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A táplálkozás befolyása a phosphorsauhiuálasztásra.1) 

Dr. Preysz Kornél tanársegédtől. 

Az izom- és szellemi munka alatt beálló phosphorsavkiválasz-
tást tárgyaló felolvasásomban, melyet az erdélyi múzeum-egylet orvos
természettudományi szakosztályának 1890. deczember 19-diki orvosi 
szakülésén tartottam, az eddig ismeretes adatok ellentmondásait rész
ben azon körülménynek tulajdonítottam, hogy a vizsgálók egy része 
a táplálék minőségére és mennyiségére nem volt kellő tekintettel. 

Már pedig a táplálék igen nagy fokban befolyásolja a phosphor-
savkiválasztást, amint ez legalább az alcoholra s a kávéra nézve 
már F o r s t e r2) és L e h m a n n8) vizsgálataiból kitűnik. 

Csak azt nem mutatta ki eddig senki, vájjon az egyszer bevett 
táplálék napokon s tehát hosszabb időn át befolyásolja-e s ha igen, 
mily mérvben a kiválasztott phosphorsav mennyiségét ? 

Miután már előzetes vizsgálataim folyamán alapos okom volt 
feltenni, hogy a phosphorsav bevett mennyisége tényleg hosszabb időre 
zavarhatja meg a kiválasztást, fontos volt ennek kísérleti megállapí
tása. Mert csak így bizonyíthattam be azon tévedéseket, melyekre a 
táplálék változó minősége okot adhat s csak így tehettem kétségte-

') Előadatott az orvos-természettudományi szakosztály 1891. január 31-én 
tartott orvosi szakülésén. 

a) Forster I. Über den Einfluss des Alcohols auf die Phosphors. Ausschei-
dung b. Menschen. — Med. Centr. Blatt. 1888. 365. 

3) Lehmann I. Über den Kaffee als Getrank in chem. phys. Hinsicht. — 
Ann. d. Chemie u. Pharmacie. 37. kötet 205. lap. 
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lenné azt, hogy a nem egyenlő táplálék mellett végzett ebbeli meg
határozások nem engednek teljesen biztos következtetést. 

Ismételtem tehát magamon a már múltkor említett kísérleteket 
az akkor élvezettől éltérő táplálék mellett, a mennyiben akkor leírt 
étrendemet megváltoztattam. 

Összehasonlítás kedvéért ismétlem, hogy az akkor leírt kísér
letek alatti étrendem, mellett, mely 

» 160 gramm tojásból (héj nélkül mérve), 
300 „ fehér búzakenyérből, 
250 „ sovány marhahúsból, 

50 „ tiszta sótalan vajból, 
500 „ tejből állott, 

phosphorsavkiválasztásom a következő volt: 

1-ső nap 

2-ik , 

3-ik „ 

Összesen 

A vizelet 

mennyisége 

1805 köbe. 

1875 „ 

1970 „ 

5650 köbe. 

fajsúlya 

1016-3 

1016-0 

1017-3 

Phosphorsav 
tartalma 

2-53 gramm 

2-73 „ 

2-66 „ 

7-94 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

+ 0-20 

— 0-07 

s így a három nap alatt 2-64 gramm átlag. 

A negyedik napot, amelyen e változatlan táp mellett végeztem azon 
áz izommunka hatására vonatkozó kísérletemet, amelynek eredményét 
már első felolvasásom alkalmával jeleztem, fölösleges volna újra fel
sorolnom. Epúgy elhagyhatom az ötödiket, mely a megelőző kísérleti 
nap folytán szintén nem tekinthető normálisnak. S azért áttérek a 
hatodik napra, illetőleg az említett kettő leszámításával a negyedikre, 
melytől fogva étrendem a következő volt: 
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Reggelire: 600 gramm tej 
fehér búzakenyér 
hús, 
vaj, 
kenyér. 
tej, 
fehér búzakenyér, 

200 . 
Délre: 200 . 

40 . 
50 , 

Ya.csorára: 600 , 
200 , 

s kb. 800 ke víz. 
A különbség tehát az, hogy most a hús naponta'50 grammal, 

a vaj pedig 10 grammal volt kevesebb, míg a tojást teljesen elhagy
tam s e helyett naponta 150 grammal több kenyeret s 700 grammal 
több tejet ettem. 

Ezen táplálékom vegyi összetétele König táblái szerint a kö
vetkező : 

v i z N.tart. M t r > hgaY z s í r 

anyag 
1200 gr. tejben van 1049-04 gr. 40-92 gr. 7-56 gr. 2-38 gr. 43-80 gr. 
450 „ kenyérben „ 159-79 „ 31-77 „ 5-07 „ 1'47 „ 2-07 
200 „ húsban „ 153-06 „ 41-32 

40 „ vajban 5-80 0-29 

7-56 gr. 
5-07 „ 
6-91 „ 
0-29 „ 

2-38 
1-47 
1-03 

? 
3-28 

33-31 
Összesen tehát 1367-69gr. 114-30gr. 1983gr. 4-88gr. 82'46gr. 

Táplálékom phosphorsavtartalma e vizsgálatom alatt, mely az 
előbbieknek közvetlen folytatásátképezte, 24 óránkint 96 centigram
mal volt több; foglalkozás tekintetében folytattam szokott életmódo
mat; erre volt 

A vizelet 

mennyisege fajsúlya 

Phosphorsav 
tartalma 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

4-ik nap 

5-ik „ 

6-ik „ 

Összesen: 

2030 köbe. 

1800 „ 

1980 „ 

1015-5 

1013-6 

1016-0 

5810 köbe. 

3-04 gramm 

2-97 „ 

3-37 „ 

+ 0-38 gr. 

- 0 - 0 7 „ 

+ 0-40 „ 

9-38 gramm 
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Ez 24 óránkint átlag kitesz 3-13 gramm phosphorsavat, a mi 
az első három nap átlagánál, melyeken csak egy fél liter tejet ittam, 
49 centigrammal több. 

A szellemi munka, melynek hatását ez alkalommal is megfi
gyeltem, most sem befolyásolta kimutathatólag a phosphorsav meny-
nyiségét. 

Erőltetett számolás után volt ugyanis : 

7-ik nap 

A v i z e l e t n e k 

mennyisége 

1510 köbe. 

fajsúlya 

1022-8 

Phosphorsav 
tartalma 

3-49 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

- |-0'12 gr. 

A phosphorsav mennyisége e szerint a szellemi foglalkozás 
napján 36 centigrammal volt ugyan nagyobb az előző három nap 
átlagánál, de ugyanezen periódus maximális kiválasztását, mely a 
megelőző hatodik napra esik, csak 12 centigrammal múlja fölül. 

A nyolezadik és kilenczedik napon csak a szokott mennyiségű 
szellemi munkát végeztem, egyébként változatlan életmód mellett; 
ekkor a kiválasztás volt: 

8-ik nap 

9-ik „ 

A v i z e l e t 

mennyisége 

1580 köbe. 

1890 „ 

3470 köbe. 

fajsúlya 

1021-1 

1014-5 

Phosphorsav 
tartalma 

3.27 gramm 

3-40 „ 

6'67 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

— 0-22 gr. 

+ 0-13 „ 

Átlag tehát 24 óra alatt 3 3 3 gramm phosphorsav, 

ami a hetedik nap mennyiségénél, melyen szellemi munkát végeztem 
16 centigrammal kevesebb ugyan, de épúgy kevesebb a hatodik nap 
kiválasztásánál is 4 centigrammal, jóllehet az teljesen normális volt. 
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A tizedik és tizenegyedik napon annak kimutatására, vájjon a 
szervezetbe bevitt phosphorsav mennyiségének csökkenését rögtön kö
veti-e a vizelet phosphorsavtartalmának arányos csökkenése, elhagy
tam részben a tejivást, illetve annak felét vízzel pótoltam, ami a 
phosphorsavbevételben 1-19 gramm csökkenésnek felelt meg. Egyéb
ként azonban életmódom s táplálkozásom változatlan maradt. 

Az elemzés eredménye a következő: 

10-ik nap 

11-ik „ 

Összesen 

A v i z e l e t 

mennyisége 

1640 köbe. 

1445 "• 

3085 köbe. 

fajs%a 

1019-1 

1021-4 

Phosphorsav 
tartalma 

3'16 gramm 

2-98 „ 

6-14 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

— 0-24 gr, 

- 0 - 1 8 „ 

Átlag tehát 3-07 gramm phosphorsav, ami 6 centigrammal ke
vesebb ugyan azon három nap (a 4-ik, 5-ik és 6-ik) átlagánál, ame
lyeken két annyi tejet ittam, de több 43 centigrammal az első három 
nap átlagánál, amelyeken a naponta ivott tej mennyisége csaknem 
ugyanannyi, az ételeimben bevett phosphorsav pedig 3-92 gramm s e 
szerint a mostaninál csak 23 centigrammal volt több. 

Ebből arra következtethetek, hogy a szervezetbe jutott phos
phorsav nem hagyja azt el azonnal, hanem ott felhalmozódik, lassan 
ürül ki s így napokon át befolyásolhatja a kiválasztott mennyiséget, 
ami egészen hasonló ahoz, amit K a u p p talált a konyhasóra nézve: 

Mikor ő 33-6 gr. konyhasót evett, vizeletében 27-30 gr.-ot talált 
„ 19-0 „ vett be „ 17-05 , „ 
» 9'o „ „ „ „ ll)-(J8 „ „ 

s végre 1*5 „ „ „ „ 9-77 gramm 
konyhasót választott ki. 

A tizenkettedik napon szokott étkezésemen kivűl 5 tojást is 
ettem; tejet azonban ekkor is csak fél mennyiséget ittam. 
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Ez 5 tojás súlya héj nélkül mérve 187 gramm volt s ebben 
r i2° / 0 vagyis 2'09 gramm a hamu s ebben 0 7 9 centigramm a 
phosphorsav. 

A bevett phosphorsav többlete tehát mintegy felét tette ki a 
tej megvonása által beállott csökkenésnek, mire a kiválasztás így 
alakult: 

12-ik nap 

A v i z e l e t 

mennyisége 

1730 köbe. 

fajsúlya 

1017-2 

Phosphorsav 
tartalma 

3-30 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

-fO-32 gr. 

a phosphorsav tehát az előző naphoz hasonlítva, 32 centigrammal 
felszaporodott; az első három nap átlagát pedig, amelyeken 3-92 
gramm volt a bevett phosporsav 24 órai mennyisége 66 centigram
mal haladja meg, jóllehet a mostani bevétel (4-48) gramm csak 56 
cestigrammal volt nagyobb az akkorinál. 

A következő napon, melyen szokásos étkezésemre szorítkozva a 
tojást ismét elhagytam, míg a tejnek felét továbbra is vízzel pótol
tam, volt 

13-ik nap 

A v i z e l e t 

mennyisége 

1620 köbe. 

fajsúlya 

1017-7 

Phosphorsav 
tartalma 

3-16 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

•— 0-14 gr. 

míg a tizennegyediken, melyen 1200 ke. tejet ittam 3-23 gramm 
phosphorsavat választottam ki, tehát csak 7 centigrammal többet, 
mint a megcl-oző napon, jóllehet a bevett mennyiség 1-19 grammal 
volt több. 

E nagy különbség csak úgy fejthető meg, ha felteszem, hogy a 
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kiválasztás e többlét nélkül csökkent volna, úgy mint az előző nap, 
míg így valamivel még emelkedett is. 

A tizenötödik nap ismét csak féladag tejet s így l -19 grammal 
kevesebb phosphorsavat ettem s a kiválasztás mégis csak 16 centi
grammal csökkent. Nyilván azért, mert az előző napi bevétel több
lete a kiválasztást még csak ekkor befolyásolhatta. 

Nagyobb világosság kedvéért mellékelem e két nap összehason
lító tábláját is 

14-ik nap 

15-ik „ 

A v i z e l e t 

mennyisége 

1920 köbe. 

1670 „ 

3590 köbe. 

fajsúlya 

1016-3 

1021-9 

Phosphorsav 
tartalma 

3-23 gramm 

3-07 „ 

6-30 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

-f 0-07 gr. 

- 0 - 1 6 „ 

A tizenhatodik napon folytatva a tizenötödik nap étrendjét, még 
egy kísérletet tettem izommunkával (15 kilométer utat 4 óra alatt) 
mire volt 

16-ik nap 

A vizelet 

mennyisége 

1285 köbe. 

fajsálya 

1029'5 

Phosphorsav 
tartalma 

3-41 gramm 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

+ 0-S4 gr. 

tehát 34 centigí&mmál több, mint a tizenötödik napon s 26 centi
grammal több, mint a megelőző három nap átlaga. 

Az emelkedés kimutatható, de már csak alig észíevehetöleg, 
hiszen láttuk, hogy normálisan is elért a napi ingadozás egyszer 40 
centigrammot a hatodik napon s egyszer 22 egrmot a nyolezadikon. 
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Nyilvánvaló, hogy a végzett munka intensitása nem volt elég 
.nagy arra, hogy a kiválasztást jelentékenyebben fokozza. 

A munkanapot követő 17-ik napon a phosphorsav csökkent; 
sőt csökkent az a tizennyolczadikon is, jóllehet táplálkozásomat nem 
változtattam s foglalkozásom a rendes volt. 

A v i z e l e t 

mennyisege fajsúlya 

Phosphorsav 
tartalma 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

17-ik nap 

18-ik nap 

1925 köbe. 

1650 

Összesen 3575 

2'85 gramm 

2-38 • 

5-23 

0-56 gr. 

— 0-47 

Teljesen egyenlő táplálkozás mellett végzett izommunka okozta 
•emelkedést rendesen csak egy napi csökkenés követett eddigi vizs
gálataimban s azért e két napra kiterjedő csökkenés nem tudható 
be másnak, mint a táplálkozás phosphorsavtartalmában beállott csök
kenésnek. 

Ezt csaknem kétségtelenné teszi a tizenkilenczedik és huszadik 
nap, melyeken ugyanazon táplálkozás, de teljesen normális , foglal
kozás mellett sem állott be nagyobb emelkedés, amint ezt a követ
kező táblázat mutatja : 

A v i z e l e t 

mennyisége fajsúlya 

Phosphorsav 
tartalma 

Ingadozás az 
előző 

naphoz képest 

19-ik nap 

20-ik „ 

Összesen 

1815 köbe. 

1595 „ 

3410 köbe. 

2-54 gramm 

2-58 ' 

5-12 gramm 

-f-0-16 gr. 

+ 0-04 . 

Átlag tehát 2.56 gramm phosphorsav 24 óránkint. 
Orvos-tcrm.-tud. Értesitő. II. 
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Vizsgálataim eredményét e szerint a következőkben foglalhatom 
össze: 

1. A bevett phosphorsav mennyiségének nagyobbodását azonnal 
követi a kiválasztás fokozódása is, a mint ezt a negyedik napon 
látjuk, midőn a kiválasztás a nagyobb phosphorsaytartalmú étrend 
befolyása folytán 3.04 grammra emelkedett az előző három nap átla
gával 2-64 grammal szemben. 

Kevésbbé föltűnő ez emelkedés a tizenkettedik napon, melyen 
az csak 33 centigrammot tesz ki, legkevésbé a tizennegyediken, mely 
csak 7 centigramm emelkedést mutat. 

A beállott változásnak e csekély volta, a már előbb említette
ken kivül, a felszivódásban s a kiválasztásban rendes körülmények 
közt is mutatkozó ingadozásokból magyarázható meg. 

2. Szellemi munka nagyobb phosphorsav bevétel után sem okoz 
oly többletet a kiválasztásban, mely szembetűnően meghaladná a 
rendes ingadozásokat. 

Ezt látjuk kisérleti sorozatom 7-ik napján, melyen 12 centi
grammal volt csak több a phosphorsav az előző nap kiválasztásánál, 
jóllehet az egész napot eléggé fárasztó számadással töltöttem. 

Minthogy a naponkénti ingadozás már normális körülmények 
között is elért egyszer, az ötödik napon 7 centigrammot s egyszer 
40 centigrammot, a hatodikon: a 12 centigramm szaporulat abnor
málisnak épen nem vehető. 

3. A phosphorsavbevétel kisebbedésével nem arányos a kivá
lasztásban beálló csökkenés, amint ezt a tizedik és tizenegyedik na
pon látjuk. 

E napon ugyanis 4-88 gramm helyett csak 3'69 gramm volt 
táplálékom phosphorsavtartalma, ami 1*19 gramm csökkenésnek felel 
meg, míg a kiválasztás 3-07 gramm volt átlag, az előző két nap 
átlagához 3-33 grammhoz képest. 

Ugyanezt mutatja a tizenharmadik nap is, melyen a kiválasz
tásban csak 14 centigramm csökkenés mutatkozik, mig a bevétel 79 
centigrammal volt kevesebb. 

Ezt bizonyítja végre a tizenötödik nap, mely a bevételnek 1*19 
centigrammal történt kisebbedése daczára csak 16 centigramm csök
kenést tüntet föl a kiválasztásban. 
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4. A phosphorsavkiválasztás a bevétel nagyobb mennyisége foly
tán napokon át meg lehet változva, amint ezt a tizenhetedik naptól 
a huszadikig láthatjuk, melyeken a kiválasztás az eddigi arányokból 
következtetve, tetemesen csekélyebb lett volna, ha nem fokozta volna 
azt a negyedik naptól a tizedikig a szervezetben felhalmozódott phos-
phorsav. 

5. Változó táplálék mellett tehát nem vonhatunk biztos követ
keztetéseket a phosphorsavkiválasztást befolyásoló körülményekre, mert 
egészen megváltozott s teljesen szabálynélküli lehet ilyenkor az abban 
beálló ingadozás. 

Ezt látjuk főleg a tizennyolczadik napon, melyen folytatódik a 
tizenhetedik nap csökkenése, a mit eddigi vizsgálataim alatt egyszer 
sem találtam. 

Sőt ellenkezőleg azt észleltem mindig, hogy mig izommunka 
hatása alatt emelkedett a kiválasztás, a következő napon megfelelő 
csökkenés állott be az előbbi normális napok átlaga alá, mely csök
kenésre a harmadik napon ismét oly emelkedés következett, mely a 
normális átlagot megközelítette. 

Itt azonban nem ezt találtam, hanem ellenkezőleg fokozódott a 
csökkenés a munka utáni második napon is. 

Ennek oka csak abban kereshető, hogy a táplálékom phosphor-
savmennyisógében beállott csökkenés folytán a kiválasztás is napról
napra fokozatosan csökkent mindaddig, mig a szervezetben felhalmo
zódott fölösleges phosphorsav teljesen kiürült. 

6. Ugyanazon minőségű táplálék mellett sem lesz helyes a 
ph. savkiválasztásra irányzott vizsgálat, ha a táplálék mennyisége nem 
mhidig egyenlő. Nem pedig azért, mert a phosphorsav felszivódása, 
a legnagyobb valószinűség szerint, nem emelkedik arányosan a bevett 
mennyiséggel. A bevett többlet befolyása tehát ki nem számítható. 

Ezt igen jól illustrálják a következő adatok, melyeket Zülzer J) 
munkájából, melyben a kiválasztott N. és phosphorsav viszonyát ta
nulmányozta különböző tápláléknál, válogattam össze. Ezek szerint ha 

200 gr. marhavelőre T30 gr. phosphorsav ürittetett ki a vizeletben 
ügy 500 

n j) csak 2'41 „ „ „ 
ugyanazon állatnál 3.25 „ helyett. 

') Zülzer. Untersuchungen über die Semiologie des Harns. Boriin, 1884. 
6* 
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Ha 125 gramm húsra 0'44 gr. volt a vizeletphosphorsavmennyisége 
250 „ „ csak 0'70 „ volt az 0.88 helyett és 
300 „ „ 0.96 „ i „ 1.06 „ 

Végre 
ha 200 gr disznómájra 1.27 gr. phosphorsav jelent meg a vizeletben 

250 „ „ csak 1.50 „ „ 1.597 helyett. 
A táplálék mennyiségének emelésével csak akkor látszik arány

ban lenni a felszívódott phosphorsav mennyisége, ha a táplálék phos
phorsav tartalma csekély. 

7. Eövidebb időre, pl. csak egy-két napra terjedő vizsgálatnál 
a mondottakon kivűl még figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a 
kiürítés hányszor történik naponta; mert a phosphorsav egyike azon 
húgyalkatrészeknek, melyek a hólyagból legkönnyebben resorbeáltatnak 
s a melyeket a szervezet legkönnyebben értékesít. 

így Kaupp szerint a phosphorsavból 9"81 °/0 resorbeáltatott, mig 
a chlornatriumból csak 6-38 
a kónsavból ™ 5'61 
a hugyanyból 4-95 
a hugysavból 4'4 ha a vizeletet reggel 

6 órától este 6-ig csak egyszer ürítette ki. ]) 
Cazeneuve és Lépine pedig élő kutya hólyagába varrt vizelet

ben 24 óra múlva egy esetben 5'2 gramm phosphorsavat találtak 6*3 
gramm helyett, egy második esetben pedig 5 grammot 6 gramm he
lyett ; a többi tehát resolbeáltatott. 

8. Mindazon kísérletek, melyeknek befolyását a phosphorsav ki
választásban tanulmányozni akarjuk, a 24 órai idő kezdeti szakában 
ejtendők meg, mert a táplálékban fölvett phosphorsavtöbblet vagy az 
abban mutatkozó kevesbedés, épúgy mint az izommunka s más kö
rülmények is a kiválasztást nem azonnal, hanem csak rövidebb vagy 
hosszabb idő elteltével befolyásolják. 

Phosphorsavmeghatározásokat tehát csak úgy végezünk helye
sen s azokból következtetést csak úgy vonhatunk, ha azokat egyenlő 
mennyiségű táplálék mellett teljesen egyenlő viszonyok között végez
zük s mindent kizárunk, a mi a vizsgálat tárgyát képező körülmé
nyen kivűl a kiválasztást befolyásolhatná. 

<) Beitr. z. Urophysiologie. Über die Aufsaugung v. Harnbestandtheileu in 
d. Blase Diss. Tübingen 1860. 
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Azonban mind e kívánalmaknak megfelelően végezni a vizsgá
latokat emberen igen nehéz. 

S azért a phosphorsavkiválasztás szabályának megállapítása vé
gett kutyán folytattam mindazon kísérleteket, amelyeket eddig ma
gamon végeztem. 

Hogy a kiválasztás az elérhető legnagyobb szabályossággal tör
ténjék, a kutya naponta kétszer ugyanazon órában kap egyenlő meny-
nyiségü s minőségű tejet enni; vizelete pedig naponta ugyanazon 
órában katheterrel lesz eltávolítva. 

Miután a kutya folyton egy helyen, kis ketreczben tartatik, moz
gása s minden a kiválasztást módosító körülmény tehát annál inkább 
ki van zárva, mert a vizsgálat hosszú idő óta folytattatik s igy a 
kutyán az első napokban észlelhető nyugtalanság megszűnt. Az állat 
az egész napot csaknem mozdulatlanul egy helyzetben tölti. 

A kísérleteknek az izommunka hatására vonatkozó részét 0 1-
s a v s z k y orvosnövendék úr is ismétlé tőlem teljesen függetlenül, hogy 
vizsgálatában ne legyen befolyásolva. 

O l s a v s z k y kísérletét szintén kutyán végezte, szem előtt tartva 
mindazon követelményeket, melyeket mint az ilynemű vizsgálat czél-
irányos megejtésére szükségeseket fentebb elősoroltam. 

Miután 01 s a v s z k y velem hasonló eredményre jutott, kétség
telennek látszik, hogy izommunka fokozza a phosphorsavkiválasztást. 

E feltevésből kiindulva keresni fogom most e felszaporodás okát. 
Annyit már most is kétségtelennek tartok, hogy elegendő táplálék 
mellett izommunka után észlelhető felszaporodása a phosphorsavnak 
nem az izom szétesésének közvetlen következménye. 

Végül felemlítem, hogy meghatározásaimat mindig Neubauer sze
rint végeztem eczetsavas uranéleggel. 

A vaschloridoldatot, melyet először Breed ajánlott, e czélra ma 
már nem használják különösen azon hátránynál fogva nem, hogy az 
indicatorul szolgáló vérmgsóval a vaschlorid is ad reactiót, mi által 
az. átmenet. elmosódott, nem élesen határolt. 

Az uransót Leconte l) ajánlotta először még pedig a phosphor-
sav súlyszerinti meghatározására. Arendt és Knopp 2) tüzetesebben fog-

1) Jahresb. v. Liebig u. Kopp. 1853. 642. 
•') Chem. Centralblatt 1856. -766 és 803. 1857. 177. 
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lalkoztak e meghatározási móddal. Titrálásra végre Dr. Pincus x) aján
lotta ; húgyvizsgálatokra pedig Bödeker2) és Neubauer. 8) 

Utóbbi különösen a vizeletvizsgálat alkalmával követendő eljá
rást irta le tüzetesen. 

Minthogy azonban egyes pontokban eltértem az általa legújab
ban ajánlott eljárástól, amennyiben 1. Cochenill borszeszes oldata he
lyett ferrocyankaliumot használtam, 2. ez indicatort nem oldatban, 
hanem itatós papirra áztatva használtam, 3. a titrálást nem folytat
tam addig, mig az indicator határozott barna szint mutatott, leirom 
Neubauer egész módszerét e módosításokkal együtt. 

A meghatározás e szerint úgy történik, hogy 50 ke. átszűrt vi
zelethez 5 ke. eczetsavas natronoldatöt adunk, azt vizfürdó'n felmele
gítjük s aztán az uranoldattal titráljuk. Neubauer szerint czélszerü 
ezt megelőzőleg 2—3 csepp chloroformot is adni a vizelethez. Én a 
titrálásnál időről-időre egy cseppet ferrocyankaliummal áztatott s meg
szárított itatós papirra vagy porrátört vérlugsóra csöppentek. A vesz
teség, melyet e csöpp okoz, elenyésző, csekély, miután a meghatáro
zásra mindig 50 ke. vizeletet veszünk, mely mennyiséget az 5 ke., 
natronoldat s a szükséges uranoldat kiegészít. Éhez járul, hogy a 
meghatározást mindig három esetben végeztem s így a harmadik meg
határozásnál rendesen elegendő volt már egy csepp is, hogy a titrá-
lás eredményét megítélhessem. 

Ha van már fölös Urán a vizeletben, úgy vörös folt keletkezik, 
mely néhány perez múlva jobban előtűnik. E körülményt jó szem
mel tartani, mert a reactio oly lassan áll be, hogy a nedves állapo
tában csaknem színtelen folt pár perez múlva határozott barna színt 
mutat. A fő, hogy a keletkezett folt színárnyalata olyan legyen, mint 
az előzetes vizsgálatoknál. Minthogy pedig ezt teljes pontossággal 
eltalálni már egy s ugyanazon vizsgálatnál is igen nehéz, két kü
lönböző napon végzett vizsgálatnál pedig csaknem' lehetetlen, azért 
legczélszerübb a titrálást mindig akkor fejezni be, mikor az első 
állandó vörös folt mutatkozik. Ha nem e pontot tartjuk be vizsgá
latainknál, hanem addig titrálunk, mig a vörösödés teljessé lesz, 

*) Maassanalytisohe Bestimmung d. Phosphors. d. essigs. Uranoxyd. arch 
f. path. Anat. Phys. XVI. 187. Journ. f. piaci. Chemie 76. köt. 2. lap. 

2) Annál . d. Chem. P l i a rm. 117. 105. 
3) Bei t ráge z. Harnana lyse . Arch. fi wissensch. He i lkunde IV. 228 és 245. 
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amint azt a legtöbb tankönyv előírja, akkor a tévedés oly nagy le
het, hogy két közvetlen egymás után végzett meghatározás ered
ménye is már oly eltérést mutat, mely 3—4-szeresen meghaladja az 
ily többszörös titrálásoknál még megengedhető eltéréseket. A vilá
gosság kisebb vagy nagyobb foka szerint ugyanis majd a sötétebb, 
majd a világosabb árnyalatot fogjuk megfelelőnek találni. 

Az Uranoldatot legczélszerübb úgy készíteni, hogy minden köbe. 
0'005 gr. phsavnak feleljen meg. A titert phsavas nátronnal állapít
juk meg. 

A megállapításnál tekintetbe kell vennünk azt, hogy,a phsav. 
leválasztása után az üranoxydnak még fölöslege szükséges arra, hogy 
a végreactio beálljon. 

Az Uranoldaton kivül szükségünk van 
2. P h s a v a s n a t r . oldatra. Minthogy a norm. vizelet circa 

0 2 grm. phsavat tartalmaz minden 100 köbeben: oly oldatot ké
szítünk, mely a phsavat ily arányban tartalmazza; e czélra vegytiszta 
phsavas Na jegeczekből 40É0845 grammot lepárolt vízben feloldva, 1 
literre kiegészítünk. 

3. E c z e t s a v a s n a t r . oldatra, melyet úgy készítünk, hogy 
100 gr eczetsavas nátront feloldunk 800 ke. vízben s aztán a folya
dékot 30°/0-es ac. acet. által 1 literre kiegészítjük. Titrálásnál 50 ke. 
vizelethez 5 kc.-t öntünk ez oldatból. 
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