint a Hyos-

cyamus-levél lemezének parenchymatikus része kevesebb alkaloidát

tartalmaz, mint a levélnyél összes szövetei.

S i i m - J e n s e n a Hyoscyamus niger teljesen kifejldött

növényének a magliázában a csészeleveleknek azon parenchyma-

sejtjeiben, amelyek a háncsnyalábok közelében vannak és a forrt-

szirmok parenchymaszövetében, mely az edénynyalábokat körül-

veszi, talált alkaloidát. Az eddigi kutatók a Hyoscyamus niycr

csiranövényéu vizsgálatot nem végeztek, valamint a fiatal növényen

1*
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sem. Troegele (1. XIV.) szerint az Atro^icc helladonna csira-

növényében az alkaloida elször a szíklevelekben és pedig ?

levéllenieznek a nyélhez legközelebb es részén jelenik meg. Az
érett mag embryója és endospermiiima alkaloidamentes. A csirázó

növényben új alkaloida képzdik. Troegele szerint, ha a nö-

vényt megsebezzük, a sebzési helyen az alkaloida felhalmozódik.

Ezen tény is az alkaloidának védelmi szerepét bizonyítja.

Ezek szerint a Hyoscyamus niger alkaloidáinak szövetrend-

szerbeli megjelenése, eloszlása és tartalma sok tekintetben még
ismeretlen, miértis ezeknek a kérdéseknek a megoldásához óhajtok

vizsgálataimmal hozzájárulni. Vizsgálataimat a mag, a csiranövény,

a kifejlett növény hajtásának és virágjának alkaloidatartalmára

terjesztettem ki, figyelemmel kísérve az alkaloida szövetrendszer-

beli elhelyezkedését, az elterjedés változását és az egyes szervek

alkaloidáinak mennyiségét.

3. Az alkaloidák kíniutatásához használt módszerek.

a) A vizsgúlüii anyag elkészítése. A magvak csiráz-

tatását Kozma Dénes (1. X. 7.) által ajánlott csiráztató segít-

ségével végeztem az alább leírt módon. A csiráztató hosszúsá-

gának megfelel szélesség szíírpapirost a papiros súlyának

megfelelen kétszeres súlymennyiség szobahmérséklet vízzel át-

itattam, majd a szrpapirosra 200—250 db. magvat szórva, a

papirost a csiráztatóba helyeztem. A magvakat 12 napon át

—4 C° és -|-4 C° közt váltakozó hmérsékleten tartottam. Ezután

a magvakat átmenetileg egy napig szobahmérsékleten hagyva
35 C°-os thermostaiba helyeztem, hol a magvak túlnyomó része

a harmadik napon csírázott. Ezen eljárás azért vált szükségessé,

hogy a mag alkaloidatartalmát mindenkor megvizsgálhassam.

A csiranövény alkaloidatartalmának qualitatív megállapí-

tására a fent leírt módon csírázásra elkészített magvakat finom

szitán átszitált, földdel megtöltött négy cserépbe ültettem. Ezen
cserepekbl kettt világosságon, kettt pedig árnyékban helyeztem

el. A cserepekben lev földet minden harmadik napon szoba-

hmérséklet vízvezetéki vízzel öntöztem. A csírázás kezdeti

szakában a csiráztatóból 1—3 naponkint kivett növénykéken
végeztem kísérleteimet. A cserepekbl kísérlet végett kivett nö-

vényeket a földtl jól megtisztítottam és csak ezután készítettem

az ekképen megtisziított növényekbl metszeteket. Vizsgálataimhoz

a kir. magyar tudományegyetemi növénykert által 1915-ben

gyjtött Hyoscyamus niger kétéves magvait használtam úgy a

csiráztatás, mint a quantitatív vizsgálat céljaira.

A quantitatív meghatározásokhoz szükséges anyagot a nö-

vénykertbén két ízben, március és május hóban elvetett magvakból
fejldött növényekbl nyertem.
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b) Vizsgálati eljárás. A mikrochéniiai vizsgálatok els alap-

feltétele a feltétlen tisztaság. Mivel nagyon könnyen hibák csiísz-

hatnak be a kísérleti eredményekbe, azért szükségesnek tartom

felsorolni azokat a tényezket, amelyek tévedésre vezethetnek.

Vizsgálat eltt a használandó tárgylemezeket a portól ala-

posan letöröltem és üvegharang alá helyeztem, hogy a reá szálló

por a mikrochéniiai reakciók végzésekor ne zavarjon. Ha a reakció

hosszabb id multán állna el, a tárgylemezt a fedlemez nagy-

ságának megfelel viaszgyrvel láttam el, majd mikroszkóp alatt

tisztaságáról meggyzdve a frissen készített reagensbl egy

cseppet a tárgylemez közepén lev viaszgyrbe cseppentettem.

A vizsgálandó metszetet a reagensbe helyezve a jól megtisztított

fedlemezzel lefedtem és mikroszkóp alatt vizsgáltam a csapadék

elállását. Ha a csapadék csak több óra múlva vált ki, abban az

esetben a metszetet függ cseppben vizsgáltam.

A gzalakú reagensek használatakor a metszeteket jól záró

üvegharanggal letakartam és az illet reagens természetes pára-

képzdésébl keletkez gzök hatásának 'ó—24 óráig tettem ki.

Feltétlenül szükséges a fenti reakció folyamán a jódot homokkal

betakarni, hogy a jódgzök elillanása egyenletesebb legyen.

A reakciónál beálló kiválásokat, kristályokat polarizációs

mikroszkópon vizsgáltam. Gyakran ad tévedésre okot, hogy a

jód-jódkáliumtól a keményít testecskék is kékre színezdnek és

így könnyen összetéveszthetk az alkaloidacsapadékkal. Feltét-

lenül szükséges a keményíttestecskék elzetes alakjának meg-

állapítása. Megkülönböztethetk az alkaloidacsapadéktól azáltal

is, hogy míg a keményítszemecskék jód-jódkáliumtól azonnal

megkékülnek, addig a hyoscyaminjodid kristályok elször sárgás-

l)arna és csak késbb órák múlva adnak barna csapadékot. Az
illet növény keményítszemecskéinek ismerete a legbiztosabb

ellenszer a tévedések elkerülésére. Minden esetben ajánlatos a

metszetet elssorban reagens nélkül a tárgylemezen megvizsgálni

és csak azután a reagensbe tenni.

Mivel az alkaloidák általános kémszereivel protein és más
ilynem anyagok is reakciót adnak, azért ellenrzésül utóla-

gosan az Errera (XHI. 76. l.) által ajánlott következ eljárást

használtam : a metszeteket V4—24 óráig borksavas alkoholba

f I : 20) helyeztem. Ez id alatt a metszetek alkaloidájuktól nieg-

( osztattak. A borksavas oldaton az alkaloidák általános re-

agenseivel reakciót végeztem.

A mikrochémiai reakciókhoz használandó metszetek csakis

kézzel készítendk, mivel mikrotommal a sejtfalat összenyomva, a

sejttartalom más sejtrészekre ömlene át. A vizsgálandó anyagot

nem ágyazhatjuk be kikészítés céljából, mivel az alkaloida részint

könny oldhatósága miatt, részint pedig a beágyazási módszer

különféle hváltozásainak kitéve, köiniyen változást, esetleg a

szövetekben való elhelyezkedésükben eltolódást szenvedne. Hogy
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az alkaloida szövetrendszeibeli elhelyezését pontosan megálla-

píthassnk, a reakcióhoz két három sejtrétegnyi vastagságú met-

szeteket kell készíteni és szövettani összehasonlítás céljából

ugyanabból a részbl 1—2 sejtrétegnyi vékonyabb metszeteket

is. A vékonyabb metszeteket ojyképen állitotíam el, hogy a vizs-

gálandó növényrészt (kivéve a magvakat) alkohollal megke-
ménjatettem és kézben vagy bodzabél között metszeteket ké-

szítettem. A nnigvakat erre a célra sellakkal bodzabélbe ra-

gasztottam és ekképen elkészítve metszettem. A reakcióhoz

szükséges vastagabb metszeteket a következképen állítottam el

:

a növényi részekbl bodzabél között ügy a hossz- mint a kereszt-

metszetekbl 10— 15 metszetet készítettem. Ezeket a fentebb leírt

módon letisztított tárgylemezekre, vagy pedig azokon elhelyezett

egy cseppnyi reagensbe helyeztem.

Külön-külön a mikrochémiai reagensek mindenikéhez egy
kis, egyik végén hajszálcsvé húzott cseppent üvegcsövet hasz-

náltam. Kísérleteindiez a következ reagenseket használtam

:

1. a jód-jódkáliumot (I— 1 : 200). 2. A Siim-'jensen (l. XIII. 78. 1.)

által elször használt brómmal telített brómkáliumoldatot (207o);
ezt találtam minden esetben a legbiztosabb reangensnek az al-

kaloida kimutatására. 3. Kálium-bismuth-jodidot (D r a g e n d o r f

—

l^raut). amelyet következképen készítettem : 3 gramm bismuth-

dihydroxyl- nitrátot 20 cm^ tiszta 1*18 f. s. salétromsavban oldunk;

ezen oldatot lassankint folytonos kevergetés közben 277 g jod

káli töményoldatába öntjük. A keletkez salétromsavas kálit az

oldat ers lehtésével kristályosítjuk. A szüredéket 100 cm ' vízben

oldjuk. 4. Kálium-higany -jodid (M a y e r) : 13'546 g higany-chlorid.

49"8jódkálium, 1000 köbcentiméter desztillált vízben oldva. ö. Cser-

sav (1 g csersav, 9 cm^ víz. 1 cm^ alkohol), kálium-higany-jodid -j-

kénsav (2 : 1), Barth szerint. 6. A jódot, mint gzalakú reagenst

Barth elírása szerint használtam. 7. A hyoscyamin kimutatá-

sára K a c i b r s k y (1. IV. 1595.) dymeíylamido-bensaldehydet

használ. Nekem ezen reagenssel az alkaloidát nem sikerült kimu-

tatnom.

Az alkaloida quantitatív kimutatására gyógyszerkönyvünk által

elírt módszert használtam az alább leírt módosításokkal. A teljesen

elporított, exssikkátorban szárítotti növényi részek lOgr.-njá meny-
nyiségét200 cm^-es sárga, beköszörült dugóval ellátott gyógyszeres

-

üvegbe helyeztem, majd 120 g aether és 4 cm" lOVo'Os ammóniaolda-

tot mértem hozzá, amellyel 2 órán keresztül jó ersen ráztam, majd
az oldat tisztulása végett egy óra hosszáig állni hagytam és

desztillált vízzel újból jól kiráztam. A folyadék tisztuh'isa után

száraz, fedett szrön az aetheres oldatból 84 g'rammot jenai üvegbl
készült dugós Erienmayer-lombikba mértem. Az Erlenmayer-lom-

bikot hosszúcsöv Liebig-féle htvel kötöttem össze és elek-

tromos lámpán addig desztilláltam, míg a gz lakmuszpapirral az

ammóniára reakciót nem adott. A maradékot több ízben tiszta

neutrális aetherrel a választótölcsérbe bemostam és amennviben
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szükség volt, annyi aethert adtam hozzá, hogy az egész folyadék

körülbelül 100 cm ' legyen. A választótölcsérben lev aetheres

oldathoz — sósavat adtam, az alkaloida mennyiségének meg-

felelen és azzal hosszasan és ersen összeráztam. A folyadék-

rétegek elválása és tisztulása után (mint ezt a magyar gyógy-
szerkönyv a chinakéregkivonat alkaloidatartalmának meghatá-

rozásához elírja) a folyadékot egy kis nedves fedett szrön egy

dugós 250 cnr'-es jenai üvegbl készült Erlenmayer-lombikba

szrtem. A választótölcsérben lev aetheres oldatot még 4 ízben

15 cm'' vízzel kiráztam, a folyadékrétegek megtisztulása után

fentebb leirt módon a vizesoldatot leszrtem, a szredékhez egy-

két csepp jódeosiii-indikátort adva (1 : 500 alkohol) és 1 cm
magas aethert rétegeztem feléje. Ezután a hozzáadott savmennyi-

ségnek megfelel mennyiség —- nátrium-hidroxidot adva hozzá,

az alkaloida által megkötött savmennyiséget egy — sósavval ti-

^ráltam. Majd újra egy cm' — nátrium-hidroxidot adva hozzá,

ismét visszatitráltam. Az elhasznált köbcentiméterek száma szo-

rozva 0"0028y-el (a hyoscyaminra értve), adja a "^/q-os tar-

talmat.

Hibák elkerülése végett a következkre kell különösen

tekintettel lennünk. A méroldatoknál lehetleg ugyanazon pi-

pettákat és bürettákat kell használni mindig a pontig feltöltve.

Az Erlenmayer-féle lombikok közül csak azokat szabad hasz-

nálnunk, .'.melyek nem adnak alkalikus reakciót a jódeosinnal.

A használt anyagokra vonatkozólag megjegyzend, hogy a extra-

hálásra használt éter mindig állandó fajsúlyú és víztelen legyen.

A quantitativ meghatározásnál az alkalcidák szabaddátételére

eddig használt nátron és kálilúg helyett gyógyszerkönyvünk által

ajánlott ammóniának 10"/o-os oldatát használtam. Ezzel ugyanis

az alkaloidák hosszabb ideig melegíthetk és eltarthatok [Kraut
és Lossen (1. Ví. 179.1.).] Titrálás eltt azonban az ammóniát

teljesen el kell párologtatnunk, mert a legkisebb nyoma is nagy

hibákat okoz az alkaloida javára.

A vizsgálandó anyag poritásakor a következkre kell ügyel-

nünk : a megszárított növényi részeket a rájuk tapadt portól a

porítás eltt szabadítjuk meg, úgy hogy szitán ismételten ki-

rázzuk, mert a rájuk szállott por nem csekély mértékben csök-

kentené az alkaloida kimutatható mennyiségét. A növényi részeket

mozsárban porítottam s a gyógyszerkönyv által a finom porok

részére elírt szitán átszitáltam. Fontos az ekképen teljesen finom

poralakú növényi részeknek szitálás után való újbóli összekeve-

rése, különösen a leveleké, mert az erek és a levéllemez külön-

böz alkaloidatartalma különféle eredményeket adna. A por

teljes kiszárítása céljából a gyógyszerkönyvünk által el-

írt szárítószelencéhez hasonló nagyobb szárítószelencét hasz-

náltam.
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II. ^L Hyosryamus tiMjev egyes sxervehieh- alhaloidU'

tartalma.

1. A mag.

a) Az elre nem kezelt magvak. A mag alkaloidatartal-

mának és az alkaloida eloszlásának megállapítását kiterjesztettem

a csírázás valamennyi idszakára már csak azért is, hogy meg-
állapíthassam a fagypont körüli hmérséklet esetleges hatását az
alkaloida eloszlására. Szükséges volt ez az eljárás azért is. mert
Barth (l. i. 328. 1.) — Feldhans-, Clantriau-és Siim-
Jensennel (1. XIII. 79.) szemben — az embryóban is talált

nyomokban alkaloidát. Az el nem készített magnak az endosper-

minm küls részeiben fekv sejtjei némelyikében jód-jódkálinmtól

ers alkaloidacsapadék volt kimntatható. A maghéj összenyo-

módott sejtrétegének részben betömdött sejtjei dúsan tartal-

maznak alkaloidát. Az embryó és az endosperminm ellenben al-

kaloidamentes. Bróm-brómkálinmtól részint kristályos, részint

amorf kiválás állott el. Ezen reagensrl S i i m-J e n s e n disszer-

tációjában (XIII.) azt állítja, hogy az egyik sejtbl a másikba történt

áthatolásakor az alkaloida kristályos alakban kicsapódik, de ezt

sem Feldhansnak (IX. 77. lap), sem nekem nem sikerült meg-
állapítanom, mert a reakció folyamán keletkez kristályok a
metszeten kívül képzdtek. S i i ni- J e n s e n (XIII. 77. lap) szerint az

alkaloida jód-jódkálinmtól olajszer, barna csépek alakjában
válik ki. Megjegyzem azonban, hogy az olajszer cseppek alak-

jában kiváló anyag csakis abban az esetben tekinthet alkaloidá-

nak, ha ezen olajszer cseppekbl kis id multán kristályok

alakulnak, mert a fedlemez alatt lev jódgzket a magban
dúsan elforduló olajcseppek is mohón abszorbeálják és így
könnyen a megfestd, de kristályos alakot nem mutató olajcsep-

peket nézhetnk alkaloida kiválásnak. Mivel az alkaloidák álta-

lános kémszerei protein és más ilynem anyagokkal is reakciót

adnak, ellenrzésül a metszeteket 24 óráig borksavas alkoholba

helyeztem. A borksavas alkoholból kivett metszeteken alkaloida-

csapadék már nem volt kimutatható, ellenben a borksavas oldat

maga alkaloidareakciót adott.

h) A fagyasziott magvak. Annak a megállapítására, vájjon

a fjigykörüli hmérséklet nem okozott-e az alkaloida szövetrend-

szerbeli elhelyezésében változást, a fagyasztott magvakból köz-

vetlenül a fagyasztás után készített kereszt- és hosszmetszeteken

is végeztem reakciót. Ebbl kiderült, hogy az alkaloida ez esetben

is még mindig csakis a maghéj összenyomott sejtrétegében mu-
tatható ki. A szikiével hegyei némely metszeten nyomokban alka-

loidát tartalmaztak, azonban, mivel ez nem minden metszeten

volt biztosan kimutatható, így az alkaloida ezen elfordulása nem
mondható biztosnak. A vizsgált tíz metszet közül ugyanis csak
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három melszet szíklevelének csúcsa tartalmazott alkaloidát, tehát

lehetséges, hogy a metszés révén került az alkaloida oda.

c) A csirázni kezd magvak. Azt megállapítandó, vájjon

a mag alkaloidatartalma kifelé mintegy vértezetül szolgál-e a

növényt megtámadni akaró baktériumok és gombák ellen, vagy
pedig befelé, mint szükséges anyag a csírázásnál használódik-e

fel a növény által, a következképen jártam el. A csírázásra

fentebb leírt módon elkészített 200 — 250 darab magvat meg-
nedvesített szrpapirosra helyeztem és azt csiráztatóban 35 C°-os

tliermostatba állítottam. Midn a magvak esirázni kezdtek, a csi-

ráztatóból a magvakat kivettem és a csírázás folyamán használt

szíírpapirost, amelyen a magvak voltak elhelyezve, 200 cm-'-es

üvegdiigós gyógyszeresüvegbe tettem. Ezután a szrpapirosra
gyengén lúgos, desztillált víz 10 cm^-ét téve, ersen ráztam a

szri)apiros szétmállásáig. Az oldatot ezután két ízben 60 gramm
aetherrel jó ersen kiráztam, a megtisztult folyadékról az aetheres

oldatot egy választótölcsérbe téve, az alkaloidát gyengén sósavas

vízzel kioldottam, a vizes oldat jó részét elpárologtatva, a mara-
dékhoz tömény salétromsavat adva, szárazra párologtattam. A
száraz maradék alkoholos kálilúg egy cseppjétl ibolyavörös színt

öltött (Vitali). Ez amellett bizonyít, hogy az alkaloida egyrésze
a környezet nedvességében feloldódott. Ezen kísérletben használt

magvakat mikrochémiailag megvizsgálva, alkaloidát csakis a mag-
héj egynehány sejtjében bírtam kimutatni, ellenben az endospermium
alkaloidától teljesen mentes volt. Ebbl következik, hogy az

alkaloida nem használódik fel a csírázáskor, hanem a növény
védelmére méresíburkot alkot a csira körül.

'Z. A fiatal csiranövény.

A Híjosciiamus niger csiranövényének alkaloidatartalmát

napjainkig mikrochémiailag nem kutatták, mivel a rosszul csírázó

magvakból kevés csiranövényt sikerült nevelniök. Nekem a Kozma
Dénes (X.) által elírt módon sikerült a fagyasztott és 35 C°-os

thermostatban 3 na))ig tartott magvakat legnagyobb részben csírá-

zásra bírni.

Az alkaloida szövetrendszerbeli megjelenésének pontos meg-
állapítása céljából a thermostatban elhelyezett magvakból napon-
kint vettem ki kísérleti anyagot és azt mikrochémiailag megvizs-
gálva úgy találtam, hogy az alkaloida legelször a szár és gyökér
tenyészkúpján jelenik meg. A már csírázó magvakban a maghéj
nagyon keveset, vagy semmit sem tartalmaz, mivel az alkaloida

nasry része a környezet nedvességében feloldódott. A tenyészkúp
minden szövete dús alkaloidacsapadékot mutatott. A hypokotyl rész

középponti hengerében csak egy-két sejt tartalmazott alkaloidát.
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A gyököcske középponti hengerében fekv vékonyfalú sejtek

közt eloszolva lev vastagabb falú sejtek oly dús alkaloidatarta-

lommal bírtak, hogy a jód jódkálinmtól (1— 1:200) rögtön kris-

tályosan kiváló csapadék állott el. Bróm-brónikálinni. káliiini-

bisniuth-jodid, valamint jódgzökkel is igen könnyen volt kinin

-

tatható. A nieristematikns szövetekben, különösen osztódáskor,

mint azt Ph. M o 1 1 e találta, mindenütt sok alkaloida mntatható

ki. A gyökérszrök mind tartalmaznak alkaloidát. Az összes

növényi részek között a szíklevelek tartalmaznak aránylagosan

legtöbb alkaloidát. Midn a gyököcske 2 cm hosszúságot elért, a

hypokotyl szárban néhány esetben alkaloidát sikerült kimntatnom
(hosszmetszetben) a ho'-szúra nyúlt középs sejtrétegek egy-két

sejtjében. A Hyoscyamns niger csiranövényének szöveteiben általam

tapasztalt alkaloidaeloszlást a Solanaceák gennsainak csiranövé-

nyeiben Ph. M o 1 1 e. C 1 a u t r i a n és F e 1 d h a n s vizsgálatai

is igazolják ; szerintük az alkaloida a tenyészökúpokon jelenik

meg elször. A csírázó növények alkaloidatartalmát Ph. Molle
(IX. 55. lap) vizsgálta a legrészletesebben az Atrojya belladonna- és

Datura stramoniumhan. Közlése szerint az alkaloida a meriste-

matikns szövetek osztódásakör jelentkezik elször s innen ván-

dorol (a tenyészkúpról) az epidermisbe, az edénynyalábok kör-

nyezetébe s a gyököcske és szíklevelek közötti részbe.

3. A gyökér elsdleges szövetei.

A gyökér diarch edénynyalábjában a vasális rész 7—Strachei-

dából áll, melyek közül a szkebbek spirálisak, a vastagabbak
hálózatos és gödörkés vastagodással bírnak. A gyökér közepén
találkozó spirális tracheidák mindkét oldalán 6—10 sejtbl álló

cribrális csoportot találnnk. anielyeket a vasális részektl paren-

chimasejtek választanak el. A központi hengert egy rétegbl
álló pericambinm és ezt az endodermis veszi körül, amelynek
radiális falán Caspari-pontok láthatók. Az endódermisen kívül

két nagy sejtekbl álló sor következik, amely az elsdleges ké-

regnek felel meg.

Az epidermisben nyomokban alkaloidatartalom volt kimu-

tatható. Az elsdleges kéreg parenchymatikus része, a pericam-

bhim sejtjei, valamint a cribrális részek közelében fekv paren-

chymatücns sejtek alkaloidát tartalmaztak. A farész spirális

tracheidái voltak alkaloidában a legdúsabbak. A gyökérágakban
szintén alkaloidatartalom volt. A gyökér fels, megvastagodott

részében a bélsugarak sejtjei szintén tartalmaztak alkaloidát.

Hasonlóképen Ph. Molle a Datura és Atropa íiatal gyö-

kereit vizsgálva igen sok alkaloidát talált a farészben, kevesebbet

a kéregben s a gyökér fels részének bélsugaraiban. A Datura
gyökérágai Feldhaus szerint kétszer annyi alkaloidát tartal-

maztak, mint a fgyökér.
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4. A szár elsdleges szövetei.

Az ötödik loniblevél kialakulásakor láthatjuk elször vilá-

gosan a szár szöveti szerkezetét. Keresztmetszetben a szrökkel
ellátott epidermis alatt öt-hét sejtsorból álló nagy sejtközötíi

járatokkal ellátott parenchymaréteg van, az elsdleges kéreg.

Ezután az edénynyalábakat tartalmazó középponti henger követ-

kezik, mely még kifejezetten nem különböztethet meg a kéregtl.

A cribrális részektl kifelé es parenchyma dús keményíttartalmú,

mely a kéreghatárt képezi. A cribrális rész közelében scleren-

chymatikus sejteket találunk.

Az epidermis néhány sejtjében s a kéreg parenchyma sejt-

jeiben alkaloidát találtam. A legtöbb alkaloida, csupán a rosta-

csövek kivételével a cribrális részben, valamint a cribrális rész

közelében lev sclerenchymában volt található. A szár közepén

lev bélsejtjei alkaloidacsapadékkal voltak telve. Általában véve

a fiatnl szár alkaloidatartalma igen nagy.

Az alkaloida kiiuutatására ebben az esetben a jód-jód-

káliumot, jódgzöket, kálium-bismuthjodidot, kálium-higanyjodidot

és bróm-brómkáliumot használtam. Fentebb leírt reagensek közül

legjobban a kálium-bismuthjodid vált be. Az alkaloida vöröses-

barna kristályok alakjában csapódott ki. míg a többi reagensek

csapadéka nem volt olyan kifejezetten látható. Ellenrz reak-

cióul borksavas alkoholt használtam.

5. Az egy- és kétéves növény idsebb csiranövénye a lomb-

levelek kialakulásakor.

A Hyoscyamus niger egy- és kétéves alakja között a csírá-

zás folyamán szembetn különbség látható. A kétéves növény
csiranövényén a ftengelyen a nyeles lomblevelek levélrózsája

alakul ki, amelyek hónaljukból nem ágaznak el. Ezek késbb
teljesen kifejldnek s sszel anélkül, hogy a ftengely kifejldne,

elpusztulnak. A plumulából keletkez elsrend hajtás csak a

második évben nyúlik meg és ágazik el. Az egyéves növény
epikotyl részének megnyúlása ellenben nemsokára már a csírázás

folyamán bekövetkezik.

ügy az egyéves, mint a kétéves növény alkaloidatnrfalmát

vizsgálva, a következ eredményeket kaptam : A levéldudorok és

a rügyecske meristematikus szövetei oly dús alkaloidatartalmúak,

hogy reagensül jód-jódkáliumot használva, azonnal az összes

szövetrészekben alkaloidacsapadék állt el.

A lomblevél megjelenésekor és fejldése folyamán az alka-

loidatartalom a következ volt : Midn a levél 2 mm hosszú

Ságot ér el, jelennek meg elször a szrszálképletek és ilyenkor

már az egész levélrész dús mennyiségben tartalmaz alkaloidát.
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Mikor a levél 4 mm hosszúságot ér el, jelennek meg elször a

levél hegyén a sekundar erek spirális tracheidái. Az alkaloida-

tartalom aránylag ebben a fejldési korban a legnagyobb.

A 22 mm hosszú levélen már mirigyes szrök vannak, e/.ek

közül azok. amelyek a levél fonákán vannak elhelyezve, alka-

loidatartaloiiimal bírnak. A fiatal, kialaknlt lomblevelek sokkal

több alkaloidát tartalmaznak, mint az idsebbek. A fiatal levelek

epidermisei ellentétben az idsebbekkel, alkaloidát tartalmaznak.

G. A kifejlett levél nyele.

A levélnyél alsó részét mirigyes szrök borítják, amelyek

alkaloidát tartalmaznak. A szárnyas levélnyél keresztmetszetén

látható edénynyalábok paranchymatikiis szövetekkel vannak övezve.

A levélnyél közepén keresztülhaladó edénynj'alábok kereszt-

metszetben félköralakúak, amelyek között szintén parenchima-

tikus sejtek foglalnak helyet. Habár az összes szövetek tartal-

maznak alkaloidát, mégis annak ftömege az edénynyalábok

közelében fekv parenchymatikus részekben, különösen a háncs-

parenchymában, van elhelyezve.

Az alkaloida mikrochemiai kimutatását itt is jód-jódkálium-

mal, kálium-bismiithjodiddal, bróm-brómkáliummal végeztem. Leg-

biztosabban az alkaloidának levélnyélben való kimutatására a

jód-jódkáliiim vált be. Ellenrzésül borksavas alkoholos próbát

eredménnyel használtam.

Quantitativ vizsgálataimban 0-387—0"3907(, alkaloidatartal-

mat találtam a levélnyélben. Siim-Jensen (1. XIII. 76. lap)

0-369—0-3657o, E. Schmidt (1. IX. 89. hip) 0-363—0-365%
alkaloidát talált.

7. A kifejlett zöld levél lemeze.

A Hyoscyamus niger kifejlett lomblevelében mikrocheniice

Siim-Jenseu (I. XIII. 81. lap) kutatta elször az alkaloida

elhelyezését. Szerinte a háncsparenchimában, a háncs mellett

mellett fekv sejtekben alkaloida volt kimutatható, úgyszintén a

mesophyllum mindenrésze alkaloidát tartalmazott. A rostacsövek

és a kísérösejtek, valamint az epidermis alkaloidát nem tartal-

maznak. Vizsgálataim eredményei teljesen megegyeznek S i i m-
Jensen (1. XIII. 81. lap) által talált eredményekkel.

A levelek alkaloidatartalmának quantitativ meghatározására

levélnyelüktl megfosztott leveleket használtam. Az 1917. évi

június havában gyjtött egyéves növény levelei 0307— O-SlO'Yo

alkaloidát tartalmaztak, míg a kétéves növénvnek els évben
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iigryancsak június havában g-yjtött levelei 0281— 288—0'2847o
alkaloidát tartalmaztak. SiYm- J e n s en 0-280—2767,, (1- Xíll.

76. lap), E. Schmidt 2726-0-2861 7o (1. IX. 89. lap)

alkaloidát talált. H. Carr (1. VII. 2.) szerint az egy- és két-

éves kultivált Hyoscyamus niger alkaloidatartalnia között nincs

különbség-.

Annak a bebizonyítására, hogy az alkaloida hol fordul el
a legnagyobb mennyiségben, az erezettl megfosztott levéllemezt

s az erezetet quantitative megvizsgáltam : a levéllemez 0"306

—

0-3077ü, az erezet 0-499—0'5007o alkaloidát tartalmazott.

Megállapítható tehát, hogy a növény erezete tartalmaz

legtöbb alkaloidát.

8. íV sárguló loiiiblevélleniez alkaloidatartalmának csökkenése.

Annak bebizonyítására, hogy a levelekben lev alkaloida-

tartalom az elsárgulás folyamán a levélben marad-e, kívánatos-

nak tartottam quantitative meghatározni a sárguló levelek alka-

loidatartalmát.

Kísérleteimhez olyan levélnyelüktl megfosztott leveleket

használtam, amelyek sárgafoltosak voltak ugyan, de teljesen

megsárgulva nincsenek. Ugyanazon növényekrl, amelyekrl el-

sárgult leveleket gyjtöttem, zöld, teljesen ép leveleket is gyj-
töttem és bennük összehasonlításul az alkaloidatartalmat quanti-

tative meghatároztam. A sárguló levelek 0'150— 0'1517(i, az ép
levelek 0301— 0'3027o alkaloidát tartalmaztak. Ezen eredmény-
nek az a látszata, hogy az alkaloidatartalom a levelekbl a

tenyészeti id befejezésével eltnik.

A sárga levelek mesophyllumában alkaloidacsapadék csak
néhány sejtben volt kimutatliató ; a nyalábok közelében fekv
parenchymatikus sejtek is alig tartalmaztak alkaloidát.

í). Az idsebb, kifejlett szár.

A mikrochemiai vizsgálat eredményei teljesen igazolták

S ii m - J e n s e nnek azon eredményeit, amelyek szerint az

alkaloida az epidermis egyes sejtjeiben az elsdleges kéreg-

egyes parenchynmrészeiben, valamint a háncsparenchima sejt-

jeiben szabálytalanul van eloszolva ; fképen a rostaelemek

közelében fekv sejtek, a háncs és fa bélsugarainak több sejtje

tartalmaz alkaloidát. A bél igen gazdag alkaloidatartalmú, de

eloszlása szabálytalan. Vizsgálataim szerint a farész kevesebb
alkaloidát tartalmaz, mint a háncsrész, ami igazolja Siim-
J e n s e nnek azt a gyanúját, hogy az alkaloidatartalom befelé a
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rostacsövektl való távolsággal csökken, miáltal szeinbetiin az

alkaloidának a kerületi részen való felhalniozottsága.

A szár qiiantitativ alkaloidatartahnát meghatározva, azt

0-201"/„-nak találtam.

10. Az idsebb, kifejlett gyökér.

A gyökérben az alkaloidatartalom ftömege a phellogenben
foglal helyet, melynek sejtjei sok alkaloidát tartalmaznak. A phel-

loderma kevesebbet tartalmaz, a legkevesebbet azonban a para-

réteg tartalmazza, melynek csak egy-két sejtjében mutatható ki

alkaloida. Az alkaloida mikrochemiai kimutatására Siim-Jen-'
sen (1. XIII. 82. lap) a kálium-bisnmthjodid alkalmazását ajánlja,

mert ezen reagens használatánál a sejttartalmat chlorálhydráttal

kioldhatjuk, míg az alkaloidacsapadékot nem. A háncsrészekljen

mindenütt egyenltlen eloszlású alkaloidatartalmat találtam, kivéve

az alkaloidanélküli rostacsöveket és kisérsejteket. Siim-Jen-
s e n azon állítása, hogy az alkaloidatartalom a perifériák felé

aránylagosan nagyobb, beigazolást nyer.

A gyökér quantitativ alkaloidatartalma 0"105—0'lü77o ^'olt-

1 1. A vimgtakaró.

A legdúsabb alkaloidatartalom a párta csövében volt ki-

mutatható. A pártacimpák epidermise szintén tartalmazott alka-

loidát. A csészelevél epidermisében, mint azt Ph. Molle (IX.)

megállapította, nincs alkaloida, ellenben a csészelevelek azon

parenchymasejtjeiben, amelyek az erek cribrális része köze-

lében fekszenek, sok alkaloida volt kimutatható.

12. X magház.

A porzókban az alkaloida tartalnmt nem sikerült kimutat-

nom, ezért ezen vizsgálat leírását mellzöm s a magházra
térek át.

A magházban az alkaloida mikrochemiai kimutatására jód-

jódkáliumot jódgzöket és bróm-brómkáliumot használtam. Az
alkaloida a magház epidermisének mindkét rétegében, mint azt

Siim-Jensen megállapította, vígyszintén az összes többi

szövetekben nagy mennyiségben van jelen. A legnagyobb meny-
nyiséget azonban a magház falában elhelyezett edénynyalábok

közelében fekv parenchymatikus sejtek tartalmazzák. Ezeknek
a sejteknek a tartalma adott jód-jódkáliumtól leghamarább
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alkaloidareakciót. A placenta összes szövetei, valamint edény-

nyalábjai közelében fekv parenchyniasejtek alkaloidát tartal-

maznak.

JII. Összefoglalás,

Fentebb leírt vizsgálataim az alább felsorolt eredményekre

vezettek

:

1. Az alkaloida mindenütt a növény kerületi részében van,

a csirázástól kezdve egészen a ' megérésig.

2. Beigazolódott F e 1 d li a u s nak az a felfogása, hogy az

alkaloida a növény fejldése folyamán a csirázási idszak alatt

mintegy vértezetül, méreghatárul szolgál.

3. A fagy hatásának kitett magban az alkaloida szövet-

rendszerbeli eloszlása nem változik.

4. Az alkaloida a mag csírázásakor elször a tenyész-

kiipban jelenik meg s a meristematikus szövetek osztódásakor

mindenütt jelen van.

5. A gyökér és a szár elsdleges szöveteiben, továbbá a

másodlagosan megvastagodott szárban és gyökérben, a magház-

ban, levélnyélben és levélben az alkaioida fellialmozódása az

edénynyalábok közelében fekv pareuchymatikiis sejtekben ía

és háncsparenchymában volt kimutatható.

6. A levélerek alkaloidában a legdúsabbak: 499—OoLO'";
a levéllemez erezet nélkül : 0"306—0'307Vo ; az egyéves növény

levélnyélnélküli levelei 307—0310% ; a kétéves növény els

évben termett levélnyélnélküli levelei 0-281—0-283—0284%
alkaloidát tartalmaztak. A levélnyél 0"387—0'390" o-ot, a szár

0-201%-ot, s a gyökér OíOj és 0'107''/ü-ot tartalmazott.

7. A levél alkaloidatartalma a vegetáció bevégeztévcl a

levélbl a szárba vándorol. A sárguló levelek 0'151—O'iöO i.,

a zöld levelek 0301— 0"30_i" o alkaloidát tartalmaztak.

8. Az a körülmény, hogy az alkaloida az edénynyalábok,

fképen a háncsrész mellett halmozódik fel, arra mutat, hogy

az alkaloida a fejldésben lev részekhez vándorol, az elhaló

levelekbl pedig a szárba vonul.
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Mimkáiii bevégeztével alkalmam nyílik arra, hogy szinte,

hálás köszönetemet fejezzem ki dr. Magocsy-Dietz Sándor
egyetemi ny. r. tanár úrnak, a budapesti királyi magyar tudo-

mányegyetem növénytani intézete igazgatójának szíves jóindula-

táén és útbaigazításaiért, valamint dr. Szabó Zoltán egye-

temi magántanár úrnak, az intézet adjunktusának sok szíves

elméleti és gyakorlati tanácsáért.

(A növénytani szakosztály 1918. évi febrnáiius hú 21-én tartott üléí^éböl.)
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