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M. ZEwt: On the regeneration of oisual purple. Akad. avh.
Acta Soc.Sci. Fenn., NovaSeries B/II, 4. Helsingfors 1939.
(Referent: Professor Racx.tn GneNrr, I{elsingfors.)
Arbetet zir en pA fotoelektrisk vii$ utfbrd mitning av syn-

purpurmd,ngden i grodtigon under |oppet av den process, som
gir uncter bendmning av mdrkeradaptation. Arbetets histo-

riska bakgrund utgtires av sakfdrhillandet, att det

sedan

1876 varit bekant att dgat inneh5rller en ljusk[nslig rddaktig substans, bend.mnd synpurpur vilhen blekes i ljus och
regenererar i mdrker, varvid rigats ljuskinsli$het stiger.
Hiltills har blott en livantiLativ analys av synpurpurns

ir

regeneration sett clagetr, utfdrd Ar 1931 av K.trnnnrNn
'l'eNsr.Br. vid f,Tniversity College i l.ondon. T,,lNsmv var
frdmst intresserad av att jiimftira regenerationen hos normalrAttor med regeneraLionen hos djur uppftidda utan A-vitamin.
Hennes metod utgjordes av en fotografisk absorptionsmiitn

irrg.

l:fter TaNsr,Brrs arbete ha alltfortfarande ett flertal problem iterstAtt att behandla. Huir mi nAmnas processens

temperaturkzinslighet, dess beroende av den fdregAende ljusadaptationens utstrdchning i tiden, av dess styrka m.m.
SAclana faktorers analys har betydelse Icir mdrkeradaptationens problem sAv"{l som fdr det nArmare klargdrandet av de
kemiska processerna bakom regenerationsftireteelsen. Aven
har det varit nridvandigt, att ftir clektrofysiologiska parallellund.ersdkningar tiver ljuskhnslighetens stegring under miirkeradaptationen fA ett pfllitligt. normalmaterial av synpurpurregenerationshurvor med shrskilt beaktande av reproducerbara fdrsijl<svillkor och metodisli noggrannhet. Denna uppgift har Znrvr i fdreliggande arbete tagiL sig an.
Ett stort material pA tiver 1,500 tigon har behandlats
tremiskt i och ftjr utvinning av synpurpurn i varje 6ga fdr
sig, vareftcr de erhAllna ldsningarnas absorption iuom syupurpurkurvans absorptionsmaximum undersdkts enligt en
metod, som underliasLats omsorgsfull kontroll. Metodens
noggrannhet, fysikaliskt setL, visade sig ligga mellan 0,5-1"/o,
rnen biologiskt begrdnsas dess anvlndbarhet av den noggrannhet, varmed en nAthinna iran frilAggas och extraheras
utan materialfdrlust. Den i detta hhnseende viktigaste

liontrollen har utgjorts av jAmfbrelser mellan synpurpurkoncentrationen

i hiiger och vhnster

d$a av samma ftirstiks-

djur, vilka normalt fijrutsatts innehilla lika stora

mzingder
6gon

av den iiuskrinsliga substansen. AnvAndning av 10

visade sig sdkerstiilla medeltalens iiverensstdmmelse ftir
h6ger och vd.nster iiga med en noggrannhel om 1o/o.
Regenerationsexperimentens geng ar i korthet ftiljande:
Irdrsiiksdjuren sittas i en slrskilt ftir :indamilet konstrueracl
ljusadaptationsbassd.ng i och frir blekning av sYnpurpurn i
Ogonen vid en bestrimd ljusstyrlia. Diirpfl inftiras djuren i eu
B0 liters ljustiit bassAng och fi regenerera synpurpur vid eu
kontrollerad temperatur. Fdre mdrkeradaptationen och vid
olika tiilpunkter under loppet av densarnma tagas grodorna
ut, dekapiteras snabbt, dgonen dppnas, nd.thinnorna avllgsnas
och placeras var fdr sig i en 2-procentig digitoninldsning fiir
-10 minuter, varefter fdljer centrifugering ftir 20 minuter vicl
3,800 varv per minut. De klara ldsningarna, mer eller mindre
riidaktiga beroende pA fdrsdksvillkoren, m[tas i en rnikrokyvett, placerad i strAlen fr&n ett Christiansen dispersionsfilter vid 498 p,, vilken pAverkar en fotocell och en elektronreter. DiirpA blekes synpurpurn fullstrindigt i starkt ljus
och lOsningen md.tes flnyo. Synpurpurkvantiteten erhAlles
som en skillnad mellan resultaten av de bAda miitnin$arna.

Zawr ftiljer fdrst blekningens fdrlopp, vilken illustreras

grafiskt, och skrider sA till siiilva huvudproblemet, mhtning
av regenerationen. PiL dennas analys har nedlagts ett mycket
stort arbete, som pfl grund av nddvdndigheten av att undersbha varje tiga fiir sig gestaltat sig synnerligen kr[vande och
dragit l6ng tid. Resultatet hiirav har emellertid blivit, att
vi nu ha en noggrann klnnedom om.de viktigaste faktorer,

som p&verka synpurpurregenerationen.

llemperaturens

inflytande ir stort och har uppmiitts mellan 7 och 29" fdr
sflvfll intakt djur som iippnade, isolerade dgon. 'femperaturkoefficienter ha bertiknats. Den pi teoretiska grunder av

-

I{ncnr framstiillda uppfattningen, att regenerationskurvau
uLtrycker isotermen ftir en bimolekylflr reaktion, har vederlagts.
Regenerationen har undersdkts i syre- respektive hvliveatmosfiir. Processen visade sig fiirutshtta riklig syretillftirsel.

Utskurna iippnade och otippnade iigon sflviil som isolerade
nflthinnor ha studerats. Ehuru nlthinnan i utskurna dgon
kan anvflndas fiir timslAnga elektrofysiologiska analyser,
krdver synpurpurregenerationen ftir att genomfiiras fullstitndigt intakt groda. I iippnade tigon stiger den till nAgot
iiver hAlften av det norm la, i otippnade d$on iir den mindre,
sannolikt beroende pfl den mindre fullstiindiga syretillfiirseln.
Fiirbelysningens lnngd iir av avgjord betydelse. Det visade

sig bland annat,

att vid en hort intensiv ftirbelysning

syn-

purpurregenerationen kunde ftirdriijas upp till c:a 30 minuter,
ett helt nytt och pi mflnga siitt i arbetet verifierat resultat.
I sjiilva verket regenerera de grodor snabbare, som liingre
tid utsatts ftir intensiv belysning. Detta iir ett av de mflnga
viktiga ftirstik, varmed ZBwr stttder sin slutsats, att belysning
av nflgot fotosensibelt zlmne, som eventuellt:ir en spi[lkningsprodukt av synpurpurn, pA ett eller annat siitt katalyserar
synpurpurns regeneration.
I denna rilcka av fiirstik inordna sig Aven hans understikningar av regenerationen av synpurpur, medan djuret ligger
utsatt ftir svag belysning. Hos en fullstiindigt mdrkeradapterad groda minskar synpurpurkoncentrationen ftirst och stiger
diirpi smfrningom 6.nyo, sedan djuret en ldngre tid legat i den
svaga belysningen En tidigare med starkt ljus blekt groda
btirjar dziremot genast regenerera synpurpur i normalt tempo,
trots att den hela tiden belyses med samma svaga ljus som i

fdregAende fall.

Dessa resultat iiver ljusets befordrande inverkan pA synpurpurns regeneration, trots att ju synpurpurn i ftirsta hancl
blekes av ljus, Aro de mest betydande, som ZBrvr uppnAtt
i sitt arbete. Znwr har visserligen i,den iildre litteraturen
i ett bortgltimt arbete funnit denna tanke uttalad och sttidd
med en del observationer av uttagna och inspekterade nAthinnor. Men som den ftirste har han med tillfredsstiillande
metodik kvantitativt Adagalagt dess riktighet ftir regenerationen av synpurpur hos intakt groda. Resultatets utbyggnad
kemiskt och genom analys av olika viLgliingders verkan 6ppnar
fdngslande perspektiv fdr analysen av 6gats fotosensitiva
pigment.
Pi grund av det livliga intresset fdr synpurpurns kemi och
fotokemi, siirskilt med beaktande av ljusklnslighetens beroende av vitamin A, hr Zrwrs problem i detta nu ytterst
aktuellt. Han har pfl detta omr6,de, trots den myckenhet
undersdkningar som ftir nArvarande publiceras, lyckats hdvda
sig med en egen insats, som gett virdefulla nya fakta och
synpunkter, ftirutom att han it ett flertal i princip bekanta
egenskaper hos regenerationsprocessen gett underlagetfiir
en kvantitativ formulering. Znwrs resultat ha redan ftiranlett
elektrofysiologiska parallellarbeten, som nygestaltat vflr uppfattning om sambandet mellan s)inpurpur och ljusl<iinslighet.
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$$ 1 och 2. Ftirenings angeliigenheter.
$ 3. FIr CoNsr.tNr Bnijcx: Huilfiiriindringar hos kanin,
uppkomna genom upprepade injektioner av utspett staphyloSammantrcide pd.

coGctoxin.

Sedan en tid tillbaka har jag varit sysselsatt med en del
experimentella undersiikningar iiver de fdriindringar, vilka
Astadkommas i huden hos kanin vid upprepade intrakutana

injektioner av utspiitt staphylococctoxin. Jag ber att hir
i afton fi redogiira fiir dessa understikningar.
Staphylococctoxinet liimpar sig synnerligen vll ti]I sfldana

understikningar, ena.r det ger mycket liitt avllsbara och tAmligen karakteristiska fiiriindringar i huden iiven i starkt utsp[tt tillstfrnd. Det staphylococctoxin, som jag har anviint
vid mina fiirsdk, har framstiillts pA Statens bakteriologiska
Iaboratorium enligt MBncrpns metod och sAlunda beretts
pA buljong A mjEiltextrakt och pepton. Till toxinet iir icke

