
DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY.

21. W. Falta, L. H. Newburgh i E. Nobel. O wzajemnem oddziaływaniu 
na siebie gruczołów o wydzielaniu wewnętrznem.

Ponieważ normalna działalność gruczołów o wydzielaniu wewnętrz- 
nem jest dla ustroju ludzkiego niezmiernie ważna, przeto wszelkie wa
hania ponad lub poniżej normy odbijają się na nim w sposób jaskrawy. 
Autorzy przedsięwzięli badania nad działaniem pitnitrini infundibularis, 
adrenaliny i tyreoidyny na meteryale klinicznym, głównie w celach lecz
niczych, przyczem okazało się, że każdy z tych środków nie tylko u róż
nych chorych, ale nieraz i u tego samego chorego działa rozmaicie. 
Materyał kliniczny [71 przypadków] składał się z chorych na cukrzycę, 
na tężyczkę, na miażdżycę naczyń, akromegalię, guzy mózgu, chorobę 
Basedow’A, lues i t. d.

Jak wiadomo, po zupełnem usunięciu głuczołu tarczowego u psa 
adrenalina w zwykłych dawkach nie wywołuje cukromoczu, jeżeli je
dnak poprzednio podziałać na psa atropiną, to cukromocz występuje szyb
ko; można go jednak przerwać zapomocą pilokarpiny. Falta, Newburgh 
i Nobel postanowili sprawdzić to na ludziach, i rzeczywiście przekonali 
się, że u osobników, u których nie występuje cukromocz po adrenalinie, 
dostrzedz można wyraźny cukromocz, gdy im dać atropinę, a w niektó
rych przypadkach rzeczywiście udaje się przerwać cukromocz adrena- 
linowy, poddając chorych uprzedniemu działaniu pilokarpiny. Sa
ma jednak atropina lub pilokarpina nie mają żadnego wpływu na 
cukromocz pokarmowy, a doświadczenia wykazały, iż nie można go 
ograniczyć zapomocą pilokarpiny. Zatem cukromocz pokarmowy i adre- 
nalinowy są od siebie do pewnego stopnia niezależne, jak wykazały 
odpowiednie doświadczenia z chorymi na moczówkę cukrową: w tych 
wszystkich przypadkach, w których wstrzykiwano adrenalinę w okre-
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sie cukromoczu, znajdowano zwiększanie się ilości wydzielanego cu
kru, przyczem pod wpływem adrenaliny zwiększa się też ilość acetonu; 
natomiast próba z pilokarpiną wskazuje w tych razach odczyn bardzo 
wyraźny. Wynika, z tego, że czynnik pokarmowy i nerwowy są 
w wysokim stopniu od siebie niezależne i że cukromocz pokarmowy 
polega na osłabieniu czynnościowem trzustki, natomiast cukromocz po 
zastrzyknięciu adrenaliny powstaje wskutek tego, iż [w wątrobie] po
drażnienie nerwów spółczulnych przeważa przeciwnicze napięcie autono
micznych [nerw błędny]. Wiele więc danych przemawia, zdaniem au
torów, za odróżnianiem przypadków trzustkowych (punkreatogene) od 
nerwowych, a ponieważ psychicznie powstałe podrażnienia przechodzą 
zapewne przez nadnercza, można więc owe przypadki nerwowe okre
ślić też jako będące pochodzenia nadnerczowego (adrtnalinogene). Au
torzy dochodzą przytem do wniosku, iż wewnętrzna wydzielina trzu
stki powoduje w wątrobie przeważnie syntezę węglowodanów, podraż
nienie zaś nerwów spółczulnych, ewent. przeciwniczych autonomicz
nych — rozkład, i że tylko znaczny stopień niewydolności trzustki 
wywiera wpływ na napięcie nerwów, i odwrotnie, tylko wybitne zmia
ny napięcia wywołują cukromocz.

Poza cukromoczem małe dawki adrenaliny, wstrzyknięte podskór
nie, wywołują znaczne i długo trwające podniesienie ciśnienia; jest to, 
być może najbardziej stały objaw działania adrenaliny, wszelkie bowiem 
inne zależne są od pewnego usposobienia. Ponieważ działanie adre
naliny trwa długo, przeto nie jest wykluczone, iż w przypadkach osła
bienia serca może środek ten działać dodatnio, zwłaszcza, iż nie pozo
stawia żadnych szkodliwych objawów ubocznych, jak bicie serca, bo
le głowy i t. p.; lecz w przypadkach miażdżycy naczyń i u ludzi sta
rych lepiej adrenaliny nie dawać.

Badania autorów nad działaniem adrenaliny w przypadkach tę- 
życzki wykazały, iż chorzy na tężyczkę są niezwykłe na działanie 
tego środka wrażliwi, a po zastrzyknięciu następuje niezwykłe podnie
sienie ciśnienia krwi, objawy Chvostka i Trousseau’A są znacznie wy
raźniejsze i silniejsze. Dalej zatrzymują się jeszcze badacze nasi nad 
własnością moczopędną adrenaliny, zwłaszcza u chorych na cukrzycę; 
wskazują, jak różne skutki wywiera u różnych osobników ta sama daw
ka tego środka; dowodzą, iż posiada on pewne działanie na odległość 
i na inne gruczoły z wydzielaniem wewnętrznem; poczem przechodzą 
do badań nad tyreoidyną.

Tyreoidyna wywołuje, jak wiadomo, u różnych osobników najróżno
rodniejsze skutki, zależne od ogólnej budowy lub usposobienia; jest to zwła
szcza ważne, jak wykazał Noorden, dla leczenia otyłości wrodzonej, w któ- 
rem można osiągnąć doniosłe wyniki. Autorzy postawili sobie do roz
strzygnięcia zadanie: jakie są główne czynniki, wpływające na działanie 
gruczołu tarczowego? Przede wszystkiem zbadali wpływ tyreoidyny na 
przemiany węglowadanów u chorych na cukrzycę i przekonali się, iż 
w stanie bezcukrzycowym, ewentualnie słabego cukromoczu tyreoidyna 
zwiększa lub wywołuje nawet wydzielanie cukru; działanie to jednak 
nie jest równoległe działaniu arenaliny, nie jest przeciwnicze działaniu 
pilokarpiny, nie ma związku z działaniem pituitryny, wreszcie jest 
niezależne od nastroju układu nerwowego. W przeciwieństwie zatem 
do adrenaliny, w cukromoczu, wywołanym przez działanie tyreoidyny, 
czynnik pokarmowy odgrywa doniosłą rolę; stąd więc staje się zrozu
miałem zaburzenie w przemianie węglowodanów wskutek otrucia nad
miarem wydzielania przez gruczoł tarczowy, zwłaszcza w urazowych
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przypadkach choroby Basedow’A. Nie daje się również zaprzeczyć 
pewne działanie na odległość na układ chromafinowy, jak to wykazał 
przypadek z chorobą Addisona i z cukrzycą: u chorego na cukrzycę 
adrenalina, wstrzyknięta w okresie bezcukrowym, wywołała wyraźny 
cukromocz wtedy dopiero, gdy choremu dano tyreoidyny.

Przyśpieszenie tętna stanowi stały objaw, wywołany przez tyreoi- 
dynę. Czy zawsze przytem następuje zmniejszenie ciśnienia, jest kwe- 
styą dość jeszcze sporną; autorzy na podstawie swych badań dochodzą 
do wniosku, że spadki ciśnienia zwiększają się od ośrodka ku obwo
dowi, co wywołane jest przez zmniejszenie napięcia układu naczynio
wego obwodowego, w fizyologicznych bowiem warunkach wydzielina 
gruczołu tarczowego odgrywa doniosłą rolę w regulowaniu ciśnienia 
krwi i napięcia naczyń. U chorych na cukromocz tyreoidyna podnosi 
jednak ciśnienie—objaśnić to można, zapewne, zbyt silnem jej działaniem 
na układ chromafinowy, ewent. na ośrodki jego w rdzeniu przedłużo- 
nem, dzięki czemu zwiększa się z jednej strony wydzielanie układu 
tego, z drugiej zaś — napięcie organów spółczulnych. Co się tyczy 
innych objawów, wywołanych przez tyreoidynę, to w jednych przypad
kami zauważyć można zmniejszenie wydzielania się potu, w innych 
znów—wzmożenie; wreszcie zwykle prawie następuje wyraźne zwiększe
nie się liczby jednojądrowych białych ciałek we krwi.

Badania z pituitrinum infundibnlare wykazały, iż moczopędne działa
nie tego środka jest równoległe do działania adrenaliny i że pituitrina 
nie wywołuje cukromoczu.

W końcowych rozważaniach teoretycznych dochodzą autorzy do 
wniosku, że muszą też istnieć stany wzmożonej czynności Układu chro- 
mafinowego [podobnie jak istnieją stany takie w działalności gruczołu 
tarczowego i przysadki mózgowej], występujące podczas śródmiąszo- 
wego zapalenia nerek i w cukrzycy i pomiędzy obiema temi choro- 
bami istnieje pewien związek i można nieraz zauważyć stany przejścio
we: śródmiąszowe zapalenie nerek prowadzi niekiedy do lekkiej cukrzycy, 
i naodwrót—w przypadkach cukrzycy z przedwczesną miażdżycą naczyń 
dołącza się i zapalenie nerek.

(Zeitschr. f. klin. Med. 1911, t. 71, z. 1, 2). Stefan Sterliny.


