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Gyógyszerészettörténeti közlemények 
Gyúgyszeri:si:et 32. 5·!1-542. 1988. 

A Burow kenőcs és oldat története 

DK BALOGH JÁNOS 

A gyógyitó és gyógyulni vágyó ember a régi századok
bcin nen1.csak növényi és állati anyagolcat használt.fel 
egészsé11ének helyreállitáscíra, hanem a .földet is, kii
lönösen olyan anyagolcati an1elyelcet lcözös néven 
anyagoknak nevezlek ( argillae), anélkiil, hogy ·vegyi 
összetétell11.:et pontosa.bba.n -i.sn1crték volna. Ezek lcözé 
az anyagok közé tartozott az alutníni-n111. tartal1nú 
agyag, cunelyben az alluní.ni1un fén1.et .il[arggraf ·is
rn.erte .föl, tőle szár1nazik a ,,'.I'honcrde" tini.föld el
nevezés. A.fémet Wöhler ríllítolla elű 1827-ben, elekt
rolízissel pedig Bunsen 1855-bcn .... 4z alunliniurnot 
1i::fc!ntslcr .János ajánlatúrn tin1anynak Is nevezték. 
_:1 történeln1i aclato/.; ·valós::::inüvé te.szil..:, hogy a;:, ·i. .s;~. 

T11I1 . .században C-leber arab alki-n1ista 1ndr 'Ísn1erte 
a tinz . .sót és azt kénsa·v elöállitdsárrr.. .f'el is használta. 

.fÍ'll[llUJt B·uro10 1809. nove1nher 10-én született 
Elbingben és 1835-ben szerzett orvosi cliplornát 
Berlinben. I(itlinő rnesterei volt11k, rnégis a leg
rrngyobh lmt{tssnJ Dieffenbach volt reá, s az ií hah\
sára kezdett a sebé.szettel foglalkozni. 1846-ban 
sebészeti rnagánklinikát n:ritott I(őnigsbergben. 
J~. klinikn olyannyirn híressé 1lá.lt, hogy n1ég Orosz
országból és Lengyelországból is szárnosan keresték 
fel rt gyógyulni vágyók közül. Burozo a sebészeten 
kívül sikeresen foglalkozott a szen1észettel is. 

Burou.1 behatóan tanuhnányozta a sebek gy6M 
gynlási folyamatait. Ismeretes, hogy a XVIII. 
század és a XIX. százacl első felének sebészei a 
sebek gonnyedésoit, főleg pedig az amputatiós 
csonkok gennyes fol:y-arna.tait arra vezették vissza. 
hogy a. sebekbe levegő h<lctolt. i\ 1nűtéti csonkokat 
ezért rendkívül szoros kötésekkel zárt.lik le. Buro1u 
ezt ft n1ódszert elvetette. inert vélo1nénye szerint 
a szoros kötés a csonkokban rossz vérkeringést hoz 
létre, pedig a sebekben a.n1úgy is rossz keringési 
viszonyok uralkoclna.k az átvágott;, illetőleg lekö
tött er.ek rniatt. Buro10 szerint ~ leveg6 behatolása. 
ne1n lehet k{u·os, hiszen az állatok sebét is éri le
,~egő, s azok tnégis n1eggyógyulnnk. B·urou; beve
zette a nyílt sebkezelést, ami abból állt. hogy ttz 
atnputa,t.iós csonkokat 1/~-1 órá.ra: a szabad leveg<'.> 
luitásának tette ki. H csak ezután laza ölté;.;ekkel. 
la.zán egyesítve a sebszéleket, könnyű kötést alkal
inazott. 

Nagy hatással volt reá. az az inforrnáuiú (a1nelyot 
kórházfL prosectorútól szerzot,t), hogy az ecetsavas 
tirnföld (ahunínitun acetát) konzerváló szer, arnel,y
nek az alkahnazúsávaJ a totoinekct kiválóan lehet 
tartósítani. Bu.rou) kísérleteket, vér.rzett az ecetsavas 
tin1földdel. s azt tahíJta, hogy· ha._a ,~izsgáló a rnik
roszkóp alatti ha.kteriológia.i készítniényben élén-

ken 1nozgó baktériun1okhoz és vibriókhoz egy csepp 
ecetsa.vus tilnföldet cseppent, a baktériun1ok és 
vibriók azonnal 1negszűnnek 1nozogni. Ji:zt a hatást 
a,z ann_y·ira dicsért karbolsavas oldat sen1 tudja, utá
nozni. 

Ezen rnegis1nerés ahtpján Buro10 sebvizet állított 
ö:isze, ainel.yet klinikáján évtizedekig használt'1:tk. 
A sebgyógyulással f<'.lgla.lkozó iníiveiben azt írja 
B·u.ro10, hogy n.,ki veszi 1nagának a fáradságot, és 
e\'Vel a szerrel gennyedő és fckélyesedií felületeket 
kezel, nehezen f()g n1ás kezelési rnódszerckhez visz
szatérni. Buro10 a klinikáján 111inden sebet ecet
savas timfölcklel kezelt, egyetlen pyaomins halál
esetük sen1 volt. annak ellenére, hogy· a szfik kli
nikai szobákban az oper{tltak és a gennyes sebek
ben szenvedők együtt feküdtek. A Burow-féle 
,,kötöző vízzel'' elért kitúnő ered111ényeket B·illroth 
is elisn1erte, a szert 111égse111 vették fel a kor hiva
talos Cfyógyszerkönyveibe. 

Nen1csak az a1nput1icíós csonkokat kezelték a 
„l(ötöző \Tízzel1', hanen1 használták azt ernlőki
irtás után is. Is1neretes, hogy az en1lő kiirtás után 
visszarnaradó sebfelület a sebészeti 111űtéti tech
nika legnagyobb sebfelület.e. Bnro\V az e1nlő ki
irtása nt{u1 csak egészen laza öltéseket alk<lclrnazott 
a. nyitva rnaradt sebeket ecetsavas tin1fölclben (.Ízta
tott kötszer lapokkal fedte le és a lap fölé kihenge
relt guttaperchat rakott, hogy óvja a sebet a ki
száradástól. Dolgozat.aiban azt írja Buro\r, hogy 
ennek a n1ódszernek az alkalrnnzásávnl 40-50 crn 
kiterjedésíi sebeket látott 8-10 cm hosszú és 
1-2 0111 széles heggel gyógyulni, jófor111án n1inden 
,-,umt nélkül. A 18. sziizaclban a montpellier-i 
egyeto111en 111ííköclött Goulard sehész professzor. 
akinek sebkötözé:i 1rize az „ólornccet" hazánkban 
egészen a legutóbbi évekjg forgalo111bnn volt. 

i\ Bnrolr eredeti előirata szerinti kötöző vize kiM 
csit hasonlít <l Ciou1artl vízhez. Ezek szerint 8 rész 
ólo1ncukor. 5 rész ti1nsó és ü4 rész ,~íz keverékéből 
áll 11z elegy. Az oldatot 2 rmpig úllni kell hagyni, a 
kénsavas ólorn leülepedik. 

A régi sebészek szívesen alknltnaztak különféle 
:-;ebvizeket. Péld{1ul a n1a!:rvar sebészek soká.ig hasz
nálták n. Theden r..;ebvizé1~. Érdekes. hogv Plenck
nek, a. pesti egyeten1 sebész profess~orá~'ák is volt 
egy „ ... 4..qna, stiptica" nevü saját összeáJlítású seh
vize, a1nelyben titnfüld volt: a.lurnen rnpei. Buro\V) 
aki a bakteriológiai korszakban 1nűköclött, az el{jM 
dökl~el szernl;en 'í1~{u: bak~e;·iológiai ~rvekkel tn<lt<l 
szerenek hatasossagat alatan1a.szta111. 

Billroth a cooeobaoteria septica-ról írott munká
jában ezt irta a Buro1v sebvizéről: „egy percre sem 
kétlen1, hogy gyakori kötözés ezen sebvízzel leg~ 
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alább is olyan eredménnyel jáma, mint a carbol
savas kötések; úgy látszik némileg divatjukat múl
ták (a BurO\V víz), n1ert ne111 bírnak teternes szag
talanító hatással; én (mármint Billroth) „nem 
ajánlhatom eléggé használatát a kötszerek fertőz
telenítésére''. 

J alan de la Groix a korszak egy másik szaktekin
télye, bakteriológiai vizsgálatokkal bizonyította be. 
hogy az a.luzuíniun1 acetát ne1ncsak kitiinő anti
septicun1, hanezn nagyobb rnértékben van desoclo
ráns hatása is, mint ezt Billroth állította. 

A Buro\V víz előnye, hogy nern 1nérgező hatású, 
n1Art a na.gyszá1nú felhasználó nz idők során elké
szítésén változtatott. Kétségtelen hátránya, hogy 
az elkészítése kissé körübnényes, továbbá nern tart,
ható el sokáig. Ezen a bajon A.tlwn.sliidt segített. 
~ki az alurníniu111 acetico tart.aricurn elöállításúval 
az oldat hatékonyságán és eltarthatóságán jclentfJs 
rnértékben javított. ;.':Jchede kitűnő antisepticun1nak 
tartotta. 

A Liquor Burowi használata eléggé elterjedt, 
ebben jelentős része volt BurO'iV fiának, ak.i ugyan
csak is1nort nev-ű sebész volt, s akinek sikerült 
végre elérni, hogy a szer bekerült a né1net C-iyógy
szerkönyvbe. 

Az 1909-es Pharnrncopoea Hungaric'1 III.-ban 
már megtaláljuk a Liquor Burowi-t. Az 1933. szep
tember 7-én életbelépő Ph. H. IV. szerinti elkészíté
se a következő: 300 g 25~;) alun1ínin1n sulfát oldatot; 
605 g dest. vízzel hígítunk fel és részletekben 36 g 
Calciurn carb. adunk hozzá. 1\.. pezsgés n1egszünte 
után 135 g acid. aceticun1 dil. öntünk az elegyhez. 
1 napi állás utá.n szűrés és a szüreclék rnipden szá.z 
súlyrészéhez 1, 75 g borkősavat adunk. Igy folya
déknnk 5,3S·{) aJun1íniu1n acetatot tartahnaz, kén1-
hatása savanyú, fajsúlya 1,023, ólom tartalma nem 
lehet több milliliterenként 10 gmmmínál, vast<tr
talma pedig 20 g<tmmánáL Bófoi Arpád „Újabb 
gyógyszerek" cÍinÍÍ 1111'.ivében az alun1íniu1n ace
tico-tarta.ricurnot sokféle esetre ajánlja 2-3~·:1-os 
oldatokban (1891). 

lVIár Goul11rcl is allmlnmzta sebvizét kenőcsbe 
inkorporálva. Ezt a sorsát a, I.iiquor alnrninii ac:etici 
tartatici soluti sem kerülhette el. 

Az 1955-ben kiadott V. llíagyar Gyógyszer
h.önyvben rnár szerepel az Unguentun1 a1un1inii 
acet,ici tartarici soluti seu Unguentu1n Buro"ivi. 
Itt n. kenőcs elkészítési n1ód,jn a hüvetJ::ező volt: 
10 grarn111 alun1ínin1n accticun1 tartaricn111 solutn-
1not 10 gran1n1 vízzel hígítunk és a keveréket 20 
gran11n gyapjí1zsír és 60 gran1n1 sárga vaselin 50-
60 Celsius fokra felmelegített elegyéhez keverjük, 
addig amíg teljesen egynemií lesz. Halványsárga 
színű enyhén gyn,pjúzsír és ecetsavszagÍI, IO(X) al. 
acetát tart,ahnú kenőcsöt ka.punk. 

A VI. l\Iagyar Gyógyszerkönyvben " kenőcs és 
az oldat is hivatalos . . A. kenőcs készítésének tech-
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nikája pontos előiratot követel, de rnost n1ár 1110 
dernebb, hatásosabb alapanyagok felhasználásá
val. Eszerint 600 grarnn1 unguentun1 silnplexet 40 
fokos vízfürdőn 111eglágyít.unl\. és ebben a kenőcs
ben kisebb részletekben ernulgeáljuk az altuníniu111 
tlirtarieum solutumot 100 grammnyit és 300 
gmmmnyi 40 Celsius fokos desztillált vizet, majd 
az elegyet kihülésig keverjük és 1násnu.p hon1ogeni
zál,juk. Ezt az eliiiratot átveszi az lü87-ben ér
,-énybe lépő VIL llfagynr Gyógyszerkönyv is. Igaz 
ugya-n, hogy az utóbbi két gyógyszerkönyvben 111ár 
nen1 szerepel a Buro"iY név. 

A Zetkin Scha-ldlach „ Y\Törterbuch dor .J.Ieclizin" 
196·!-es kiadásában a Buro\\'-féle sebvíz, 111int 
enyhe aclstringens és antisepi;ikurn szerepel. A n1ai 
sebészeti gyakorlntban~ főleg a járóbeteg rendelé
seken szívesen a1kal1nazzák a Btll'O"i\. kenőcsöt.. 
egyaránt alkahnas és hatásos zárt, illetYe nyitott 
ptlrakötések készítésére. Csillapítja. a viszketést, a 
felszíni gyulladások okozta fájd11lmalrnt. híísítő 
hatása révén kelle1nesen befolyásolja szubjektíve 
a- beteget. Nincs allergizáló hatása és toxikus. vagy 
1nás károsító hattÍsáról son1 t{1clunk. 

.~z enyhülést nyert, betegek hálája és a jó szer 
hatásával elégedett gyógyszerészek és orYosok 1nég 
::;okáig fenntn.rtják n.z eredeti alapgondolatot, adó 
~-iugust- Bnroiv nevét. 
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,f. J_) H ! o q: b: ·T/1c hiHiOTff oj t./1c oi11tn1cr1/ arul snfu(.io1· 
('.l nuro1n 

ln Uie fHlS(, ('.f'!lt11rit's ninn 11scd for t!HTH{lf'Uticnl 
ptirpo:.ies nnt onl.v n1nteri11ls nf plnnt- and 11ni1011! (1rigin, 
but. Hnil tflo, especiHlly 1ntl!f'1·iuls, \\'hich \\"CI'f' designniPd 
ns clr.-ys (arg:illae), Ind· i.·heir d1e111iC\nl ('onq1nsit.inn \\'H:' 
not. kno\Vll oxnet.1 v. 

I\fnrgruff \Vns, 
0

\\·ho rccngnis0d tliP rnr·tnl_ nlurniniun1 
ín cli:ty, and ho cullcd it uluniinons enrth "Thoner<lc". 

~ChÜ 1nct.nl \Vns prnduccd ni· first by Y\'6hlct ín 1R27 
nnd B1111s<:H prnd11ced it.. by <'lf'l~i rolysis in 18!}5. ,f. 8<"hu
si:t•r ;;uggf'si-ed unnthcr l{ungnrinn rHune for t-h(' inei·nl: 
"t.irnan.Y"· According to histnricnl (lnin it· is likely, dini. 
in thc 8. cent-urv 13. C. Gcbor, 1111Ar11hinn1tlchirnisf. knf'\\" 
nlrendy t.Jir: n!n'rn 1111d usod ií Í'·O prn<ltH'.C' sulpliurii· H!·id. 

( La/,·cim : Budapest, Bciran!flli 11 . .9, - 1117) 

Érkezett: 1087. III.;"). 


