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t udod- e?

A vitaminok
� II. rész �

B12�vitamin
Ciano-kobaltminnak is nevezik, mivel a bonyolult összetételű, C63H88N14PCo kép-

letű molekulájában kobalt atomhoz 5,6-dimetil-benzimidazol és cianidgyök kapcsolódik.

Előfordulása: csak mikroorganizmusok képesek termelni, növényekben nem talál-
ható, állatoknak a bélflórája termeli. Megtalálható tejben, tojásban, húsban, májban,
vesében, lépben, élesztőben.

Hatása: sejtosztódásban és sejtnövekedésben, fehérjeszintézisben, vérképzésben
(többek között a folsav aktiválásával), karboxilátvitelben

Hiánya Napi adag Túltengés
vérszegénység, trombózis
megaloblasztusok jelenléte a
vérben

viszketegség

idegesség, gyengeség, nyelv
fájdalma

3-4 µg
pattanások

Vörös, nedvszívó kristályos anyag.
Egészséges ember számára nincs szükség B12 � vitamin pótlására készítményekkel,

csak felszívódási zavarok esetén a vészes vérszegénység elkerüléséért használnak olyan
gyógyászati készítményeket, melyeket fermentációval állítanak elő.

Semleges oldatban hőtűrő, savak és lúgok inaktiválják.
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B15�vitamin (pangaminsav) a D-glükonsav dimetil�
glicinnel képezett észtere:

Fehér, kristályos anyag, vízben oldódik.
Előfordul: élesztőben, melaszban, gabona magvakban,

májban. Szintetikusan is előállították. Gyógyászatban a nátri-
um-, vagy kalcium sóját használják.

Élettani jelentősége: a sejtek és szövetek oxigén anyag-
cseréjét segíti elő, méregtelenítő hatása van és a belső szer-
vek elzsírosodásának megakadályozásában van szerepe.

C�vitamin (aszkorbinsav, hexuronsav) a legjelentősebb vízoldódó vitaminnak te-
kinthetjük.

Hatásai: könnyen redukálulódik; biológiai
redoxireakciói a sejtműködés jelentős szerepe
van kollagénképzésben (porcok, csontok,
fogak képződése és épen tartása), hajszálerek
falának épen tartásában; szövetek regenerálá-
sában (sebgyógyulás); epe és szteroid hormo-
nok képzésében. Növeli az immunitást és a
fizikai állóképességet  aszkorbinsav dehidroaszkorbinsav

Mind a kettő vitaminhatású.

Kristályos, vízben jól oldódó, savanyú ízű anyag. Savanyú oldata állandó, pH4 felett
elbomlik. Az elsőrendű alkoholos hidroxil-csoportja zsírsavakkal észterezhető. Hőre,
fényre és fémnyomokra érzékeny, elveszti aktivitását.

Előfordul: zöldségekben és gyümölcsökben (zöldpaprika, paradicsom, káposzta, sa-
láta, feketeribizli, csipkebogyó, burgonya, citrusfélék) tej, tojás, máj.

Először Szent-Györgyi Albert izolálta (1928) és állította elő paradicsompaprikából
(lásd. FIRKA 3.sz. 2000/2001)

Hiánya: skorbut; hajszálerek vérzékenysége, fogínysorvadás, bőr és nyálkahártyavér-
zés; étvágytalanság, izomfájdalom, vérszegénység; csontok törékenyek, fogak meglazul-
nak, kihullnak, sebek nehezen gyógyulnak; csökken az ellenálló képesség a fertőzőbe-
tegségekkel szemben.

Szükséges napi adag: 45-80mg. Serdülőkorban és szoptatóanyáknak 100-200mg,
fertőző betegségek esetén 500-700 mg.

Túladagolás esetén jelentkezhet: szédülés, veseműködési zavar, vesekő, gyomorfe-
kély, hasmenés.

A vízben oldódó vitaminok közé sorolhatók a B-vitaminokon kívül a pantoténsav, a
folsav és a H�vitamin.

Pantoténsav a pantoin savnak b-alaninnal képzett peptidje. Egyike azoknak a ritka
természetes anyagoknak, amelyben β-aminosav található.

Pantoténsav Folsav
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Előfordulása: élesztő, máj, tojássárga, zöld növényi részekben, szintetikusan is előál-
lították.

Halványsárga színű, viszkózus olaj. Kémiai szempontból savas jellegű anyag. Fénnyel
és oxigénnel szemben ellenálló; hő, savak, vagy lúgok hatására elveszti biológiai aktivitását.

Hatása: az anyagcserében koenzim�A alkotórészeként viselkedik.
Napi adag: 8 - 10 mg
Hiánybetegsége nagyon ritkán fordul elő.

Folsav: a nemzetközi szóhasználatban a folsav megnevezést egy vegyületcsoportra
használják, amelyben a pteroesav alapmolekulához (p-aminobenzoesavnak pteridinnel
képzett származéka) egy, három, vagy hét glutaminsav molekula kapcsolódik:

Előfordul: zöld növények leveleiben, a nevét is ezért kapta. Sok van belőle a spárgá-
ban, spenótban és minden levélzöldségben. Forrása még a máj, vese, hús, gombák. A
bélflóra is termeli.

Kristályos, narancssárga por. Savakkal és lúgokkal is vízben jól oldódó sókat képez.
Hatása: a vörös és fehérvérsejtek képződésének a szabályozója a B12-vitaminnal együtt
Szükséges napi adagja: 0,4 mg. A napi normális táplálék elegendő folsavat tartalmaz.
Hiánya súlyos, de nem vészes vérszegénységet okoz.

H�vitamin (biotin)
Molekulájának két öttagú heteroatomos váza egy karbamid és egy tiofén (kéntartal-

mú) gyűrűből áll, amelyhez valériánsav oldallánc kapcsolódik. Szintetikusan is előállí-
tották.

H�vitamin U�vitamin

Előfordul: máj, vese, tej, dió, élesztő, zöldségfélékben. A bélflóra is képes szintézisére.
Hatása: enzimek prosztetikus csoportja, a zsírok és fehérjék beépítésénél karboxil-

transzferázként viselkedik
Napi adagja: 0,1 � 0,3 mg
Hiánya: faggyútermelés fokozódása, bőrgyulladás, szőrzet kihullása, növekedési za-

varok.

U�vitamin (S-metilmetionin): metionin kénatomon metilezett, L-konfigurációjú,
bázikus szulfóniumszármazéka.

Nyers káposzta levéből kristályosították ki először, szintetikusan is előállítják. Gyó-
gyászati céllal a halogénhidridekkel képzett sóit használják.

Hőérzékeny, ezért nyers növények, vagy ezek kisajtolt levét ajánlatos fogyasztani.
Előfordul sok zöldségben: káposzta, saláta, karalábé, paradicsom, zöldhagyma, re-

tek, petrezselyem.
Hatása: gátolja és gyógyítja a gyomorfekélyt.
Ismertek vízbennoldódó vitaminszerű anyagok, az úgy nevezett vitagének, amelyek szük-

ségesek az emberi szervezet zavartalan működéséhez, de nem tekinthetők vitaminoknak,
mivel kismértékű bioszintézisükre képes az emberi szervezet. Ilyen anyag az inozit és a kolin.
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Inozit (hexahidroxiciklohexan)
Kristályos, vízben oldodó, édes ízű
Előfordul: lép, citrusgyümölcsökben

Kolin (trimetil-aminoetanol)
Kristályos, nedvszívó, erősen bázikus
Előfordul: halhús, máj, tojássárga, szója,
olajos magvak Napi táplálékkal 1g-ot kap a
szervezet.
Hiánya: zsír - anyagcserezavar

Inozit

Braica István
orvostanhallgató

A kémiai helyesírás
Gondolataink rögzítésének a legfontosabb eszköze ma is az írás. Az idők folyamán

minden nyelvben a szavak leírására megfelelő szabályok alakultak ki. Ezek ismerete és
alkalmazása minden művelt ember számára kötelező. A magyar helyesírás jelenleg érvé-
nyes szabályait a �Magyar helyesírás szabályai� XI. kiadása rögzíti (Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1994). Hasonló szabályok érvényesek egy szakterület szakkifejezéseinek egy-
séges rögzítésére és használatára is. Ezeket a szakkifejezéseket a köznyelvre érvényes
helyesírási szabályzat nem tartalmazhatja. E hiány pótlására a Magyar Tudományos
Akadémia szakhelyesírási szótárakat jelentetett meg, tudomásunk szerint eddig kettőt: a
Kémiai helyesírási szótárt (Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1982) és a Földrajzi nevek helyes-
írási szótárát.

Jelen írás a kémiai szakkifejezések helyesírásának a legfontosabb szabályairól nyújt
tájékoztatást az említett helyesírási szótár alapján tekintetbe véve azokat a módosításo-
kat, amelyeket a IUPAC ajánlásainak megfelelően az MTA Kémiai Osztályának Szakbi-
zottságai elfogadtak. Ezen szabályok ismerete és következetes alkalmazása igen fontos
az oktatók, tankönyvírók, szerkesztők, a diákok és a kutatók számára, akik kutatási
eredményeiket írásban is óhajtják közölni. Ennek megfelelően az EMT is feladatául
tűzte ki a műszaki szaknyelv kialakulásának és helyesírásának az ismertetését, terjeszté-
sét. A jelen írás is ezt a célt szolgálja.

Amint a köznyelv is folytonosan változik, új szavakkal, kifejezésekkel bővül s ezek
helyesírása is változik. Mindez fokozatosan érvényes a szaknyelvekre is. A kémiai szak-
kifejezések is napról-napra bővülnek s ezek átvétele, a megfelelő magyar kifejezések
kialakulása mindennapos folyamat, változik, tökéletesedik. Hasonlóképpen a szakkifeje-
zések, fogalmak helyesírása is. Így például az angol scanning (egy paraméter folytonos
változása bizonyos határok között) kifejezést kezdetben szkennelésnek �fordították� le,
majd sepregetésnek, s végül kialakult a teljesen megfelelő, helyes magyar kifejezés:
pásztázás. Így a scanning electron microscope ma pásztázó elektronmikroszkóp. Sajnos
az irodalomban (főleg az angol nyelvűben) sok esetben szinte lefordíthatatlan kifejezé-
sek, fogalmak jelennek meg, ezeket egyelőre az eredeti formájukban írjuk és alkalmaz-
zuk, mindaddig, míg ki nem alakul a megfelelő magyar kifejezés, pl. dead-stop titrálás.

Hogy miről is van szó a kémia területén, csupán az említett kémiai helyesírási szótár
egyes fejezetcímeit fogom felsorolni főleg azért, hogy világosan lássuk, hogy a kémiai


