
Tudod-e? 

C-vitaminból  hasznos a többlet az emberi 
szervezetben 

A kaliforniai  Berkeley egyetemen dolgozó Frei B. és kutatócsoportja a 
C-vitaminnak az emberi szervezetbe való bevitelével kapcsolatban azt a kér-
dést vizsgálta, hogy mekkora mennyiség szükséges belőle. A C-vitamin, vagy 
az ennek hiányában fellépő betegségre, a skorbutra utaló neve szerint az 
L-aszkorbinsav (latinul L acidum ascorbicum) redukáló sajátságú anyag, 
melynek az élő szervezetben betöltött sokoldalú szerepét Szentgyörgyi Albert 
Nobel-díjas tudósunk is bizonyította. AC-vitaminnak (CgHbC6) általa 1928-ban 
történt elkülönítése óta számos kutató megerősítette ezt a véleményt. 

A szervezetben az oxidációs folyamatok egy része ártalmas, károsítva a 
véráramban található vérzsírokat, fehérjéket és örökítő anyagokat. Az örege-
dés, a szív- és érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés, agyvérzés, zöld-
hályog, sőt a rák is kapcsolatba hozható ezekkel az oxidációs folyamatokkal. 
Az ártalmas oxidálószerek mindennapi ételeinkben, italainkban és a lég-
szennyeződésben is előfordulnak. A levegőt legtöbbször káros hatású égés-
te rmékek szennyez i k , melyek a dohány füs tbő l vagy a gépkocs ik 
kipufogógázaiból erednek, és formaldehidet vagy többgyűrűs aromás rákkeltő 
anyagokat, például benzpirént, dibenzantracént tartalmaznak. E veszélyes 
oxidánsok megjelennek a rendes anyagcsere során, sőt akkor is, amikor az 
emberi szervezet fertőzést igyekszik legyűrni, de nem jelentenek veszélyt, 
legtöbször hatástalanok mivel a természetes antioxidánsok (redukálószerek) 
ártalmatlanná teszik, inaktiválják azokat. Kiderült, hogy a C-vitamin az emberi 
szervezet leghatékonyabb antioxidánsa. 

Balz Frei és munkatársai azt vizsgálták, hogy a C-vitamin milyen szerepet 
játszik a véráramban, és hogyan gátolja az ártalmas oxidációs folyamatokat. 
Megállapítást nyert, hogy a természetes, vagy mesterséges eredetű oxidáns 
vérbejutásakor az L-aszkorbinsav az, amely gyorsan semlegesíti azokat, meg-
előzve a vérben található más antioxidáns vegyületeket. Olyan vizsgálatokat 
is végeztek, amelyek a C-vitamin hiányában végbemenő folyamatokra utaltak. 
E célból az egészséges vérből kivonták a természetes állapotban található 
L-aszkorbinsavat. Bebizonyosodott, hogy a vérzsírok és fehérjék  C-vitamin 
hiányában gyorsan oxidálódnak még más természetes redukálószerek, pld. 
E-vitamin - α tokoferol,  C 2 9 H 5 0 O 2 - jelenlétében is. A kivont sőt az azt 
meghaladó C-vitaminmennyiség vérbe való visszajuttatásakor megszűnnek a 
káros oxidációs folyamatok, visszaáll a szervezet természetesen biztosított 
védett állapota. 

Ez a következtetés ellentétbe került korábbi, állati szövettenyészetekben 
végzett vizsgálatok eredményeivel, melyek azt sugallták, hogy a C-vitamin 
fokozott bevitele  nem hátráltatja,  hanem elősegíti  az oxidációs  folyamatokat.  A 



Berkeley egyetemen végzett vizsgálatok kiderítették, hogy az emberi vér 
különbözik az állati szövettenyészetektől, ez esetben főleg abban, hogy gya-
korlatilag nem tartalmaz szabad átmeneti fémionokat (pld Cu(II)-, Fe(lll)-iono-
kat), s ezek hiányában a C-vitamin már nem segíti elő a káros oxidációs 
folyamatokat. 

B. Frei arra következtetett, hogy kb. 150 mg napi C-vitamin elfogyasztá-
sa fedezi szervezetünk ez irányú szükségleteit. Az eddig ajánlott mennyiség 
ennek közel a fele, de tekintettel kell lenni arra, hogy nemcsak a skorbut 
elkerüléséről kell gondoskodni, hanem a káros oxidációs folyamatok C-vita-
minnal való megakadályozásáról is. 

Aszkorbinsav sajnos nem keletkezik szervezetünkben. A vér C-vitamin-
szintje könnyen növelhető a mindennapi táplálkozással bevitt nagyobb C-vi-
taminmennyiséggel, főleg bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztással 

(A Tudomány Világa és a New Scientist alapján) 

Légköri  nyomáson keletkezhet-e  gyémánt? 
Tekintve a mesterséges gyémánttermelés jelentőségét és költséges voltát, 

próbálkozások történtek, először elvi síkon, annak eldöntésére, lehet-e közön-
séges nyomáson gyémántot nyerni. 

Jelenlegi ismereteink alapján a gyémánt keletkezése hatalmas nyomáso-
kon megy végbe. Ezen az elven alapul mai gyártástechnológiája. Az olcsó és 
viszonylag puha grafitból  nyerhető ily módon a nagy keménységű, köbös 
rácsszerkezetű gyémántkristály. 

Tanulmányozva azokat a vegyi átalakulásokat, amelyek a természetes 
gyémánt kialakulására vezethettek, a kutatók nem találtak olyan körülmények-
re és tényezőkre, amelyek a gyémánt bonyolult kristályosodási rendszerének 
létrejöttéhez magas, illetve nagyon magas nyomásokat igényelnének. Ez a 
körülmény ösztönözte a gyémántok vegyi úton, "enyhe" körülmények között 
való keletkezésével kapcsolatos feltevések megszületését. 

A ribinszki Repülőipari Technológiai Intézet kutatóműhelyeiben modellez-
ték az elsődleges magmakristályosodás egykori körülményeit. A magma vegyi 
összetételét a természetes gyémántokat kísérő ásványok figyelembevételével 
állapították meg. 

A kísérleti elővizsgálatok eredményei bebizonyították, hogy a gyémánt kép-
ződése a légkörivel megegyező alacsony nyomáson is végbemegy. A vizsgált 
"magmaoldatok" vegyi összetétele határozta meg azt, hogy a szénből gyémánt 
avagy grafit  képződik. Közbeeső termékként mindkét esetben a szén egyik nem 
állandó módosulata, a "karbin" keletkezik, mely úgy előgrafitnak mint előgyémánt-
nak is tekinthető. A továbbiakban a különböző összetételű "magmaoldatokban" 
épül fel a karbin mikroszkopikus méretű részecskéiből a gyémánt, esetleg a grafit. 

A ribinszki szovjet szakemberek jelenleg a nagy méretű, megfelelő sajátsá-
gokkal bíró gyémántkristályok előállítására alkalmas technológiát dolgozzák ki. 

(APN, Természet Világa) 


