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wego taki sam, jak w poprzednich doświadczeniach stwierdza- 
liśmy w preparatach nie oczyszczonych. 

Preparat fibrynolizyny uzyskany metodą podaną przez 
Kaullę nie zawiera trombiny, trombokinazy ani czynników 
przyspieszających konwersję protrombiny, opisanych pod na- 
zwą „trombotropina* przez Andrejenkę (1948) lub „akcelera- 
tor globulinowy“ przez Ware’a, Guesta i Seegersa (1947). Mimo 

to proteaza ta przyspiesza krzepnięcie euglobulin osocza krwi, 

co tłumaczymy obecnością w nich protrombokinazy, zamienianej 

przez proteazę w czynną trombokinazę. 

Doświadczenia opisane, łącznie ze spostrzeżeniami daw- 

niejszymi, interpretujemy w następujący sposób: znajdująca się 

w osoczu krwi jak i w niedostatecznie oczyszczonych prepera- 

tach profibrynolizyna ulega aktywacji w pierwszej fazie krzep- 

nięcia. Aktywna fibrynolizyna przekształca protrombokinazę 

w trombokinazę osoczową i w ten sposób przyczynia się do 

powstania trombiny. Przyrost reszty azotowej podczas krzep- 

nięcia jest miernikiem aktywacji fibrynolizyny lub pokrewnej 

proteazy krwi. 

J. VENULET 

WPŁYW SOLI SODOWEJ KWASU 
2,4- DWUCHLOROFENOKSYOCTOWEGO NA USTRÓJ 

ZWIERZĘCY 

(Z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Akademii Medycznej 
w Warszawie). 

Punktem wyjścia przeprowadzonych badań było przy- 

przypuszczenie, że 2,4D może wywierać działanie przewlekłe, 

skojarzone być może z czynnością układu wewnątrzwydzielni- 

czego. 
Związek ten podawano podskórnie w dawce 20 mg/kg. 

Odchylenia we krwi obwodowej po jednorazowym poda- 

niu preparatu cechuje znaczna leukocytoza. Spowodowana jest 

ona przede wszystkim wzrostem liczby granulocytów. Stan ten 

utrzymuje się kilka godzin. Wstrzykując preparat codziennie 

w ciągu 30 dni zmian w obrazie krwinek czerwonych nie stwier-
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dzonó. Leukocytoza natomiast utrzymywała się przez czas 
dłuższy. Tym razem była ona spowodowana wzrostem liczby 
limfocytów. 

Czas krzepnięcia krwi nie wykazywał większych wahań. 
Cykl rujowy myszek białych badany metodą Allena 

i Doisego mimo codziennych w ciągu 20 dni wstrzykiwań 2,4D 
odchyleń od normy nie wykazał. 

Ciepłota ciała królików, którym wstrzykiwano 2,4D nie 
ulega zmianom na przestrzeni kilku godzin od chwili wstrzyk- 
nięcia. 

„ Wstrzyknięty podskórnie i podany doustnie preparat 2,4D 
wywołuje dosyć znaczną hipoglikemię trwającą szereg godzin. 
Obciążenie królika glukozą dokonane jednocześnie z wstrzyk- 
nięciem badanego preparatu powoduje tylko nieznaczną hiper- 
glikemię. 

Badania histopatologiczne narządów wewnętrznych my- 
szek (Hański), którym przez 54 dni wstrzykiwano podskórnie 
2,4D wykazują znacznego stopnia pobudzenie układu limfatycz- 
nego. Cechuje się ono przerostem białej miazgi śledziony oraz 
tkanki limfoidalnej w obwodowych węzłach chłonnych. 

Poza tym w obrębie układu wewnątrzwydzielniczego 
trzustki stwierdza się przerost wysepek Langerhansa oraz 
zwiększenie się ich liczby. 

W innych narządach pobranych do badania zmian nie 
stwierdzono. 

J. VENULET i Z. ŁAZOWSKI 

BADANIA NAD WPŁYWEM KALCYFEROLU NA STANY 
ANAFILAKTYCZNE, PO HISTAMINOWE 

I PO ACETYLOCHOLINOWE. 

(Z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Akademii Medycznej 

w Warszawie). 

Punktem wyjścia przeprowadzonych badań był zamiar 
doświadczalnego wykazania wpływu kalcyferolu na stany ana- 
filaktyczne, po histaminowe i po acetylocholinowe, co klinicznie 
było wykazywane niejednokrotnie.


