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TUD. EGYETEM ÉLET- ÉS SZÖVETTANI INTÉZETÉBŐL.
XXVII.

Az izommunka s a szel/emi foglalkozás befolyása a phosphorsavkiuálasztásra. *)
Dr. Preysz Kornél tanársegédtől.
Áz izommunkának befolyása a phosphorsavkiválasztásra már
eddig is számos vizsgálat tárgyát képezte, anélkül, hogy mindeddig
véglegesen eldöntetett volna.
Csaknem érthetetlennek látszik első perczben, hogy az eddigi
eredmények gyakran homlokegyenest ellenkeznek, mert míg a vizs
gálók egyik része azt állítja, hogy izommunkára felszaporodik a
kiválasztott phosphorsav, addig mások e felszaporodást nem bírták
kimutatni, sőt csökkenést találtak.
Ép így van ez a szellemi munkával, az idegek izgalmával is,
mely után majd több volt a phosphorsav, majd kevesebb a "különböző
szerzők szerint.
A kérdés eldöntésére czélszerünek láttam teljesen egyenlő menynyiségü s minőségű táplálkozás mellett vizsgálni e viszonyokat ma
gamon előbb normális foglalkozás, majd nagyobb fokú izommunka s
végre szellemi megerőltetés után.
Hogy a vizsgálatot teljesen normális physiologicus viszonyok közt
végezhessem, oly étrendet kellett megállapítanom, mely egyenlősége
mellett annyi tápanyagot tartalmaz, hogy szervezetem kiadásait fedezze.
') Előadatott az orvosi szak 1890. deozember 19-én tartott ülésén.
Orvos-term.-tud, Értesítő. II.
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E czélhól a következő étrendet állítottam össze:
Reggelire: 160 gramm tojás (héj nélkül mérve),
100
„
fehér búzakenyér.
Délre:
250
„• hús,
50
„
vaj,
50
„
kenyér.
Vacsorára: 500
„
tej,
150
„
kenyér.
Ezen táplálék vegyi összetételét a következő számítás adja:
König x) szerint:
A víztartalom

sovány ökörhúsban
„ tehénhúsban
tehát sovány marhahús
ban átlag

'
'
anyag

Zsír

Hamu

76-71°/0
76-35

20-78°/0 , l-50°/ 0
20-54
1"78

l-18°/ 0
132 .

76-53»/0

20-66»/0

l-25°,„

S így az általam evett
250 gramm húsban

íMH0

19T32 gramm a víz
51 - 65
„
a N.tart. anyag.
4 - 10
„ ' a zsír
342
„
a hamu.

E hamuban 41 - 20°/ 0 , vagyis
T28 gramm a phosphorsav.
A Nitrogén a friss húsnak 3'45°/0-a vagyis 8'625 gramm.
Továbbá 500 gramm tejben

87-42°/0
3-41 „
3 - 65 „
4-81 jj
0-71 „

a
a
a
a
a

víz vagyis
437-10 gramm.
N. tart. anyag 17'05
„
zsír
18-25
„
Nment. anyag 24-05
„
hamu
3-55
„

E hamuban 27-98°/0 a phosphors. vagyis 0-99 gramm.
A légenytartalom 2) 100 gramm tejben 0 - 63 gramm s így 500
grammban 3-15 gramm.
') König J. Die menschlichen Nahrangs u. Genussmittel Berlin, 1883.
a
) Pettenkofer és Voit. Untcrsuchungen über den Stoffverbrauch d. norm.
Menchen. Zeitschr. f. Biql. 1860. II. 408.
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160 gramm tojásban (héj nélkül mérve):
73-67»/0 a víz
117-87 gramm.
12-55 „ aN.tart.anyag 20-08
„
12-11 „ a zsír
19-38
„
0 - 55 „ a Nment anyag 0 - 88
j?
1-12 „ a hamu
1-79
„
E hamuban 37 - 63 0 / 0 aphosphors. vagyis 0-67 gramm.
A N. tartalom,a Száraz alkatrészek 7-66°/0-a tehát 3-22 gramm.
300 gr. fehér búzakenyérben 35-51% a víz
106 - 53 gramm.
7 06 „ a N.tart. anyag 21-18
„
0 - 46 „ a zsír
1-38
„
4-02 „ a czukor
12-06
„
51-46 „ a Nment. anyag 154-38
„
0-32 „ a farost
0-96
„
1-09 „ a hamu
3-27
E hamuban
30 - l°/ 0 a phosphorsav
0 - 98 gramm.
A légenytartalom a száraz alkatrészek (l-75°/0-a tehát 3-39
„
Végre 50 gramm vajban . 14 - 49 0 / 0 a víz
7 - 25 gramm.
83-27 „ a zsír
41-63
„
0'71 „ a N. tart. anyag 0 36
„
0 - 58 „ a tejczukor
0-29
„
0-95 „ a hamu
0-47
„
E hamu legnagyobb része konyhasó; a jó s nem sózott vajban
a sók nem haladják meg a 0-3°/0-ot.
Összes táplálékom volt tehát:
250gr.hús,
ebben
500 „ tej
„
160 „ tojás
„
300 „ búzakenyér „
50 „ vaj
„_

a víz

N. tart.
anvatr

191-32gr.
437-10 „
117-87 „
106-53 „
7-25 „

51-65 gr.
17-05 „
20-08 „
21-18 „
Q-36 „

AT.,

8-63 gr.
3-15 „
3-22 „
3-39 „
Q-36 „

,
pnsav

zsír

1-28gr. 4-10gr.
0-99 „ 18-25 „
0-67 „ 19-38 „
0-98 „ 1-38 „
? „ 41-63 „

Összesen tehát 860-07gr. 110-32gr. 18-75gr. 3-92gr. 84-74gr.
s kb. 1200 ke. víz naponta.
Vierordt *) szerint felnőtt ember tápszükséglete átlag 120 gr.
fehérnye, 90 gr. zsír és 330 gr. szénhydrát.
') Grundriss d. Physiologie des Menschen 1877. H. Aufl. 288. lap.
4*
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Nálam már ezen tápmennyiség mellett változatlan maradt a test
súly.
Megállapítva így a táplálkozást, naponta meghatároztam a vize
letemben kiválasztott phosphorsavat úgy normális munka alatt, mint
nagyobb izommunka, s megerőltető szellemi foglalkozás után.
E vizsgálataim eredménye a következő:
Normális foglalkozás mellett volt:
A vizelet
mennyisége
1-ső nap
2-ik „
3-ik „
4-ik „
5-ik „
6-ik „
7-ik „
8-ik „
9-ik „
10-ik „

1200 köbe.
1160 „
1210 „
1210 „
1005 „
1150 „
1135 „
1250 „
1260 „
1180
,

. Összesen

11-760 köbe.

fajsúlya
1022-0
10231
1021-7
1021-0
1023-5
1022-8
1023-2
1021-4
1020-9
1021-7

Phosphorsav Ingadozás az
tartalma
2-80 gramm
256
„
2-93
„
2-67
„
2-88
„
2-60
„
2-73
„
2-97
„
3-„
2-70
„
27-84 gr.

előző
naphoz képest

—0-24 gr.
+0-37 „
-0-26 „
+0-21 „
-0-28 ;
+0-13 ,
' +0-24 „
+0-03 „
-0-30 „

Tiz nap alatt volt tehát az összes phosphorsav mennyisége 27-84
gramm, ami
naponta átlag megfelel 2'784 grammnak.
a legnagyobb napi mennyiség . . . 3-— gramm
a legkisebb
„
. . .
2/56
„ volt
a két véglet között tehát . . . . —-44 gramm
a különbség.
Összehasonlítva a kiválasztás maximumát 3- — grammot
a 10 napi átlaggal
. . 2-784 grammal
a maximum ez utóbbinál csak . . . .
0-216 grammal
nagyobb, míg a maximum az átlagnál . . 0-224
„
kisebb.
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A tíz normális nap után egy napon át erősebb testi munkát
végeztem; 25 kilométer utat tettem 5 óra alatt, erre volt:
A

mennyisege

n-ik nap

fajsúlya

Phosphorsav Ingadozás az
előzőy
tartalma
naphoz képest

1026-

4-17 gramm

vizelet

860 köbe.

+1-47 gr.

a phosphorsav mennyisége tehát l - 47 grammal több volt, mint a 10
napi kiválasztás maximuma s 1-386 grammal több, mint a 10 napi
átlag.
Ezután ismét visszatérve szokott életmódomhoz, volt:
A

vizelet
fajsúlya
1024-1023-9
1023-2
1022-6
1021-5

Összesen

Phosphorsav Ingadozás az
előző
tartalma
naphoz képest
2-12 gramm — 2-05
2-57
„
+0-45
2-86
„
+0-29
2-63
„
-0-23
2-90
„
+0-27
13 08 gramm

gr.
„
,
„
„

E szerint az 5 napi kiválasztás 13-08 gramm volt, ami
naponta átlag kitesz 2-616 grammot.
Az átlag ezen 5 nap alatt 0-168 grammal kisebb volt, mint az
első 10 nap alatt, a mi abból magyarázható, hogy az erőltetett izom
munka folytán a 11. napon fokozott phosphorsavkiválasztás a követ
kező 12. napon a normális alá szállott. Ha e 11. nap phosphorsavkilasztását figyelmen kivül hagyjuk s csak a 13-ik, 14-ik, 15-ik és 16-ik
napot vesszük tekintetbe, úgy tényleg azt találjuk, hogy
a napontai átlag ismét 2 - 74 grammra emelkedik,
ami csaknem eléri a 10 napi átlagot, a 2,784 grammot.
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Miután így megállapítottam, bár csak egy alkalommal, az izom
munka befolyását, egy napoii át megerőltető szellemi munkát végez
tem csaknem megszakítás nélkül; erre volt

17-ik nap

«
vizeletnek

mennyisége

fajsúlya

tártalma

Ingadozás az
előző
naphoz képest

1020-0 köbe.

1020-7

2-91 gramm

+ 0 - 0 1 gr.

A

Phosphorsav

a phosphorsav felszaporodott tehát, de csakis az átlaghoz (2'74 gramm)
képest, míg a 16. nap phosphorsavkiválasztását alig múlja fölül.
A 3 8-ik, 19-ik és 20-ik napon normális életmód mellett szo
kott munkámat végeztem. A phosphorsav ekkor is elég tág határok
között ingadozott, a mely különösen a 19. napról a 20-ikra 0'35
grammot tett ki, a mint azt a következő tábla mutatja:
A vizelet

Phosphorsav Ingadozás az

fajsúlya

tartalma

előző
naphoz képest

18-ik nap Í250-0 köbe.

1021-6

2-76 gramm

— 0-15

19-ik

„

1185-0

„

1022-1

2-88

„

+

20-ik

„

1205-0

„

1020-4

2-54

„

— 0-34

mennyisége

Összesen •3640-0 köbe.

0-12

8-18 gramm

Az átlag 2'727 gramm csaknem eléri a szellemi munka előtti
5 nap átlagos értékét (2-74), az első 10 nap átlagától pedig csak
57 milligrammal különbözik.
Már ezen eredmények is valószínűvé teszik azt, hogy a szellemi
munkával járó szétesése az idegrendszer alkatrészeinek — bár befo
lyásolhatja a phosphorsavkiválas tást, ezt csak oly csekély mérvben
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teszi, a mely elenyészik azon befolyás mellett, melyet az izomműkö
dés gyakorol arra s azért a phosphorsav egyszerű meghatározása által
közvetlen ki nem mutatható.
Miután azonban nincs kizárva annak lehetősége, hogy a phosphorsavkiválasztás észlelésem idejekor (1890. tavaszán) más — előt
tem ismeretlen — tényezők által is befolyásoltatott, ismételtem
vizsgálatomat az őszszel i s ; vizsgálatom eredménye a második alka
lommal a következő:
Lehetőleg egyenlő testi s szellemi munka mellett volt:
A vizelet
mennyisége

Phosphorsav

fajsúlya

tartalma

Ingadozás az
előző
naphoz képest

1-ső nap

1805 köbe,

1016-3

2'53 gramm

2-ik

„

1875

„

1016-0

273

;

+ 0-20 gr.

3-ik

„

1970

„

1017-3

2-66

Í

-0-07 •

Összesen:

7-92 gramm

5650 köbe.

A három nap átlaga 2 - 64 gramm.
Negyedik nap változatlan táplálkozás mellett ismét 25 kilométer
utat tettem 6 óra alatt, ekkor volt
'-

mennyisége

fajsúlya

tartalma

Ingadozás az
előző
naphoz képest

1795 köbe.

—=-

3'36 gramm

-1- 0-72 gr.

A vizelet

4-ik nap

Phosphorsav

A phosphorsav tehát 0 - 72 grammal, vagyis 27-13°/0-al több,
mint a három megelőző nap átlaga.
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Ötödik nap visszatérve szokott életmódomhoz volt
A vizelet

5-ik nap

mennyisége

fajsúlya

1275 köbe.

1014-5

Phosphorsav Ingadozás az
előző
tartalma
naphoz képest

1'90 gramm

— 1-46 gr.

A phosphorsav 24 órai mennyisége tehát 1.46 grammal kisebb,
mint a megelőző napon s 0.74 grammal kisebb az első 3 .nap átlagá
nál. A phosphorsav fokozott kiválasztására ez alkalommal is annak
jelentékeny megkevesbedése következett.
Ezen második vizsgálati sorozatom tehát megerősítette azt, a mit
az első alkalmával találtam, de mindkét vizsgálat egy s ugyanazon szemé
lyen lévén végrehajtva, még mindig nem nyújtott elég biztosítékot arra
nézve, hogy a következtetések, melyeket a talált értékekből vonnánk,
általános érvényűek. Azért más egyénnél is kellett ismételnem ugyan
azon kísérleteimet.
O l s a ' v s z k y orvosnövendék úr volt szives magát a szükséges
szabályos étrendnek s egyöntetű foglalkozásnak alávetni. A nála elért
eredmény vegyes táplálék s lehetőleg egyenlő testi s szellemi munka
mellett volt:
A

vizelet

Phosphorsav

mennyisége

fajsúlya

tartalma

1-ső nap

1685 köbe.

1020-0

2 - 40 gramm

2-ik nap

1800

1018-9

2-50

3-ik nap

1255

1022-7

2-28

Összesen

„

4740 köbe.

„

Ingadozás az
előző
naphoz képest

- f 0-10 gr.
-0-22 „

7-18 gramm

A három nap átlaga 2 - 393 gramm phosphorsav.
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Negyedik nap változatlan táplálkozás mellett, velem együtt, 25
kilométer utat tett s volt

mennyisége

fajsúlya

tartalma

Ingadozás az
előző
naphoz képest

1400 köbe.

1026-5

2.76 gramm

+ 0-48 gr.

A vizelet

4-ik nap

Phosphorsav

a mi 48 centigrammal több, mint a harmadik nap kiválasztása, míg
a három előző nap átlagát 37 centigrammal haladja meg.
Ötödik nap O l s a v s z k y úr az első három napra megállapított
életmódot folytatta s volt
let

5-ik nap

Phosphorsav

mennyisege

fajsúlya

tartalma

810 köbe.

1026-9

1-70 gramm

Ingadozás az
előző
naphoz képest

1-06 gr.

Ez 1 grammal s 6 centigrammal kevesebb, mint a megelőző munka
napon volt és 69 centigrammal marad az első 3 nap átlaga mögött.
A hatodik, hetedik és nyolezadik napon a phosphorsav ugyan
azon életviszonyok mellett ismét elérte szokott határait, a mint ezt
a következőkből láthatjuk:
A

a 6-ik nap

Phosphorsav
tartalma

Ingadozás az
előző
naphoz képest

mennyisege

fajsúlya

1870 köbe.

1016-3

2 - 65 gramm +-0-95 gr.

„

1019-5

2-25

1

1019-7

2-48

» 7-ik „ 1500
8-ik

vizelet

1365

Összesen | 4735 köbe.

-0-40 „
„

7-38 gramm

+ 0-23 „
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Ez átlag 2 - 456 gramm phosphorsav; 6 centigrammal több, mint
az első három nap átlaga.
A kilenczedik napon 0 1 s a v s z k y ur is erőltetett szellemi mun
kát végzett, a mennyiben a rendes előadásokon kivűl 10 órán át ta
nult. "Volt erre:

mennyisége

fajsúlya

tartalma

Ingadozás az
előző
naphoz képest

1510 köbe.

1024'.—

2-42 gramm

— 0-06 gr.

A

9-ik nap

vizelet

Phosphorsav

tehát kevesebb, mint a nyolczadik napon s kevesebb, mint a három
előző nap átlaga.
E csökkenése a phosphorsavnak a táplálék felszívódásában be
állott késedelemmel függhet össze; azonban eltekintve a beállott csök
kenéstől, maga a tény, hogy az emelkedés itt is elmaradt épúgy, mint a
magamon végzett kísérleteknél, eléggé szól a mellett, hogy a szellemi
munkára igen valószinüleg senkinél sem szaporodnék fel nagyobb
mérvben a phosphorsav.
A tizedik nappal O l s a v s z k y ur befejezte kisórleti sorozatát;
mely napon kiválasztása volt 2 - 26 gramm phosphorsav; 13 centi
grammal kevesebb az első 3 nap, s 20 centigrammal kevesebb a
második három normális nap átlagánál.
E vizsgálatokból látszik, hogy az i z o m m u n k a n a g y m é r v 
b e n b e f o l y á s o l j a a p h o s p h o r s a v k i v á l a s z t á s t ; eztmutatja:
Az első kisérleti sorozat 11. munkanapja, melyen 4'17 gramm
volt a kiválasztott phosphorsav, míg az előző tíz nor
mális napnak átlaga csak
2 - 784 „
volt. A szaporodás tehát
49"78 °/0
A második vizsgálati sorozat negyedik munkanap
ján 25 kilométernyi út után a kiválasztott phosphorsav
mennyisége csak
3.36 gramm
volt ugyan, de még ez is nagyobb az előző három normális
nap átlagánál 2'64 gr.-nál 72 centigrammal; a többlet 27 - 27 °/0
A harmadik vizsgálati sorozatnak negyedik munkanapja, melyen
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Olsavszky ur 25 kilométer utat tett, azt mutatja, hogy a kiválasztott
phosphorsav felszaporodása izommunka folytán nem egyéni tulajdon
ság. Nála a phosphorsav ugyan csak
2 - 76 grammot
ért el, a mi a megelőző 3 nap átlagát
. . . .
2\39 grammot
csak 37 centigrammal (15'43°/0) haladja meg, de ő nála is csaknem
fél grammot tesz ki a felszaporodás, ha a munkanapot nem a meg
előző három nap átlagával, hanem a közvetlen megelőző 3-ik nap ki
választásával (2-28 gramm) hasonlítjuk össze, a melyhez hasonlítva
az emelkedés itt is 21'05 ö / 0 .
Ugy látszik tehát, hogy a kiválasztás az izommunka nagysága
szerint ingadozik, ha nem is egészen arányos azzal.
Ez teszi megfejthetővé azt is, hogy a különböző vizsgálók majd
találtak felszaporodást, majd pedig nem — a szerint, a mint több v.
kevesebb munkát végeztek.
Felemlítek néhányat az eddigi észlelők közül, a kik velem ha
sonló eredményre jutottak. Ezek:
N o r t h W.1), a ki több ízben meghatározta saját phosphorsavkiválasztását, azt találta, hogy az munka alatt átlag 4" 19 grammra
emelkedett, mig a pihenő napokon 3-59 grammot tett ki átlag. A
szaporulat tehát 60 centigramm 16"71*/0 naponta, melynek okát
North a fokozott fehérnyeszétesésben kereste.
Ugyanezt észlelte H a m mond, 2 ) a ki megállapítva normális
viszonyok közötti phosphorsav kiválasztását, 5 napon át erősebb testi
munkát végzett, mely abban állott, hogy reggelenként 50 kilót 1 perez
alatt 3 méternyire emelt. Phosphorsavkiválasztása
ekkor
4 - 99 grammra
emelkedett középértékben, mig az csak . . . . 4 - 1 4 gramm
volt normális viszonyok közt. A felszaporodás az
izommunka folytán tehát
85 centigramm
20-53»/0.
Hammond egyúttal azt is észlelte, hogy a kiválasztás csak köz
vetlen a munka után volt felszaporodva, míg az később a normális
alá szállott.
') North W. Abstraot of a report on the influence of bodily labour upon
the discharge of nitrogén. Med. Centralbt. 84. 808—809.
, 3) Hammond. Über die Ausscheidung d. Phs. durch die Nieren. Arch. f.
wissenschaftl. Heilk. IV. 108.

60

DR. PREYSZ KOENBTJ

Kitűnik ez különben az én vizsgálataimból is, melyek szerint
Aki
választott
S "S Phosphorsav

«
I.
II.
III.

gramm
4-17
4-ik 336

11-ik

4-ik

2-76

A munkanapot
megelőző

követő

24 órában kiválasztott Phosphorsav

A munka előtti 24 óra
kiválasztása nagyobb
a munka utáni 24 óra
kiválasztásánál

gramm

gramm

2'70

2.12

0'58 grammal

2-66

1-90

0-76

2-28
7-64

1-70
5.72

0-58

„

E szerint nálam a munkanapot megelőző 24 órában a kiválasz
tás átlag 2 - 55 gramm volt, mig az ugyanazon napokat követő 3 nap
kiválasztásának átlaga csak 1*91 gramm vagyis 64 centigrammal
kevesebb.
L e h m a n n 1 ) izommunka után némely esetben talált emelke
dést, máskor nem.
P e t t e n k o f e r é s V o i t 2 ) munka alatt nem látták felszapo
rodni a phosphatokat.
Ben e k e 3 ) meg határozott csökkenést észlelt három órai fá
rasztó munka után.
"Vizsgálatainak eredménye azonban itt nem lehet bizonyító, mert
a vizsgálat ideje alatt a táplálék mennyiségére s minőségére nem volt
tekintettel.
A s z e l l e m i m u n k a , mint legtisztább idegműködés hatása
épen nem tükröződik vissza a phosphorsav kiválasztásban, a mint
ezt mutatja vizsgálataim közül:
Az I. vizsgálati sorozat 17. napja, melyen . 2 - 91 gramm
volt a kiválasztott phosphorsav az elozo nap . . 2'90 gramm
jával s az előző napok átlagával
2'62 grammal.
szemben.
Az emelkedés az előző naphoz képest tehát elenyésző csekély,
1

) Archív des Vereins für gem. Arbeiten IV. kötet 484. lap 1860.
) Untersuchungen iiber den Stoffverbrauch des norm. Menschen. Ztschr.
f. Biologie II. köt. 459. lap.
3
) Arch. des Vereins für gem. Arbeiten IV. köt. 521. lap.
2
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míg az előző 5 nap átlagához képest (29 centigramm) 11 - 07°/ 0 . De
ha e napok közül leszámítjuk a tizenkettediket, mint a fokozott ki
választásra következő kivételes napot, úgy ezen különbség is 17 centi
grammra száll le, amely nem lépi át a normális napi ingadozások
határát.
• A harmadik vizsgálati sorozat 9. napján az emelkedés egyálta
lában kimaradt, sőt csökkenés állott be úgy az előző naphoz, mint
az előző átlaghoz képest, jóllehet a kevesbedés mindkét esetben
igen csekély: 4, illetőleg 6 centigramm.
E vizsgálatokból látszik, hogy a s z e l l e m i m u n k a b e f o 
lyására változhat ugyan a kiválasztott phosphorsav
m e n n y i s é g e , d e c s a k o l y c s e k é l y m é r v b e n , a mely nem
haladja meg a normális ingadozások mértékét.
S p e c k !), a ki e kérdést hosszas tanulmány tárgyává tette,
ugyanüy eredményre jutott,
Szerinte a szellemi működés az anyagcserét direct nem befolyá
solja. Ami pedig az agyban a szellemi munka következtében lefolyó
tömecsmozgást illeti, az oly csekély, hogy szétesési termékei jelenlegi
vizsgálati módszereink által meg nem határozhatók.
Különben nem is valószínű aa, hogy az idegrendszer szétesése
észrevehetőleg befolyásolhatná a vizelet phasphorsavtartalmát, mert
annak phosphorsavtartalma összehasonlítva a test többi részeinek
ebbeli tartalmával, elenyésző csekély.
Összehasonlítva ugyanis az idegrendszer súlyát a test többi
részeivel V i e r o r d t azt találta, hogy mig az izom 43'09%-a a test
összes súlyának, addig
a csontváz
a vér . . . . . . .
agyra csak . . . . .
a gerinczagyra pedig . .

15'35 °/0,
7-69 „ mig az
2'37 „
0-067 „ esik.

Ennek megfelelőleg csekély az idegrendszer phosphorsavtartalma
is, a mennyiben V o i t 2 ) számítása szerint annak
') Speck. Untersuchungen űber die Beziehungen d. geistigen Thatigkeit
Z. Stoffwechsel. — Arch. f. exper. Path. et Pharmak. 15. 81—145,
*) Herrmanns Handb. d. Phys. VI. 1. 388.
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phosphorsavtartalma csak . . 1 2 grammra tehető,
míg az izmoké . . . . . . 130
„
„
a csontoké . . . . . . . .
1400
„
„
Hogy daczára ennek fölmerülhetett az a nézet is, mintha az
idegrendszer szétesése észrevehetőieg befolyásolná a vizelet phosphorsavtartalmát, annak oka a legtöbb esetben azon körülmény, hogy az
egyes vizsgálók egyrészt a táplálék minőségére s mennyiségére, más
részt a szervezet phosphorsavszükségletére nem fektettek kellő súlyt.
Ha a táplálék különbözősége által okozott ez eltéréseket leszá
mítjuk, s tekintetbe vesszük azt, hogy a szervezet nagyobb phosphorszükséglete mellett a kiválasztás különben egyenlő körülmények között
is kisebb lehet, úgy a látszólag ellentmondó vizsgálatok is megma
gyarázhatók.
így megmagyarázható a phosphorsav mennyiségének csökkenése
újszülötteknél az élet első heteiben, jóllehet azoknak testmozgásai
eléggé élénkek.
V o g e l 1 ) -ugyanis azt találta, hogy az élet harmadik napjától
a 8-ikig gyűjtött 375 ke. vizeletben 0'14°/00 volt a phosphorsav
(0 - 05 gramm).
A 8-ik naptól a 17-ikig gyűjtött 770 ke. vizeletben 0-06'°/00
volt a phosphorsav (0'046 gramm).
A 17-ik naptól a 25-ikig gyűjtött 285 keben a phosphorsavnak
csak nyoma volt kimutatható. a )
Később ismét szaporodik az M o s 1 e r szerint s fokozatosan eléri
a normálist.
A phosphorsav e minimális volta nem az idegrendszer tétlen
sége, hanem a fejlődő szervezet szükséglete által van föltételezve.
Russow 8 ) vizsgálatai szerint ugyanis a gyermek életének két
első havában 4—4 cm.-rel növekszik, míg a későbbiekben csak két
vagy 1 cm.-rel.
Ugyanily rohamosan nő a test súlya is, mely Fleischmann 4 )
1

) Arch. f. path. Anat. u. Phys. XI. 217. lap.

2

) Cruse über das "Verhalten des Harns bei Sanglingen. Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. 7. 11. 393. lap.
3
) Russow, Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. XVI. 81. 86.
4
) Fleischmann. Über Emahrung, u. Körperwiigungen d. Neugeborenen u.
Sáuglinge 1877.
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szerint az élet első havában naponta 30 grammal, míg a másodikban
csak 27-el, a harmadikban csak 25-el gyarapodik stb.
Könnyen érthető, hogy a vizelet phosphorsavtartalmának e csök
kenése az izomzat gyarapodásával s a csontrendszer fejlődésével van
összefüggésben.
B y a s s o n 1 ) szellemi munkára a phosphorsav óriási felszapo
rodását észlelte. Ez eredmény azonban nem igen valószínű, mert B.
u. a. vizsgálata alatt, normális táplálkozása daczára, munka után a
hugyanyt is felszaporodottnak találta. — Ha B. a nitrogén kiválasz
tására nézve már ily téves eredményre jutott, akkor phosphorsavkimutatásai sem tarthatók helyeseknek.
Hogy elmebetegeknél s nagyobb fokú idegbajoknál felszaporod
hat-e a kiválasztott phosphorsav, errre nézve eddigi vizsgálataim alap
ján még nem vonhatok következtetést.
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