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Közlemény a m. kir. állatorvosi főiskola tejhygienei laborató
riumából (Vezető : Dr. Fettick Ottó c. ny. r. tanár)

A  „Distol“ hatása a tejre.

Állatorvosdoktori értekezés kivonata.

írta : Csizmadia Bertalan állatorvos.

Már az ókorban is tudták, hogy bizonyos növényekből ké
szített ételek és italok befolyást gyakorolnak a tejelválasz
tásra és hogy hatóanyagaik megjelennek a tejben. Később 
már tudományos alapon is kezdtek ezzel a kérdéssel foglaj- 
kiozni, de behatóbban csak a múlt század közepe óta, ramk 
Kor is Stumpf ösztönzésére — bár már őt megelőzően js 
számosán foglalkoztak ezen kérdéssel — többen vizsgálato
kat végeztek abban az irányban, hogy az ismertebb gyógysze
rek miként befolyásolják a tejelválasztást és hogy átmennek1«  
a tejbe. Ezen vizsgálatok alapján az egyes gyógyszereket, női
vé nyékét és gyógyszerkészítményeket aszerint csoportosították, 
hogy serkentőleg vagy ellenkezőleg csökkentőleg hatottak1 a 
tejelválasztásra s igy megkülönböztettek tejelést fokozó'galacto- 
gog), vagy a tejelést csökkentő (galactifug) gyógyszereket. 
'Fontosabb tejfokozó gyógyszerek: a pilocarpin (S t u m :pf, 
R ö h r i g,) a natrium salicylicum (P a u 1 i, S t u m p f, P o r a k); 
a Galega off. (G i 1 le t D o m i 11 e), s újabban j a s c h k e ,  
B o u c h a c o u r t ,  Ni k l a s ,  Se i t z ,  L i e p m a n n ,  O t t  és 
Scoft L i n d i g, J o a c h i m, T a u b  e és mások nagyon beha
tóan foglalkoztak az organo-therapiás szerekkel, melyeknek az 
egyes szerzők specifikus tejképző hatást tulajdonítanak. A te
jelést csökkentő gyógyszerek közül a fontosabbak a követ
kezők: a hashajtók és a vizelethajtók. az antipyrin (Ryan-, 
T e n n i s s o n), az crgotin (L e o n a r d, Le G e n d r  e), la 
morphium és ópium ( F u b i n i  és Can t ü ) ,  az atropin (Hatn-  
m e r b  aí c h e r), a jódkálium (L a b o u r d e 11 e), a kámfor, a 
chloral, eucalyptol ( Röhr i g) ,  az acid, sulf, dil.; a rozmaring 
olaj, az arg. nitric, a solutio Burówi; az unguentum Lug- 
oli és a laxantiak és a diaphoreticák. Kitűnt továbbá,
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bogy bizonyos gyógyszerek indifferensek a tejelválasztásra, 
de megjelennek a tejben és ezáltal esetleg az újszülött, 
valamint a felnőtt egészségét hátrányosan befolyásolják, sőt 
mérgezést is okozhatnak. Ilyen fontosabb- gyógyszerek: a 
morphium és ópium ( F u b i n i  és C a n t u ,  Dol an) ,  az at
ropin ( H a m m - e r b a c h e r ,  F u b i n i ,  és B o n a n n i ) ,  a Chi
nin ( Bur  de  1, La n  d e re  r), a jódkálium (H a r n i e r ,  Lia-* 
bo  u r d |e tt  e,( S eh Fo s s be  r g e  r, R i g h i n i ) ;  a jodoförm 
(F e h 1 i ii g, R ig h  in  i), a natrium salicylicum (Pa üli ,  F e h 
l ing) ,  az antipyrin (Fi eux, )  az alkohol (Aus set ,  K l i n 
g e  ma n n ,  S t u m p f , R o s e m a n n ) ,  az arsen (Le w a 1 d ; H e rt- 
wig) ,  a vas ( Lew aid,  M a r c h  and,  Tied e s  eh i, T i r
ma  n n,) az ólom L e w a 1 d, S t u m p  f), a higany (O r f i 1 a, 
L e w a  Id) -a horgany ( H a r n i e r )  és a hashajtók, Ez1 utób
biak csak csekély mennyiségben mennek át s igy nincsenek ár
talmára a szervezetnek. Vannak még oly gyógyszerek is, ame
lyek a tejösszetételét befolyásolják, ilyen fontosabb gyógysze
rek: a higány, a jódkálium, az ©lom, az atropin, a nátrium, 
salicylium. Végül vannak olyan növények is, amelyek a tej 
izét, szaglát, színét megváltoztatják és a tejet mérgező ha
tásúvá teszik.

Vizsgálataim célja a distolnak a tejre gyakorolt hatásának 
a tanulmányozása volt. A gyakorlatban ugyanis a distolózás 
után egyes esetekben a tejmennyiségében, összetételében és 
izében változásokat észleltek, amelyek a disto! hatásával lát
szottak összefüggésben lenni. A distol ilyen irányú esetied 
ges hatását mindezideig sem hazánkban, sem külföldön nem 
tették vizsgálat tárgyává. Kisérleteimetaz Állatorvosi Főiskola 
tejhygiénéi laboratóriumában 9 tehénen végeztem. Ezek kö
zül 2 tehenet a budapesti vágóhidról szereztem be, 1 tehenet 
az állatorvosi főiskola belgyógyászati osztálya, 6 tehenet, a 
gr. Károlyi-féle káposztásmegyeri uradalom bocsáitctt rendelke
zésemre. Ezen utóbbi tehenek közül hármat 1 évvel azelőtt ivar
talan itattak. Ezek a tehenek is, — egy, elapadófélben lévőnek 
kivételével — mind bőven tejeltek.

Vizsgálataim a tej fizikai és kémiai tulajdonságainak meg
állapítására irányultak. Mindegyik kísérleti állatot a distolozást 
megelőzően hosszabb ideig figyeltem meg, amely idő alatt a 
tej mennyiségét és összetételét állandó mérés és analysis ut
ján ellenőriztem. A distol beadását clsak -akkor eszközöltem, 
amikor a tej mennyisége és összetétele állandósult.

A vizsgálati célokra szolgált 9 tehénen egyedenként a 
következőket állapitottam meg.



1. Kísérlet (6. sz. tehénen).

A distol hatása mindjárt a distol beadását követő napon 
mutatkozott és 10 napig tartott. A változás a tej mennyiséi 

gének csökkenésében és a tej összetételének megváltozásában 
nyilvánult meg. A tej a distolozás előtti á ti agm e nny i,s ég érői, 
azaz 6.1 literről a distol beadását követő napon 4.5 literre 
csökkent a következő napokon pedig 4.8, 4.6 4.7, 4.5, 4:3;
4.7, 5.5, 4.4 liter volt és csak ;a distollozájs után a 11 ük napon 
érte el az eredeti mennyiséget.

A tej ize es szaga is megváltozott a disoltozás követke,zií 
tében. A tej ize kissé kesernyéssé vált, szaga pedig a gyen- 
gén dohos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen íz és szag- 
hiba ■ a distol beadását követő 3-ik naptól kezdve volt észlel
hető és 8 napig tartott.

A tej összetételében a legfeltűnőbb változás a zsír szá
zalékos mennyiségében nyilvánult meg, amennyiben az a 3.86 
százalék distolozás előtti átlagértékről a distol beadását kö
vető napon 2.9 százalékra csökkent, a következő napokon pedig
3.2, 3.0, 2.8, 3,4, 3.4, 3.6, 2.6, 3.4, 3.2'°/o volt és csak a Il ik 
napon érte el a distolozás előtti értéket.

A fajsuly a distolozás előtti 1.0303 átlagértékről a dis
tol beadását követő napon 1.0300-ra sülyedt és az ezt kö
vető napokon a következő értékeket észletem 1.0292, 1.0290,
I. 0292, 1.0298, 1.0300, 1.0305, 1.0300, 1.0289, 1.0302, és csak 

a Il ik napon érte el a distolozás előtti értéket.
A szárazanyag a distolozás előtti 12.484 százalék átlag

értékről a distol beadását követő napon 11.242 százalékra, 
a következő napokon pedig 11.401, 11.111, 1)3.921, 11.792,
II . 842, 12.208, 10.882, 11.565, 11.652 százalékra csökkent és 
csak a 11. napon érte el az eredeti értékét.

A szárazanyag-fajsuly a distolozás előtti 1.3072, átlagér
tékről a distcíbeadást követő napon 1.3497-re, a következő 
napokon pedig 1.3312, 1.3398, 1.3509, 1.3252; 1.3262; 1.3200, 
1.3655, 1.3208, 1.3360,-ra emelkedett. A 11. napon elérte az 
eredeti értéket.

A zsírmentes zsárazanyag a distolozás előtti 8.618 szá
zalék átlagértékről a distol beadását követő napon 8.342 szá
zalékra csökkent, az ezt követő napokon a következő értéke
ket nyerteim: 8.201, 8.111. 8.121, 8.392 8.442; 8.608,8 282, 
8.165 s végül 8.452 százalékot. A 11. napon érte el az eredeti! 
értéket.

A s a V f o k c s ö k k e n t  a distolozás következ
tében. A distolozás előtti 7.5 átlagértékről a distol beadását 
követő napon 6.3-ra, a következő napokon pedig 6.5, 6.0, 6.5,
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6.4, 6.8, 6.9, 6.3, 6.4; 6.4; 6.3; -6.2 6.9 s végiül 6.7-re csökkent 
és csak a 15. napion érte el a distolozás előtti értéket.

A te j  s a v ó  re f r a k c i ó j a  s z i n t é n  c s ö k k e n t  a  
distolozás hatására. A distolozás előtti átlagértékről, amely 37.7 
fok volt, a distol beadását követő napon 35 fokra s az ezt 
követő 13 napon pedig 36.0, 35.8, 35.2, 35.5, 36.8; 37.0;
35.7, 35.5, 37.0, 37.0, 36.0 36.0; s végül 36.6 fokra esett le 
és csak a distolozás utáni 15. napon érte el az eredeti értéket.

Az analysis adatai szerint a distolozást követő első naptól 
kiezdve 3—14 napon át a tej egyes alkotórészei, igy a zsir- 
mennyisége, szárazanyaga, zsírmentes szárazanyaga, valamint 
a tejsavó refrakciója a 71,000/924. F. M. IX. B. szájmu rende
letben megállapított minimum íalá sülyedt, a szárazanyag-faj'1- 
suly pedig az előirt maximum fölé emelkedett.

2. Kísérlet (7. sz. tehénen).
A distol hatása mindjárt a distol beadását követő napon 

mutatkozott és 10—15 napig tartott. A változás a tej meny- 
nyiségének csökkenésében és a tej összetételének megváltozat 
sában nyilvánult meg. A tej a distolozás előtti 5.0 1. átlag-' 
mennyiségről a distol beadását követő napon 4.3 literre csök
kent, a z ezt követő napokon pedig a következő mennyiségiét 
kaptam 5.—, 5.3, 4.7, 4.6, 4.5; 4.7; 4.5; 4.5 és 4.6 liter s 
csak a 11. napon érte el a distolozás előtti mennyiséget.

A tej ize ás szaga is megváltozott a distolozás következ
tében. A tej ize kissé kesernyéssé vált, szaga pedig a gyen
gén dohos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen iz és szagr 
hiba a distol beadását követő naptól kezdve volt észlelhető 
és 6 napig tartott.

A tej összetételében legfeltűnőbb változás a zsirmennyi- 
ségében mutatkozott, amennyiben az a distolozás előtti 3.47 
százalék átlagértékről a distol beadását követő napon 3.0 szá
zalékra, a következő napokon 2.7, 2.5, 2.6, 2.5; 2.8; 2.7; 2.8 
2.8, 3.1 százalékra csökkent és csak a 11. napon emelkedett 
az! eredeti mennyiségre.

A fajsuly a distolozás előtti 1.0304 átlagértékről a distol 
beadása utáni első napon 1.0310-re, s az ezt követő napokon 
pedig 1.0323, 1.0322. 1.0323, 1.0337. 1.0330, 1.0330, 1.0320,
1.0325, 1.0315, 1.0310, 1.0315. 1.0312 1,0315-re emelkedett és 
csak a distolozás utáni 15. napon érte el az eredeti értéket.

A szárazanyag a distolozás előtti 12.027 százalék átlagú- 
értékről a distol beadását követő napon 11.613 százalékra, 
a következő napokon 11.579. 11.314. 11 459, 11.688 11.874, 
lfll.754, 11.624, 11.749, 11.858. százalékra csökkent és csak 
a 11. napon iérte el a distioliozás előtti iértéket.
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A szárazanyag-fajsuly a distolozás -előtti 1.3214 átlagér
tékéről a distol beadását követő napon 1,3494-re s az azt kö
vető napokon pedig 1.3821, 1.3807, 1.3756, 1.3879, 1.3681.
1.3732, 1.3638, 1.3660, 1.3468 s végül 1.3309-re emíelkedett 
-és csak -a distolozás utáni 12. napon érte el az eredeti értéket.

A zsírmentes szárazanyag a distolozás előtti 8.563 szá
zalék átlagértékről a distol beadása utáni első napon 8.613 
százalékra, a következő napokon pedig 8.879, 8.814 8 859
9.118, 9.074, 9.054, 8.824, 8.949; 8.758; 8.693, 8.838, 8.853,’ 
8.858, 8.638, 8.713 o/o-ra emelkedett s csak a 17. napon lett ismét 
normálissá.

A savfok a distolozás előtti 8.6 átlagértékről a distol be
adását követő napon 8.2-re, a következő napokon pedig 8.—,
7.7, 7.6, 7.7, 7.8, 7.8,7.7, 7V8, 8.2-re csökkent s csak a l l .  na
pon érte el az eredeti érték;,ét.

A tej savó refraktiója a distolozás előtti 37.2 fok átlag
értékről a distol beadása utáni második napon 37 fokra s 
az ezt követő napokon pedig 36, 36.1, 36, 36, 36; 36; 36.7; 
37 fokra csökkent és csak a 11. Papon érte el az eredeti ér’? 
téket.

Az analyzisadatai sz-eijinit a distolozjá-st követő (elsőnaptól 
kezdve 9-10 napon át a tej egyes alkotórészei: igy a zsirmeny- 
nviségc, szárazanyaga, valamint a tejsavó refractiója a 71,000/ 
924. F. M. IX. B. számú rendeletben megállapított minianum 
alá csökkent, (a szárazanyag-fajsuly pedig az előirt maximum 
fölé emelkedett.

3. Kísérlet (11. sz. tehénen).

A dist-o-l hatása a 11-es számú frissfejcs tehénen mindjárt 
a distol beadását követő napon mutatkozott, A változás a tej 
összetételének megváltozásában volt észlelhető. Ezen kísérleti 
áltatnak a tej mennyiségét nem figyelhettem meg, mivel az 
újszülöttje szopta. E tehén tejének elemzését a normális ér- 
tékek helyreállásáig szintén nem vizsgálhattam, mert időköz
ben a budapesti vágóhidra szállították. A tej összetélebén a 
legfeltűnőbb változás a zsirmennyiségében nyilvánult meg, 
amennyiben ;a: distolozás -előtti 4.38 százalék átlagértékről a 
distol beadása utáni -első napon 3.3 százalékra, az ezt k-öh 
Vető napokon pedig 3.2, 3.3, 3.2, 3-A 2.6; 2.9; 2.5; 2.3 2.4
3.3, 3.5 százalékra csökkent.

A fájsuly a distolozás -előtti 1.0308 átlagértékről a dis
tol beadását követő nan-on 1.0325-re,, a kővetkező napokon 
pedig 1.0325, 1.0320, 1.0330, 1.0335. 1.0345; 1.0335, 1.0350,
1.0355, 1.0365, 1.0330, 1.0325-re -emelkedett.
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A szárazanyag a distolozás előtti 13.219 százalék átlagéi 
téíkröl a distolozás utáni első napon 12.349 százalékra, az 
ezt követő napokon pedig 12.229, 12.224, 12.354, 12.238,;
12.008, 12.118, 12.012, 11.896,12.145, 12.474, 12.598 százalékra 
csökkent.

A szárazanyag-fajsuly a distolozás előtti 1.2921 átlagér
tékről a distol beadása utáni első »napon 1.3424-re, az ezt 
követő napokon pedig 1.3466, 1.3399, 1.3488, 1.3602, 1.3845, 
1.3651, 1.3918, 1.4048, 1.4082, 1.3443, s végiül 1.3334-rlei emel
kedett.

A zsírmentes szárazanyag a distolozás előtti 8.839 száza
lék átlagértékről a distol beadását követő napon, 9.049 szá-; 
zalékra, a következő napokon 9.029, 8.924, 9.154, 9.238, 9.408; 
9.218, 9.512, 9.596, 9.845, 9.174, 9.098 százalékra emelkejdettL

A savfok a distolozás előtti 8.4 átlagértékről a distolo
zás- .utáni erlső napon 7.3-ira, az ezt követő napokon: pedig 
6.2, 6,3, 6.1, 6.4, 5.8, 5.7, 6. 0, .6.2, 6.5 7.8 s . végül 7.2-re 
csökkent.

A tejsavó refractiója a distolozás előtti 37.7 fok átlag
értékről a distol beadását követő napon 36 fokra, a követ
kező napokon 36, 36.2, 36.8, 37.2, 37, 36, 35, 36.7, 37.7,
37, fokra csökkent.

A tej ize és szaga nem változott meg a distolozás követ
keztében.

Az analysis adatai szerint a distolozás alatt a tej egyes 
alkotórészei: így a zsirmenniyisége, szárazanyag, valamint a 
tejsavó refractiója a 71.000/924. F. M. IX. B. szájmu rendelet
ben megállapított minimum alá csökkent, a szárazanyag Ifaj- 
suly és a tej fajsulya pedig az előirt maximum fölé emelkedett.

4. Kísérlet (204. sz. tehénen).

A distol hatása mindjárt a beadás utáni napon mutati 
között és 5—13 napig tartott. A változás a tej mennyiségé
nek csökkenésében és összetételének megváltozásában volt ész
lelhető. A tej a distolozás előtti 9.5 liter átlágmennyisé|gről 
a distol beádláiSiát követő 2 /napon 7.5 literre, a követkeiziő 
Papokon pedig 7.—, 6.5, 6.5. 7.5. 8.—, 7.—, 7.—, 7.5, 8. , 
8.6, 8.W-, literre csökkent és csak a 15. napon eimelke-i 
dett az eredeti mennyiségre.

A tej ize es szaga is megváltozott a distolozás követkéz-’ 
tében. A tej ize kissé kesernyéssé víált, szaga pedig a gyen
gén dohos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen elváltozást 
a distolozás után a 3. naptól kezdve 6. napig tartott.

A tej összetételében a legfeltűnőbb változás a zsirmeny-
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nyiségben nyilvánult meg, amennyiben az a 3.2 százalék dis
tolozás előtti átlagértékről a distolozás utáni első napón 2.9 
százalékra, az ezt követő napokon pedig 2.2, 2.3, 2.0, 2.2, 2.7; 
2.9, 2.5, 2.9, 3,Oo/o~ra csökkent és csak á l l .  napon érte el 
az eredeti mennyiséget.

A fajsuly a distolozás előtti 1.0338 átlagiértékről a distol 
beadását követő 3. napon 1.0340-re, a következő napokon 
pedig 1.0355, 1.0342, 1.0345, 1.0348, 1.0352, 1.0340, 1.0340,
1 .{0342-re emelkedett és csak a 12. napon érte el a distolozás 
előtti értéket.

A szárazanyag a distolozás előtti 12.565 százalék átlag
értékről a distol beadása utáni napon 12.192 százalékra, s 
az ezt követő napokon 11.278 11.523, 11.536, 11.453, 12.128,
1/2.442, 12.062, 12.243, 12-363 százalékra csökkent és csak a 
11. napon lett ismét normálissá,

A szárazanyag-fajsuly a distolozás előtti 1.3523 átlagér
tékről a distol beadását követő napon 1.3652-re a következő 
napokon pedig 1.4032, 1.3992, 1.4227, 1.4059, 1.3792, 1.3704,
I. 39125, 1.3671, 1.3626-ra emelkedett és csak a distolozás utáni
II. napon érte el a distolozás előtti értéket.

A zsírmentes szárazanyag a distolozás előtti 9.365 száza
lék átlagértékről a distol beadását követő napon 9.293-iszá- 
zalekra csökkent, a következő napokon pedig 9.078 9.223 
9 536, 9.353, 9.428; 9.542, 9.562, 9,343 s végül 9.363 százalékot 
eszleltem. A zsírmentes szárazanyag a distol hatására majdnem 
változatlan maradt.

A savfok a distolozás előtti 9.8 átlagértékről a distol 
beadását követő napon 8.8-ra ezt fezt követő napokon pedig
8,4, 9.0, 8.8-ra csökkent és az 5. napon elérte a distolozás 
előtti értéket.

A tej savó refractiója a distolozás előtti 38.1 fok átlag
értékről a distol beadasa utáni 2. napon 37.4 fokra a követ
kező napokon pedig 37.5, 37.8, 36.3, 37. 37.2, 38; 38, 2,11 
38, 37.5»rá csökkent s csak a 13. napon érte el a distolozás előtti 
értékét.

Az analyzis adatai szerint a distolozást követő első nap. 
tol kezdve 10—13 napom fát a tej egyes alkotórészei: így a 
zsirmenmyisége, szárazanyaga, valamint a tejsavó refractiója 
a 71,000 924. F. M. IX. B. száínu rendeletben megállapite# 
minimum alá csökkent, a tej fajsulya és szárazianyapfajsulya pe
dig az előirt maximum fölé emelkedétt.

5. Kísérlet (205. sz. tehénen).
A distol hatása mindjárt a distol beadását követő napon 

mutatkozott és' 8—15 napig tartott;,. A változás a tej meny-
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nyiségépek csökkenésében és összetételének megváltozásában 
nyilvánult meg. A tej mennyisége a distolozás előtti átlagot, 
vé;víe alapul, ta mely 8.2 liter volt, a distol beadását követő 
napon 8 literre csökkent. A többi napokon pedig a következő 
mennyiségeket észleltem: 6.5, 7.—, 1 ~ ,  8.—, 7.5, 7.— ; 7.— , 
8.—, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 8.— 7.5 s csak a 16. napon emel

kedett az eredeti mennyiségre.
A tej ize és szaga is megváltozott a distolozás következ

tében. A tej ize kissé kesernyéssé vált, szaga pedig a gyen-i 
gén dohos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen iz és szag
hiba a distolozás utáni 2. naptól kezdve 8 napon át volt ész
lelhető.

A tej összetételében a legfeltűnőbb változás a zsirmeny- 
nyiségében mutatkozott, amennyiben az a distolozás előtti 4.67 
százalék átlagértékről a distolozás utáni első napon 4.4 száj. 
zalékra, az ezt követő napokon pedig 4.0, 3.9, 3.3, 3.4, 3.5;
3.4, 3.2, 3.8, 4.1, 4.3, 4.1; 4,p; 4.3 százalékra csökkent és csa.k1 
a 15. napon érte el az eredeti mennyiséget.

A fajsuly a distolozás előtti 1.0353 átlagértékről a dis- 
tplogjás utáni első napon 1.03p5-rje emelkedett. A többi nal
pokon a következő értékeket találtam: 1.0350, 1.0360, 1.0365, 
1.0348, 1.0360, 1.0367, 1.0355, 1.0345, 1.0347; 1.0350, 1.0348
1.0355 s végül 1.0353. A [fajsuly a distolhatás ideje alatti át
lagot véve mindössze csak 0.0001 emelkedést tüntet fel.

A szárazanyag a distolozás előtti 14.696 százalék átlag;) 
(értékről a distol beadását követő napon 14.416 százalékra, 
a következő napokon pedig 13.812, 13.941, 13.345, 13.042,!
13.461, 13.514, 13.448, 12.976, 13.857, 14.172; 13.822, 13.936
s végül 14.247 sziázjalékra csökkent és csak a 15. napon lett 
tómét normálissá.

A szárazany ag-f a jsuly a distolozás előtti 1.3021 átlagérték
ről a distol beadása utáni első napon 1.3119-re az ezt követői 
napokon 1.3242, 1.3320, 1.3584, 1.3474, 1.3479, 1.3549, 1.3590; 
1.3297, 1.3193, 1.3134, 1.3197, 1.3262, 1.3146-ra emelkedett és 
csak a 15. napon érte el az eredeti értékét.

A zsírmentes szárazanyag a distolozás előtti 10.022 szá 
ízialék átlagértékről a distol beadását követő napon 10.016 
százalékra csökkent. A többi napokon pedig a következő ér. 
télieket nyertem: 9.812, 10.041, 10.045, 9.642, 9.961, 10.114; 
9.776, 9.648, 9.872, 9.757 százalék. A 13. napon már elérte a 
idistozálás előtti értéket. A zsírmentes szárazanyag a distolha
tás ideje alatt csak 0.138 százalékkal csökkent.

A savtok a distozálás előtti 10.1 átlagértékről a distol 
beadását követő napon 9-re s az azt követő-napokon pedig
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9.7, 10, 9.6, 10, 9.6, 10,2; 9.6-ra csökkent és adistezálás utáni 
8. napon elérte az eredeti értéket.

A tejsavó refractiója a distolozás előtti 39.5 fok átlagér
tékről a distol beadása utáni első napon 39.2 fokra, az ezt 
követő napokon pedig 38.3, 39.1, 38.3, 38.9, 39.2, 39, 38.7,
38.6, 38.7, 39.1, 38,4, 38.5, 38.8 és csak a 15. napon érte el 
az eredeti értéket.

Ezen kísérleti állatnál tekintve azt, hogy a tej alkotó-, 
részei az  átlag értéket jóval meghaladták a 71.000 924. F. M. 
IX. B. számú rendelet normáitól csak 2 esetben tért el.

6. Kísérlet (206. sz. tehénen).

A distol hatása mindjárt a distol beadása utáni napon mu
tatkozott s 10—15 napig tartott. A változás a tej mennyiségének 
csökkenésében és összetételének megváltozásában volt észlel
hető. A tej a distolozás előtti átlagmennyiségről, azaz 8 liter
ről a distol beadását követő napon, 7 literre, a követkéz") 
napokon pedig 7, 7, 7 5, 8, 8.5 7, 7, 8, ,'8. 7.5, 7. 8., 7
7 literre csökkent és csak a 16. napon érte el a distolozás 
előtti mennyiséget.

A tej ize és szaga is megváltozott a distolozás követkéz, 
tében. A tej ize kissé kesernyés lett, szaga pedig a gyengén 
dohos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen iz és szaghibát 
a distolozás utáni 3. naptól kezdve a 9. napig észleltem.

A tej összetételében a legfeltűnőbb változás a zsirmennyi, 
séjgéhen nyilvánult meg, amennyiben az a distolozás előtti 
4.65 százalék átlagértékről a distolozás utáni első napon 4.3 
százalékra, az ezt követő papokon pedig 4.2, 4.0, 3.5, 3.4, 
3.1, 3.4, 3.3, 3y8, 4.1, 4.0, 4.3, 4.2 s végül 4.4 százalékra csök
kent és csak a 15. napon érte el az (eredeti mennyiséget.

A fajsuly a distolozás előtti 1.0334 átlagértékről a distol 
beadását követő 4. napon 1.0345-re, az ezt követő napokon 
pedig 1.0335, 1.0340, 1 0335, 1.0347, majd pedig a distolozás 
utáni 12. 13. 14. napokon 1,0345, 1.0342, 1.0337-re emelkedett. 
A distolozás utáni 15. naptól kezdve már ismét rendessé lett.

A szárazanyag a distolozás előtti 14.168 százalék átlagér
tékről a distol beadását követő első napon 13.897 százalékra, 
a következő napokon pedig 13.628, 13.438, 13.088, 12,718, 

12.483,12.718, 12.897, 13.074, 13.558, 13.413, 13.853, 14.048, 
13.968, 14.038 százalékra csökkent és csak a 16. napon érte 
el az éredeti értékét.

A szárazanyag-fajsuly a distolozás előtti 1.3015 átlagérték
ről a distol beadása utáni első napon 1.3088 ra, az ezt köve
tő napokon pedig 1.3097. 4.3178, 1.3419, 1.3419, 1.3575, 1.3419,
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1.3514, 1.3234, 1.3141, 1.3184, 1.3113, 1.3135, 1.3044-re emelke. 
dett és csak a 15. napon iérte el az eredeti értékét.

A zsírmentes szárazanyag a distolozás előtti 9.525 százalék 
átlagértékről a distolozás utáni 2. napon 9.428-ra, az ezt kiö- 
víető napokon pedig 9.438, 9.558, 9.318, 9,383, 9.318,(9.597), 
9.274, 9.458, 9.413- százalékra csökkent és a 11. napon elérte 
az eredeti mennyiséget.

A savfok a distolozás előtti 10.3 átlagértékről a distol 
beadását követő első napon 9.6-ra, a következői napokon 9.2, 
9, 9.8, 8.4, 9.2, 9.2, 9.6, 9.8, 9.8; 9.6; 9.6,9.8,10-recsők

ként és csak a distolozás utáni 16. napon érte el az eredeti 
értéket.

A tejsavó refrakciója a distolozás előtti 38 fok átlagértékről 
a distol beadását követő 3. napon 37.4 fokra csökkent. A többi 
napokon a következő értékeket észleltem. 37, 36.6, 38.1, 38.7,
37.4, 37,3, 37.5, 37.6, ;37.4, 37.8 flak s csak a 14. napon érte elaZ 
eredeti értékét.

Ezen kísérleti állatnál, tekintve azt, hogy a tej alkotó ré
szei az átlagértékeket jóval meghaladták, a 71.000/924 F. M. 
IX. B. számú rendelet normáitól csak 1 esetben tért el.

7. Kísérlet. (207. sz. tehénen).

A distol hatása mindjárt a distol beadását követő első 
napon mutatkozott és 9—15 napig tartott. A változás ezen kí
sérleti állatnál, az eddigiekkel szemben a tejmennyiségének nő- 
vieikedésében nyilvánult meg, de a tej összetételében itt is 
megváltozott. A tej mennyisége a distolozás előtt 
átlagban 11 liter volt. A distol beadása utáni első napon 11.5 
literre emelkedett. A distolozás után az emelkedés állandósult, 
s ezen emelkedés átlagosan 0.4 litert tett ki. A distolhatás' 
ideje alatt csak 1 esetben csökkent, a distol beadását követő 
2. napon, amikor is 10 liter volt a tej mennyisége.

A tej ize és szaga ezen állatnál is megváltozott a distolozás 
következtében. A tej ize kissé kesernyéssé vált, szaga pedig 
a gyengén dobos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen iz 
és szaghiba a distolozás utáni 3. naptól kezdve a 9. napig 
volt érezhető.

A tej összetételében a zsír mennyisége mutatta a legfel, 
tünőbb változást, amennyiben az a distolozás előtti 4.12 szá
zalék átlagértékről a distol beadása utáni első napon 3.7 szá
zalékra, az ezt követő napokon pedig 3.5, 2.7, 2.8, 2.65, 3.3, 
3.45, 3.5, 2.9, 3'.6, 3.2, 3.5 százalékra csökkent és csak a 13,. 
napon érte el az eredeti mennyiséget.

A fajsuly .a distolozás előtti 1.0342 átlagértékről a dist-



tolaaás utáni 3. napon 1.0350-re emelkedett. A többi nano,. 
Kcn pedig a következő értékeket észleltem: 1 0348 1 0347 1 033Q 
1 0350 i.03« ,  1 0349, 1.0345. 1.0350, 1.0355, és c i k  a 13 „a“ „ 
orte el az ie redeti értékét. 1

é r t é l é , a J ÍStol,°zás előtti 13 -781 százalék átlag- erteki01 a distolozás utam első .napon 13.153 százalékra, az ezt
kővető napokon pedig 12.838, 12.252 19 399 12217 19*07
k e l ő i ' 3' 1! 7' ^ V l 3 . 2 0 8.;’ l 2 . 8 5 5 Í a M f 's i Í 2g r a 2áök'.kent es csak a 13. napon lett ismét rendessé.

A S'zíáraízianyag-fajsuly a distolozás előtti 1.3166 átlagér 
.t i kroI„ a dlsto1 beadása utáni első napon 1.3307 -ra az ezt 
kővető napokon pedig 1.3377, 1.3812 1 3753 1 3763

.3518, 1.3461 1.3428 1.3707, '1.3377, 1.3429. 1 1 k r e  eme?’ 
értékéteS & ĉ S*0 0zds u^ n i 13. napon érte el az eredeti;

A zsirmentes szárazanyag a distolozás előtti 9.656 szá- 
atläigertekrol a distol beadása utáni első napon 9 453

krfr^fvno az. ezt bövető napokon -  kivéve a 7. napot, ami- 
kor 9. /02 százalék volt — pedig .9.338, 9 559 0539 0 ^ 7  
9.397, 9.637, 9,567, 9.608-ra * csökkent %  csak a IO? napon 
er te el azé redeti értéket. w

A savfok -a1 distolozás előtti 9.4 átlagértékről a distol 
beadasa utam első napon 8.4~re a következő napokon -  
kiveve a 3 es 4 .napot, amikor 9.6 és 9.7 volt -  media- 9 9.2 
9..2, 8 4 , 9/2, 8..8(, 8(4, 8.6, 8.8 és 9-ne csökkent és csak a ’ 
14. napon erte el az eredeti értékét.

A tejsavó refrakciója a distolozás előtti 39.4» átlaaérték 
rol a distol beadása utáni első napon 39 fokra, az ezt követő 
3“ P?Rk°"  M-f. 38.7, 38.7, 38.1, 37.3, 37.8,38,39.4,39
39 38,o, 39, 39, 39.2-re csökkent es csak a 16. napon érte el 
a distolozás előtti értékét.
, .  , A fej összetétele az1 átlagértékeket jóval meghaladták ezen 
kisedeti allatnal s így a distolhatás ideje alatt csak 5 esetben
, rt e a 71.000/924 F. M.. IX. B. számú rendeletben megál
lapított normáktól. s

8. Kísérlet (208. sz. tehénen).

A distol hatása mindjárt a distol beadását kö,vető első 
napon mutatkozott és 10-13 napig tartott. A változás a 
tej mennyiségének a csökkenésében és összetételének meg, 
változásában nyilvánult meg. Ezen kísérleti állat elapadó fél- 
ben volt A tej mennyisége a distolozás előtti átlagértékről, 
amely 6.2 liter volt, a distol beadása utáni 2. napon 5.5 literé 
re, az íekz|t követő napokon pedig 4.5, 5.5, 5, 5.5, 6, 5, 5 5 5

13



14

6, 5, 5.5 literre eökk'ent és a 14. napon emelkedett az ere
deti mennyiségre.

A telj’ fee és szaga is mjejgváltazott a distolhiatáfs ideje 
alatt. A tej ize kissé kesernyéssé vált, szaga pedig a gyengén 
dohos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen iz és szaghibát 
a distol beadását követő 3. naptól kezdve észleltem és 1 na
pon át tartott.

A tej összetételében a legfeltűnőbb változás a zsirmennyb 
ségében nyilvánult meg, amennyiben a distoiozás előtti 4.22 
százalék átlagértékről a distol "beadását követő e’ső _napon! 
3.8 százalékra csökkent. A többi napokon a következő érté
keket észleltem: 3.8, 4.2, 3.5, 2.85, 3.1, 3.35, 3./,3.4, 3.7, 3.8, 
3.5, 3.9o/o-oit s csak a distoiozás utáni 14. napon érte el az; eredeti
mennyiséget. , ,, , ,

A fajsuly a distoiozás előtti 1.0339 átlagértékről a distol 
beadása utáni 4. napon 1.0342:-re emelkedett, az ezt követő 
napokon pedig kisebb-nagyobb ingadozásokat mutatott és hol 
az eredeti érték f ölé emelkedett hol pedig az alá sülyedt, ezen 
értékek a következők: 1.0350, 1.0345, 1.0335, 1.0349,1.0352, 
1.0335, 1.0337, 1.0347, 1.0345 voltak és csak a 14. napon érte 
el az eredeti értékét s ezen naptól kezdve már nem mutatott 
oly ingadozásokat ,mint a distolhatás ideje alatt.

A szárazanyag a distoiozás előtti 13.814 százalék^ átlag 
értékről a distol beadása utáni első napon 13.297 százaléká
ra, az ezt követő napokon pedig 13.074, 13.753, 13.013 12.432, 
12.608, 12.658, 13.427, 13.342 13.078, 13.284, 13.137o/„ s végül 
13.(568o/o-ra csökkent és csak a 14. napon érte el az eredeti
mennyiségét. ..........  ,,, ,

A szárazanyag-fajsúly a distoiozás előtti átlagértékről, a 
melv 1.3124 volt a distol beadása utáni első napon 1.3273-ra 
az ezt követő napokon pedig 1.3234, 1.3156, 1.3407, 1-3737,
1.3596, 1-3441, 1.3353, 1.3490, 1.3294, 1J3263, 1.3428. U259,
emelkedett és csak a j4. napon érte el az eredeti értékét.

A zsirmentes szárazanyag a distolozád előtti 9.589 szá
zalék átlagértékről a distol beadását követő első napon 9.497 
százalékra, a következő napokon, — kivéve a 2. 8 es 9. na
pokat, amikor 9.774, 9.727, és 9.742 százalék volt -  pedig 
9.553, 9.513, 9.582, 9.508, 9.308, 9.378, 9.484 százalékra csök
kent és csak a 12. napon érte el az eredeti értéket.

A savfiok a distoiozás előtti 8.8 átlagértékről a distol beadá
sát követő napon 7.8-ra, a következő napokon kiveve a 3. 
napot, mikor 9.2 volt, -  pedig 8.4 8,8,8,8.1,8,8,7.4-reicsökkent 
éís a 11. napon elérte az eredeti értékét.

A tejsavó refrajkciója a disjolozas előtt 37.7’ átlagérték 
ről a a istol beadása utáni 2. napon 36.3°-ra, az « 4  követő na-
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pokon pedig 37.3, 37, 37, 36.8, 37, 37.4,37.3,36.5,37.4, 37.2,37.3 
fokra csökkent s csak a 14. napon érte el eredeti értékét

A tej összetétele ezen kísérleti állatnál a distolhatás ideje 
alatt 2 esetben tért el a 71.000/924. F. M. IX. B. számú rende
letben megállapított normáktól.

9. Kísérlet (274, sz. tehénen).

A distcl hatása ezen kísérleti állatnál s mindjárt a diá
tól beadását követő első napon mutatkozott és 6—15 napig 
tartott. A változás a tej mennyiségének csökkenésében és ösz- 
szetételének megváltozásában nyilvánult meg. A tej mennyi
sége a distolozás előtti átlagról, amely 7.5 liter volt,.a dis— 
tol beadása utáni 4. napon 6.5 literre, az ezt követő napokon1 
pedig 6.5, 7, 7, 7,-re csökkent és a distolozás utáni 9. napon 
emelkedett az eredeti mennyiségre.

A tej íze és szaga is megváltozott a distolhatás ideje 
alatt. A tej ize kissé kesernyéssé vált, szaga pedig a gyengén 
dohos takarmány szagára emlékeztetett. Ezen iz és szaghibát 
a distol beadását követő 3. naptól kezdve észleltem és 7 9 na
pon át tartott.

A tej összetételében a legfeltűnőbb változás a zsirmennyi- 
ségében nyilvánult meg, amennyiben a distolozás előtti át
lagértékről, azaz 4.81 százalékról a distol beadása utáni első 
napon 4.4 százalékra, az ezt követő napokon pedig 4.3 száza
lékra, majd 3.9, 3.1, 3.2, 3.85, 3.75, 3.6, 3 8, 4, 3 9, 4.2, 3.6, 4.2 
százalékra csökkent és csak a 16. napon érte el eredeti meny- 
nyiségét.

A fajsuly a distolozás előtti 1.0339 átlagértékről a diSr- 
tol beadása utáni első napon íi)347-re, azt ezt követő napokon 
pedig 1.0345, 1.0352, 1.0355, 1.0349, 1.0355, 1.0355, 1.0357, 
1.0348, 1.0345, 1.0350,1.0348, 1.0357, 1.0345, 1.0355-re emelke
dett és csak a 16. napon érte el az eredeti értéket.

A szárazanyag a distolozás előtti 14.507 százalék átlag
értékről a distol beadása utáni első napon 14.217 százalékra* 
az ezt követő nanokon pedig 14.048,- 13.742, 12.856, 12.827, 
13.756, 13.636, 13.506, 13.522, 13.688, 13.692,14002,13.506,
13.928, 13.816 százalékra csökkent és csak a distolozás utáni 
16. napon érte el az eredeti értéket.

A szárazanyag-fajsuly a distolozás előtti 1.2917 átlagér
tékről a distol beadása utáni első napon 1.3087-re, az ezt kö
vető napokon 1.3113, 1.3287, 1.3635, 1.3566.1.3319, 1.3358,1.3426, 
1.3310, 1.3221, 1.3280, 1,3161, 1.3426, 1.3148, 1.3299-
re emelkedett és csak a 16. napéin érte el az eredeti értéket.

A zsírmentes szárazanyag a distolozás előtti 9.694 százalék
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átlagértékből a distol beadása utáni -első napon 9.817 száza
lékra, az ezit követő napokon, — kivéve az 5. és 10. napot, ami
kor 9.627 és 9.6880/0 volt — pedig 9.748,9.842, 9.756,9.906,9.886 
9.906, 9.722, 9.792, 9.802, 9.906,9.728, 9.916 százalékra emelke
dett és csak a 16. napon érte el az 'eredeti értéket

A savfok a distolozás előtti 9.9 átlagértékről a distol be
adása utáni 2 .napon 9.2-re ,az ezt követő napokon pedig 9.6, 
9.2, 8, 8.8, 9.2, 9.2, 9.6, 8.8, 9.6; 9.2; 9.4-re csökkent és csakj 
a 14. napion érte el az eredeti értéket.

A tejsavó refrakciója a distoloziás előtti 38° átlagosér
tékről a distolbeadást követő első napon 37.7.°-ra, ä következő 
napokon, — kivéve a 3. 9. és 11. napokat, amikor 38, 38.3 és 38.® 
volt, — pedig 37.7, 37.4, 36.3, 37.5, 37.4, 37.7,37.6, 37.4, 37.5 
37.8 szjáteialékra csökkent és csak a 15. napon érte el az ere
deti értéket.

A tej összetétele ezen kísérleti állatnál, miivel az átlagé 
értékeket jóval meghaladták, a distolhatás ideje alatt 2 eset
ben tért el a 71.000/924. F. M. IX. B. szá'mu rendeletben 
megállapított normáktól.



Összefoglalás.

Vizsgálataim adatai szerint a distol a következő elváltom 
zásokat létesítette a tejben:

1) A zsir százalékos mennyiségle az összes kísérleti álla
toknál csökkent. A zsirmennyiség' csökkenése 0.64—1.42 szá
zalék, átlagban 0.3 százalék vioiít. A zsírban szegényebb te, 
jleknél a zsirmennyiség csökkenése nem volt oly kifejezett, 
mint a zsírban gazdagabbaknál. Ez utóbbiaknál a zsir szá
zalékos mennyiségének a rendesre való visszatérése hosz> 
szabb időt vett igénybe, mint a zsírszegény tejeknél.

2) A fajsuly egy esetben 0.0307-el csökkent, egy esetben 
majdnem változatlan volt, amennyiben csak 0.0001-el emel
kedett, a többi hét esetben pedig!, ha nem is nagy mérték, 
ben, de következetesen emelkedést mutatott (0.0003—0.0021.)

3) A szárazanyag mind a kilenc esetben csökkent. A leg
kisebb csökkenés 0.376 százalék, a legnagyobb 1.023 százalék 
volt.

A zsírmentes szárazanyag egy esetben majdnem váltom 
zatlan (0.011 százalék emelkedés), 3 esetben több, 0.041 —
0.640 százalékkal, 5 esetben pedig 0.061—0.307 százalékkal ke
vesebb volt.

5) A szárazanyag-fajsúly mind a 9 esetben emelkedést mu
tatott. 0.0239—0.0855-ig.

6) A savfok mind a 9 esetben csökkent. A csökkenés 0.2— 
1.9 Soxhlet-Henkel savfoknak felelt meg.

7. A savó refrakciófoka szintén mind a 9 esetben csökkenést 
mutatott (0.40—1.80).

8) A tejíhöizam 1 esetben 0.4 literes emelkedést, a töb
bi esetekben pedig csökkenést, 0.3—2.2 literig tüntetett fel.

9) A telj1 lize 1 esetet leszámítva a distol beadása után 
mindig többé-kevésbbé kesernyéssé vájt, szaga pedig a gyen
gén dohos takarmány szagiára emlékeztetett. A tej izének és 
Sizaglániák megváltozása 6—8 napig tartott.

A tej mennyislégében és összetételében észlelt változások 
nem egyformán hosszú ideijg tartottak. Egyes teheneknél már 
a 10. napon, másoknál később, 16 nap múlva szűntek meg.





Munkám végeztével nem mulaszthatom el, hogy 
méltóságos Dr. Fettick Ottó tanár urnák, az Állat
orvosi Főiskolai tejhygienei laboratórium vezetőjé
nek, nagybecsű és értékes támogatásáért köszöne- 

temet ezen a helyen is nyilvánítsam.
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Aus dem Milchhygienischen Laboratorium der Tierärztlichen 
Hochschule in Budapest. (Leiter: Professor Dr. Otto bettick.)

WUntersuchungen über die irkung des „Distol“
auf die Milch

Auszug aus der Inagural-Dissertation 

des dipl. Tierarztes Bertfrold Csizmadia.

Bezüglich der Art der Beeinflussung der Milchabsonde
rung durch das, bei der Leberegel-Krankheit sich vorzüglich 
bewährte Heilmittel „Distol“, liegen bis nun blos spärliche 
praktische Beobachtungen vor. Laut diesen tritt in einzelnen 
Fällen als Folge der Einwirkung des Distol in der Zusammen
setzung der Milch eine Veränderung ein. Behufs Feststellung 
der Art der Beeinflussung der Milchdrüsen, resp. der Milch
absonderung durch das Distol nahm ich im Milchhygäenischen 
Laboratorium der Tierärztlichen Hochschule an 9 Melkkühen 
Versuche vor. Die Ergäbnisse der Untersuchungen sind folgende:

1. Der perzentuelle Fettgehalt verringerte sich bei sämt
lichen Versuchstieren. Die Verringerung des Fettgehaltes be
trug 0.64%—1.42%, im Mittel 0.8%. Bei fettarmerer Milch war 
die Verminderung des Fettgehaltes nicht so ausgesprochen, 
wie bei den Eettreicheren. Bei letzteren nahm die Rückkehr 
zur normalen Fettperzentuation eine längere Zeit in Anspruch, 
als bei den Fettarmen.

2. Das spezifische Gewicht verringerte sich in einem 
Fall (0,0007), in einem anderen Fall blieb es fast unverändert 
(Erhöhung 0.0001), in den restlichen 7 Fälle trat eine constante, 
wenn auch nicht erhebliche Erhöhung auf. Diese betrug

0003-0.0028.
3. Die Trockensubstanz verringerte sich in sämtlichen 9 

Fällen. Der niederste Wert betrug 0.376%, der höchste 1.023%.
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4. Die fettfreie Trockensubstanz blieb in einem Fall bei
nahe unverändert (Erhöhung 0.011 °/o), in drei Fallen war sie 
vermehrt (0 041—0.640 Vo), in fünf F llen aber war sie gerin
ger, als vor der Behandlung mit Distol (0.61 —0.307%).

5. Das spezifische Gewicht der Trockensubstanz zeugte 
in sämtlichen Fällen eine Erhöhung (0.0739—0.0855).

6. Der Säuregrad war in allen Fällen verringert (0.2—1.9).
7. Die Refractionskraft der Molke wies gleichfalls in 

sämtlichen 9 Fällen eine Verminderung auf (0.4 —18 Grad.
8. Der Milchertrag war in einem Fall erhöht (0‘4 L), in 

den restlichen 8 Fällen zeigte sich eine Verringerung (0.3— 
2.2 L.)

9. Der Geschmack der Milch der rr it Distol behandelten 
Kühe w r, vom dritten Tage der Distolbehandlung gerechnet, 
8 Tage hindurch ausnahmslos ein mehr-minder bitterlicher, 
ihr Geruch erinnerte an den Geruch eines schwach muffigen 
Futters.

Die an der Zusammensetzung und Menge der Milch wahr
genommenen Ver nderungen waren nicht von gleichlanger 
Zeitdauer. Bei einigen Tieren waren sie bereits am l.-ten Ta
ge nicht mehr vorhanden, bei anderen stellte sich der frühere 
Zustand erst später, bis nach 16 Tagen ein.


