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A ni. kir. állatorvosi főiskola élettani intézetéből.
(Igazgató: Dr. Deseő Dezső ny. rk. tanár.)

Összehasonlító vizsgálatok 
a tehén- és magzatvér aminosav-, 

carbamid- és ammónia-tartalmáról.
Állatorvpsdoktori értekezés kivonata, 

írta: Lelkes Zoltán állatorvos.

A vér nem-fehérjeszerű, nitrogéntartalmú anyagaival a külföldi irodalom 
tanúsága szerint, különösen az utolsó néhány esztendőben, foglalkoztak 
bővebben. Azt gondolták ugyanis, hogy a maradéknitrogénanyagok össze
tételéből normális körülmények között következtetni lehet a fehérjetartalmú 
anyagok felépítésére és elbontására, pathologiás viszonyok között pedig 
kórjelzés nézőpontjából felhasználható adatokat szolgáltathat. Ezek a vizs
gálatok legnagyobb része azonban az embergyógyászatra esik, háziállatokon 
hasonló irányú kutatásokat még nagyon keveset végeztek. Nem találtam 
az idetartozó’irodalomban olyan feljegyzéseket, melyek a magzatvér nitrogén- 
tartalmú, riem fehérjeszerű anyagaival külön-külön is foglalkoztak volna. 
A lóvér (Lakos), a szarvasmarhavér (Burghof jer), a sertés- és sertésmagzat- 
vér (Dobó), a tyúkvér (Kaszás), és a borjúmagzatvér (Graji) maradéknitrogén- 
tartalma már a hazai állatorvosi irodalomban is ismeretes, nem végeztek 
azonban vizsgálatokat a nitrogéntartalmú maradékanyagok megoszlására 
vonatkozólag. A külföldi irodalomban Scheunert és Pelzchrzim közöltek 
kísérleteket, melyekben mikromódszerek felhasználásával a szarvasmarha
vér egyes maradéknitrogénanyagai mennyiségét meghatározták.

A vér nem-fehérjeszerű, nitrogéntartalmú anyagai közé az újabb 
vizsgálatok szerint a carbaminsav, carbamid, az ammonia, az amino- 
savak, a húgysav, a kreatin és a hippúrsav tartoznak.

Vizsgálataimhoz szükséges vért a vágóhídon szereztem be. A vér
vétel magzatoknál a szívnek vérbocsátótűvel való megcsapolása által 
történt, teheneknél pedig elvéreztetés közben fogtam fel a szükséges 
vérmennyiséget. Vérvétel után a vért defibrináltam, majd fehérjéit 
kicsaptam. A fehérjementesítést 10%-os wolframsavas nátriummal és 
2/3-n kénsavval végeztem (Folin szerint) az ammoniameghatározás 
kivételével, amikor a vér fehérjéit 95%-os alkohollal koaguláltam. 
Az ezután kapott szürletből mindig meghatároztam a maradéknitrogén 
mennyiségét is, melynek meghatározását mikrokjeldál eljárással a 
szokásos módon végeztem. Az ammoníameghatározásnál a fehérje
mentesített vér szüredékét meglugosítottam, majd a felszabaduló ammo-
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niát levegőátáramoltatás segélyével 30—35o C-on 70/n kénsavban 
fogtam fel, melyet aztán 70/n lúggal megtitráltam. Az aminosavak 
meghatározásához a van Slyke-féle mikroberendezést használtam.

A carbamid-meghatározást urease fermentum segélyével végeztem, 
melynek készítési módja a következő vo lt: 5 gr. finomra őrölt szója- 
lisztet 100 kcm. 30%-os alkohollal eldörzsöltem, majd 24 órai állás 
után leszűrtem. Az így nyert kivonat bontóképességét kipróbáltam. 
Ismert töménységű carbamidoldattal végzett meghatározásaim során 
megállapítottam, hogy a carbamid-meghatározás e módja 7-9% veszte
séggel jár. Ennélfogva a vér carbamid-meghatározásánál kapott és 
feltüntetett értékeknél erre tekintettel voltam. A meghatározás módja 
egyébként a következő : a fehérjementesített vér szürletének 10 kcm.-ét 
pyrex-kémcsőbe mértem s 2'5 kcm. szójakivonatot és 3 kcm. phosphat- 
keveréket adtam hozzá (mely áll 13-6 gr. KH2 P04 és 83-5 gr. 
Na2 HP04 +  12HaO : 500 kcm. vízben), majd 15 percre 50o C-os 
vízfürdőbe állítottam. Ezután meglúgosítva a felszabaduló ammóniát, 
60» C-on 70/n kénsavba destilláltam, miközben a habzás meggátlására 
kb. 10—15 csepp octylalkoholt tettem hozzá. Az átdestillált octyl- 
alkohol jelenléte a titrálás értékeit befolyásolta, miért is az eltérés 
nagyságának megállapítása után a 70/n sav, illetve a lúg factorát 
ennek megfelelően módosítottam.

A fent leírt eljárással összesen 22 tehén és 36 magzat vérét vizs
gáltam meg. A meghatározások eredményét 100 kcm. vérre vonat
koztatva, mgr. mennyiségben kifejezve, a következő táblázatban 
foglalom össze. Az 1. számú rovatban csak egyszer talált szélső értékeket, 
a 2. számú rovatban pedig a gyakrabban nyert határértékeket tün
tetem fel.

Tehén Magzat1 2  1 2
Maradék-N. mgr. 21-6—42-4 22-4 —41-2 27-8 —62-4 37-2—61:8
Carbamid-N. „ 39—126 6-4 —1P9 3-8 —21-0 60—16-7
Amino-N. „ 44—12-3 4’2 — 9'9 153 —37'5 17 0—29'6
Ammonia-N. „ 0-0— 0-98 0'24— 0-65 0-65— 2'6 PO— 2-3
Carbamid-N. %-ban 17-4—454 21 -7 —404 7-5 —37-5 10-3—36-0
Amino-N. %-ban 15-0—54’2 17-8 —39-9 35-5 —75-9 37-0—614

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a magzatvér maradéknitrogén- 
tartalma jóval magasabb a tehénvérnél, ennek azonban a korral való 
növekedését nem észleltem. Az ammoniatartalom mindkét vérben 
nagyon csekély.

A különbségek, melyek a tehén- és magzatvér carbamid- és amino- 
nitrogénjének százalékos megoszlása között észlelhetők, a fejlődő és 
a kifejlett szervezet anyagforgalma közti különbségekkel magyaráz
hatók. A kifejlett szervezet fehérjéinek elbomlásából származó vegyü- 
letek ezek vérében sokkal nagyobb tételt képviselnek, mint a magzat
nál, mert hiszen a magzat életjelenségei főképen az állandó nőve-
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kedésre szorítkoznak. A fejlődő magzatnak elsősorban a sejtszaporítás 
képezi feladatát, szemben a kifejlett szervezettel, melynél a végzett 
fizikai munka már magában is megváltoztatja az anyagforgalom képét. 
A kifejlett szervezetben a fehérjék bontása sokkal nagyobb arányok
ban történik, miből könnyen megmagyarázható, hogy a fehérjebomlás
termékek, így elsősorban a carbamid, viszonylagos értéke a vérben 
magasabb.

Ezzel szemben a magzat szervezetében állandó építő munka folyik, 
fehérjebomlás csak annyiban, amennyiben ez a létfenntartáshoz szük
séges, ezért a carbamid-concentratiónak is alacsonyabbnak kell lennie 
a maradéknitrogén mennyiségéhez viszonyítva. Ugyanezen okokra 
vezethető vissza a magzat vérének magas aminosavtartalma, mely, 
mint a táblázaton kitűnik, a tehén vérének háromszorosa is lehet. 
A magzat növekedése rendkívüli arányokban történő fehérjefelhalmo
zódásban áll és a fehérjék felépítéséhez sok aminosav szükséges. 
Ez a körülmény magával vonja a vér aminosavtartalmának meg
szaporodását.

*
Munkámat Dr. Deseő Dezső ny. rk. tanár úr irányítása mellett végeztem 

s becses támogatásáért ezúton is hálás köszönetét mondok.
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Aus dem physiologischen Institut der ung. kgl. tierärztlichen Hochschule 
in Budapest. Direktor: Dr. D. v. Deseö.)

Vergleichende Untersuchungen über die Menge 
des Amino-, Harnstoff- und Ammonia-Stickstoffes 

im Blute der Kühe und Föten.
Auszug aus der Inauguraldissertation 

von Zoltán Lelkes Tierarzt.

Es wurde die Menge einiger Rest-N. Bestandteile im Blute der 
Kühe und Föten bestimmt. Zur Bestimmung des Amino-N. wurde 
das von Van Slyke angegebene Verfahren verwendet, während die 

• Menge des Harnstoff-, Ammonia- und Rest-Stickstoffes nach den in 
Pincussens „Mikromethodik“ angeführten Methoden gewonnen wurde. 
Die auf diese Weise ermittelten Werte wurden auf 100 kcm des Blutes 
berechnet in mgr. angeführt und in 8 Tabellen zusammengestellt.

Man musste besonders bei der Bestimmung des Harnstoff-N. mit 
grösster Vorsicht vorgehen, da die Urease, die aus Sojabohnen-Meh! 
mit 30% Alkohol extrahiert wurde, gegen Verunreinigungen sehr 
empfindlich ist und ihre Wirksamtkeit einbüsst. Zur Darstellung 
wurde auch nach der Vorschrift von F. C. Koch vorgegangen und das 
Ferment in einem mit Glyzerin hergestellten Auszuge gewonnen. 
Es haben sich beide Verfahren als gleichwertig bewiesen.

Es kam defibriniertes Blut von 22 Kühen und 36 Föten zur Unter
suchung. Das Blut wurde vom Schalchthofe bezogen. Es wurden 
immer parallele Bestimmungen ausgeführt und in Fällen, wo es not
wendig erschien, auch mehrere Versuche angestellt. In allen Blut
proben wurde der Gehalt an Rest-N. und Harnstoff-N. bestimmt, der 
Ammonia-Stickstoff wurde in 34 Fällen (13 Kühe, 21 Föten) und der 
Amino-Stickstoff im Blute von 8 Kühen und 13 Föten ermittelt. Die 
in Spalte 1 angeführte Werte bedeuten die niedrigsten und höchsten 
Zahlen die gefunden wurden, während in Spalten 2. die am häufigsten 
vorkommende Grenzwerte zu finden sind. Ebenso wurden auch die 
auf die Menge des Rest-N. bezogene und in %-ten berechnete Mengen 
des Harnstoff- und Amino-Stickstoffes angeführt.
Es wurde gefunden Kühe Föten

an 1 2  1 2
Rest-N. in mgr. 21-6—42-4 22-4 —41-2 27-8 —62-4 37-2—61-8 
Harnstoff-N. in mgr. 3-9—12-6 6-4 —11-9 3-8 —21 -0 6-0—16-7
Amino-N. in mgr. 4-1—12-3 4-2 — 9-9 15 3 —37 5 17-0—29 6
Ammonia-N. in mgr. 0-0— 0-98 0-24— 0-65 0-65— 2-6 PO— 2-3 
Harnstoff-N. in % 17-4—45-1 21-7 —40-1 7-5 —37-5 10-3—36'0
Amino-N. in % 15-0—54-2 17-8 —39-9 35'5 —75'9 37-0—6P1
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Es ist aus den in der Tabelle angeführten Angaben zu ersehen, 
dass die Menge der einzelnen Rest-N.-Bestandteilen wie auch des 
Rest-Stickstoffes grosse Schwankungen aufweist. Das fötale Blut 
enthält im allgemeinen mehr Rest-N. als das der Kühe und es scheint 
in erster Reihe durch die erhöhte Menge des Amino-Stickstoffes bedingt 
zu sein. Der Harnstoff-N. ist im fötalen Blute ebenfalls vermehrt, 
bildet aber einen geringeren Prozentsatz der gesamten Rest-N.-Menge. 
Der Amonia-Stickstoff ist nur in sehr geringer Menge vertreten.
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