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KÖZLEMÉNYEK A KOLOZSVÁRI ÉLET- ÉS KÓBVEGYTANI 
INTÉZETBŐL.*) 

Ossikovszky József tanártól. 
Előleges közlemény. 

I. 
A fahéj-aldehydröl, mint a pankreas_fibrin-emésztés egyik 

termékéről. 
A feliérnye nemű testeknek fris pankreas-nedvvel, vagy a mi

rigynek vizes kivonatával eszközölt emésztési folyamatánál, melyek
nél rothadási tünetek egyáltalában észlelhetők nem voltak, a pepto-
nokon kivül, főképen leuein, tyrosin és kevés mennyiségű asparagin-
sav1) lép fel; mihelyt azonban mutatkoznak a rothadás tünetei, melyek 
kellemetlen szagú gázok fejlődésével állanak kapcsolatban, nevezett ve-
gyeken kivül előtűnnek, az indoP), phenol3) és skatol4), és egy kén
tartalmú, de lógenymentes, mercaptan-ra emlékeztető szaggal biró, 
vegyület, a mely legújabban Salkowsky által észleltetett, továbbá bo
rostyánkő, phenylpropion és phenylecetsav5), valamint gázalakú tes
tek, mint C02, H2, SH2. 

A rövid ideig tartó emésztésnél előálló termékek közt, a mint 
látjuk, az aromatieus osztályhoz tartozó vegyek igen gyéren szerepel
nek, itt t. i. csupán a tyrosin az egyetlen képviselő, de ha rothadás 
következik, az aromatieus vegyek egész sorozata lép fel. 

Nem régen a fohórnye, nevezetesen pedig a fíbrin-pankreas-
emósztés termékei között, az indolnak képződési feltételeit kívántam 
tanulmányozni, annak a nevezetes vegyületnek, a mely alapanyagát 
alkotja a szervezetben előjövő indican-nak. E czólból rnult év de-
ozember második felében megkezdtem a kísérleteket a fibrin-pan-
kreas-emésztós körül s bár jelenleg nem vagyok még abban a hely
zetben , hogy a tisztelt szakülésnek azok eredményeiről részletes 

!) Badziejewsky S. és Salkowski: Bericlite der deutschen chem. Gcsell-
schaft VII. köt. 1050 1. 

2) Kiikne V. BericMe der deut. ekem. Ges. VIII. 206 1. Nencki, ibid. 336. 
722 és 1517. 

3) Bauinann Zeítsckrift für pkys. Chemie I köt 60 1. 
*) Brieger L. Bericlite d. deut. c em. Ges. X. 1027 1. 
5) Salkowski E. és Salkowski H. Berichte der deutschen chem. Gesellschaft 

1879. 6 füzetében. 
*) Előadatott az 1879. máj. 9-én tartott szakülésen. 
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jelentést tehessek: mindazonáltal indíttatva érzem magam, egy az 
aromatieus csoporthoz tartozó terményről, a fahéj-aldehydről em
lítést tenni. 

A kísérleteket a következő módon hajtottam végre. Egyenlő suly-
rész tiszta, kendőben kipréselt, tehát még nedves marha-fibrin és 
zsírtól lehetőleg megtisztított marha-pankreas, — a mely sejtjeiben 
azonban sok zsirt tartalmazhat — három annyi súlyrósz destillált víz
zel egy nagy hengerüvegben elegyítve, emésztő kályhában 40—45 
°C hőingadozás közt 5—6 napig emésztetett. 

Az ily módon emésztésnek alávetett rostonya mennyiség 5 ki
lót tett ki. 

A csekély mennyiségű oldatlan részektől kendőn átszűrt, igen 
gyengén égvónyes vegyhatásu és határozottan levesre emlékeztető 
szaggal biró folyadék görebbe tétetett, homokfürdőből körülbelül felé
nyire ledestilláltatott. A párlat fehéresen zavaros, erősen égvónyes 
vegyhatásu, nagyon kellemetlen szagú volt, aetherrel több izben ösz-
sasehozva, gyakran fölrázatott s az aethericus oldatok összegyűjtve, 
ezekből az aether lepároltatott. A maradék sárgás olajszerű, nagyon 
kellemetlen szagú testet adott, a mely levegőn való állásnál jegeczessé 
vált, s mely jegeczes testről jelenleg, csekély mennyiségénél fogva, csakis 
annyit birok megjegyezni, hogy sem az indol, sem a skatol reactióit 
nem adta; bromvizzel csekély zavarodást mutatott, a mi phenolra 
engedne következtetni, de fentartom magamnak felőle annak idején 
megtenni jelentésemet a tisztelt szakgyülós előtt. 

A párlatot, melyet előbb több izben aetherrel kezeltem, a ben
ne foglalt aether eltávolítása czóljából vízfürdőben melegítettem, ez 
után egy tubulussal ellátott retortaba öntöttem, a melybe a párlat 
térfogatához viszonyítva, félannyi égetett meszet tettem. A hűtő ké
szülékkel összekötött ós homokfürdőben elhelyzett görebben rövid idő 
múlva vegyhatás állott be, s így az NH3 legnagyobb része lepárol-
gott és hig CIH-&1 tartalmazó szedőben felfogatott; ezután a göreb ho
mokfürdőben melegítve, a többi részlet is ledestilláltatott; besüríttet-
vén a sótömeg határozott fahéjszagot fejleszt. 

Hogy megállapíthassam, vájjon ezen NH^ot Cot tartalmazó sótö-
megben szerves gyökök által helyettesített NH3 vegyek vannak-e je
len vagy sem ? a fehér sótömeget alacsony hőmérséknél 98 % alco-
hollal kivontam, az alcoholicus oldat elpárolgásánál meglehetős meny-
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nyiségben visszamaradt sótömeget egy kevés vízben feloldva, Pt Cl^-áal 
fölös mennyiségben összehoztam, a keletkezett csapadékkal együtt szá
razra besűrítettem. A Pt-sók&t alcohol aetherrel összeelegyítve, a 
csapadékot szürlére hozva, alcohol aetherrel jól kimostam. A falié j -
aldehydnak Pt Cí4-ra való behatása következtében Pt fém vált le, 
ennélfogva a platin kettős sók barnás színezetűek voltak, miért is 
azokat, tisztítás kedvéért, vízzel forralva, forrón átszűrtem 
kihűlésnél sárga oetaedricus jegeczekben vált ki. 

Az ily módon megtisztult jegeczeket 110°C-nal tökéletesen meg
szárítva, azon kérdés eldöntése czéljából, ha vajon tartalmaz-e a vizs
gálat alatti só az (A/74 Ct)2 Pt Cl4-on kivül, még más bármily cse
kély mennyiségű szerves gyökök által substituált NH3 vegyeket, vagy 
sem? a vegyület egy csekély részét elemi analysisnek vetettem alá. 

E végett 0-7502 grm. platinsó platincsolnakban elégető cső
be helyeztetett s a cső kivezető részében köneny áramban redu-
cált rózháló tekercsen kivül, eltérőleg a most használatos módszerek
től, még a rézéleg ós a róztekercs közé, vagy 6 cm.-nyi hosszúság
ban megolvasztott CrO^ Ph-ot tettem, hogy az által a CIH mentől biz
tosabban leköttessék. 

Az élenyáramban így elégetett Pt vegyület adott: 
találtatott kiszámítva 

100 súlyrészben 100 súlyrész (NH% Cl\ Pt C<4 

H2 0 = 0-1268 — 1-88 - - 1-794 
C02 = 0.0007 — — — — — 
Pt " = 0-3297 - 43-95 - - 44-209 

Talán fölösleges is megjegyeznem, hogy a fönnebbiek szerint 
kapott C02 mennyiség a kísérleti hibák keretébe tartozván, a H2 ós 
Pt százalékos súlymennyiségéből kitűnik, hogy az elégetett vegyület 
semmi egyéb nem volt, mint épen tiszta (NHA Cl)2 Pt Cl4 s en
nélfogva substituált NH3 vegyek fibrin-pankreas-emésztésnól nem 
lépnek fel. 

A pankreas-emésztésnél képződő NH3 nagy jelentőséggel bir a 
szervezetben végbemenő lógenytartalmu syntheticus vegyfolyamatokra, 
s itten röviden csak annyit akarok említeni, hogy ujabb időben Knie-
riem stb. által tett kísérletek alapján kétségen kívülivé vált, hogy az 
NH3, nemkülönben annak sói, mint pl. a (NH^^O^ és NH^l a 
szervezetbe bekebelezve, ottan a CNOH elemeit fölvéve, a kiürített 
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vizeletben nagyobb részint hugyan alakjában jelentkeznek. Az NH3 

jelentőségéről a szervezetben végbemenő syntheticus vegyfolyamatok-
ra nézve, egy más alkalommal bővebben fogok szólani; ezúttal csu
pán annak a módszernek feltüntetésére szorítkozom, hogy miként 
lehet a fahój-aldehydot biztosabban kimutatni. 

Az imént említettem, hogy a pankreas-fibrin-emésztésnél kapott 
folyadék destillatiónak vettetett alá, s a clestillátum főképen NH:rl>ól 
és csekély mennyiségű fahéj-aldehyclből állott. Ha most a retortában 
visszamaradt megsürített emésztési terményeket vízgőz segélyével újon
nan destillatiónak vetjük alá, és a párlatot ClH-v&l semlegesítve be
pároljuk, jelentékenyebb mennyiségű fahój-aldehydot NH^ Cl ós egy 
más hideg alcoholban oldható és jegedő testet kapunk, melynek elem
zésével épen ez idő szerint foglalkozom ; jelenleg csak arra hivom 
fel a tisztelt szakülós figyelmét, hogy mint látjuk, a fahéj aldehyd 
mindig azon párlatokban találtatik, melyekben jelentékeny mennyi
ségű NH3 tartalmaztatik, és tehát oly viszonyok vannak jelen, me
lyek következtében amidovegyek keletkezhetnek, pl. amidophenyl-
ecetsav, mely az indolnak alapanyagát képezi. 

Ha ugyanis a sósavas oldatot gyenge melegítés mellett vízfür
dőben besűrítjük, a sótömeg igen erős fahéjszagot fejleszt, s ha e 
sótömeget 98 % alcohollal összehozzuk, és az alcoholicus oldatot le
hető gyenge melegítés mellett elpárologtatjuk, a sómaradék nem tün
teti fel oly határozottan a fahéj aldehyd szagot, mivel más kellemet
len szagú illó termények által van elfödve. Ha ezen sómaradókot 
aetherrel tökéletesen kivonjuk, s az aethert elpároltatjuk, egy sárga 
olajszerű test marad, a mely hasonlókép nem árul el semmi fahéjszagot, 
ele EH SOA oldattal összehozva, azonnal sárgás csapadékot ád, a mely 
aztán borszeszszel többször megmosva s megszárítva és Na2 COa oldattal 
kezelve, kevés mennyiségű sárgás gyantaszerü váladékot ád, a mely 
többször vízzel megmosva gyengén melegítve fahéjszagot tüntet fel. 
Ezen alig pár milligramnyi test kevés SOi H2 ós JT2 Cr2 0,-tal mele
gítve, s aetherrel kivonva, az aethericus oldat elpároltatva, néhány 
jegeczet adott, melyek 120° C-nal olvadnak s ennélfogva benzoesav-
nak bizonyultak. 

A fahéjaldehydnak nagyobb mennyiségben való előállítása céljából, 
az imént leirt eljárást módosítanom kell majd, a mennyiben a CIH-
való elpárolgásnál jelentékeny mennyiségű fahéj aldehyd illan el. 
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A szervezetben végbemenő vegyfolyarnatok, valamint az emész
tési, erjedési és rothadási folyamatok némelyikénél találkozunk vegy-
bomlásokkal, melyek arra engednek következtetnünk, hogy azoknál éle-
nyülési folyamatok karöltve járnak szinítő folyamatokkal, nemkülön
ben arra is, hogy ugyanott egyszersmind hydratio és vízelvonási fo
lyamatok is szerepelnek; pl. a benzoesavnak hippursavvá való át
változása a szervezetben csak ugy magyarázható meg, habenzoesav és 
giyeoeoll egyesülésekor víz válik ki. 

A mint 0. Bemard kísérleteiből tudjuk, a pankreasnedv egy 
erjanyagot tartalmaz, a mely semleges zsírokat szabad zsírsavvá ós 
glycerinné bont szét, ez pedig esak olyformán történik, ha e folya
matnál a víznek elemei felvétetnek. Pl. a tristearin, tvipalmitin stb. ste-
arin-, illetőleg palmitinsavvá és glycerinné bomlik szét. 

Tudjuk Baumann vizsgálataiból továbbá, hogy a pankreas-fehér-
nye-emósztésnél phenolnak képződése szerepel, s legújabban Weyl 
kimutatta, hogy tyrosyn „pankreas iszappal" (Pankreassehlamm) emész
tő kályhában, víz jelenlétében phenolt ád, és hogy a phenol meny-
nyisóge sokkal nagyobb akkor, a midőn a rothadó folyadék a levegő 
élenyének behatásától meg van óva. 

Tegyük fel, hogy az emésztés bizonyos szakában phenol és gly-
cerin képződik, valamint azt is, hogy a glyeerin e folyamat alatt két 
tömecs vizet veszít, s az által aoroleinó, vagy isacrjlaldehyddá változik át. 

CH2 OH - CH OH - CH% OH 
CHZ = CE - CHO + 2 H20 

Ugyanazon vizleválási folyamatnál megtörténhetik, hogy ha 
acrolein phenolra hat, ez esetben § — phenyl acryaldehyd képződhetik : 

CH2 = CH - CHO + CgH^ OH 
G6Hh — CH = CH - CHO + H%0 

Az itt említett feltevésnek bebizonyítására, meg fogom kísér
teni ezen vegyületet syntheticus utón előállítani, még pedig oly for
mán, hogy tiszta phenolt és glyoerint vízelvonó testek jelenlétében 
magasabb hőmérsékre fogom hevíteni. 

A fahéj-aldehydnak fellépése az 5—6-iknapinbrin-pankreas-emész-
tésnél bebizonyult tény; ha pedig az emésztési folyamatot 6 napon 
tul folytatjuk, a rothadás tünetei határozottan észlelhetők, és eonstatál-
ható egy idő múlva a SH2 és H2 fejlődése. 
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Ha a fahéjaldehydnak megfelelő sav a fahéjsav, eddig a pankreas-
fibrin t. i. emésztési termékek között kimutatva nem volt is: alig lehet 
kételkednünk az iránt, hogy annak az emésztési vagy rothadási fo
lyamat alatt csakugyan kell képződnie. 

Most áttérve a Salkowski testvéreknek, a berlini „Beriehte" 
legutolsó füzetében J) közre adott jelentésére, melyben a pankreas-
fehérnye emésztési ós rothadási folyamatja fölött folytatott kísérle
teik eredményét adják elő : ök ugy találták, hogy a vér-rostonya, 
hus-rostonya, valamint friss hús rothadásánál, pankreassal vagy a 
nélkül, 2Va—13 napig terjedő kísérleti időtartam alatt rendesen 
phenyl-propionsav lép föl, 14 napon túl pedig egy friss hússal esz
közölt kísérletnél már a phenyl-propionsav nem volt kimutatható, 
hanem helyét phenyl-eoetsav foglalta el. 

Fölfogásom szerint az általuk kimutatott eredmény abban leli 
magyarázatát, hogy a fahéjsav, mint telítetlen vegyület, nagyon 
könnyen egyesül egy tömeos halogénnel vagy könenynyel s az által 
phenylpropionsavvá változik át. 

C6 Hb - CH = CH - COOH + H% 
C6 Hb - Cfl, - CHZ - COOH 

Ezen savnak képződése tehát, a mint azt Salkowskiék kimu
tatták, 2'Vg—13 napig terjedő emésztésnél, a termékek közt kimutatható ; 
azon időn tul pedig kiválólag phenylecetsav jelentkezik, a mint azt 
a következő, Salkowskiék által eszközölt, kísérlet is bizonyítja: 125 
gram száraz serumalbumin — a mint az a kereskedésben kapható 
— 37 napi emésztésnél nagymennyiségű phenyl-ecetsavat adott, a 
melyből körülbelül 3 gram tiszta sav volt izolálható. 

A tejsav erjedéséről tudjuk, hogy az a víz elemeinek fölvétele 
által, íi2 és C02" fejlődés mellett vajsavvá változik át. Ha már ugyan
azon folyamatot a phenyl-propionsavra alkalmazzuk, akkor könnyű 
megértenünk, hogy az emésztési folyamatnak 14 napon tul terjedő 
időszakában, a midőn H2 és SH2 fejlődése észlelhető, miért tűnik el 
a phenyl-propionsav és helyét miért foglalja el a phenyl-eoetsav. 

C0H, - CH, - CH2 - COOH + %H20 
C6Hb - CH% - COOH + C0Z + 3ffa 

J) Loc. cit. 
Orv. term, tui Értesítő. BE. 86 



— 122 — 

S végül feltéve ugyanazon hydratatio folyamának további mű
ködését : a fehérnyerothadási termékek közt föl kell találnunk a 
phenyl-hangyasavat, vagy is a benzoesavat is; mert 

C6fí5 - CE2 - COOH + %H20 
C6iT5 COOH + C02 -+- 3íf2 

A pankreas-emésztésnél az aromatikus csoporthoz tartozó sa
vak képződése felderíti az eddig kellően meg nem magyarázható 
azon jelenséget, hogy kizárólag hússal táplálkozó állatok vizeletében 
is jön elő hippursav. Erdmann és Marsohand voltak az elsők, a kik 
kimutatták, hogy a fahéjsav a szervezetben hippursavba megy át; a 
mely lelet Graebe és Sehultzen által is meg lett erősítve. 

Tekintve továbbá azon körülményt, hogy a fahójalclehyd a 
pankreas-fibrin emésztési termékek között már az 5-ik, 6-ik napon 
észlelhető: a hússal való táplálkozás mellett a szervezetben jelentkező 
hippursavnak fellépése annál könnyebben érthető, mert a fahójalcle
hyd igen mérsékelt élenyülós által nagyon könnyen fahéjsavvá vál
tozik át. u. m. 

CfíEb - CE — CE - CEO + 0 
C„ffs - CH = CH - COOH 

élénkebb élenyülésnél, mint a minőt a szervezetben feltehetünk, rög
tön benzoe-savvá szénsavvá ós vizzó változik át 

2 (C6Hb - CH = CH = CEO) + 602 
% C6ES COOH -f- ÍC02 + 2E20 

a mely benzoesav a szervezetben glyeoeollal egyesülve hippursav 
alakjában ürittetik ki. 

Azt hiszem tehát, a fennebbi levezetések, és tapasztalatilag igazolt 
tények által elég valószinüvé tettem, hogy a fibrin-pankreasemész-
tési termékek közt a 6-ik napon mutatható ki a fahéjaldehyd, és hogy ez, 
aldehyd természeténél fogva rendkívül könnyen élenyül és fahójsavvá válto
zik át, mely utóbbi, rothadási folyamatok bekövetkeztével, a midőn E2 
és SE2 fejlődése észlelhető, hydrogen felvétele következtében phenyl-
propionsavvá, a 14-ik napon tul terjedő rothadásnál pedig, hydratatio 
következtében, elébb phenyl-ecetsavvá s későbben, nagy valószínűség
gel phenyl-hangya-, vagyis benzoesavvá változik át. 

Egyóbaránt kísérleteimet a pankreas-íibrin-emésztésről tovább 
folytatom, s az eredményről lesz szerencsém a tisztelt szakülósnek 
annak idején jelentést tenni. 




