
Beszámoló
az 1965. október 14— 16-án megtartott Budapesti Vitamin Napokról 

S Z Ő K E  S Á N D O R N É

Az 1956-ban Moszkvában először megtartott Vitaminológiai Konferencia 
után hatodik alkalommal Budapesten került sor arra, hogy a népi demokratikus 
országok vitaminokkal foglalkozó szakemberei legújabb kutatási eredményeikről 
beszámoljanak és azokat megvitassák. Az előző konferenciákat 1957-ben Berlin
ben; 1959-ben Poznanban; 1961-ben Szófiában; 1963-ban Prágában tartották 
meg s az utóbbiak már nemzetközi jellegűek voltak.

A Budapesti Vitamin Napokat az Egészségügyi Tudományos Tanács, a 
Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület, és a Magyar Gyógyszeripar 
rendezte. A konferencián kémikusok és biokémikusok, orvosok és állatorvosok, 
mikrobiológusok és az agrártudományokkal foglalkozó szakemberek vettek 
részt. Eredményeikről 10 ország képviseletében 89, -  közülük 59 külföldi 
szerzőtől -  előadás hangzott el.

A külföldi delegációkat Tarján Róbert egyetemi tanár, az Országos Élel
mezés- és Táplálkozástudományi Intézet igazgatója üdvözölte, majd Sós József 
akadémikus, az ETT elnöke mondta el megnyitó beszédét, amelyben felhívta 
a figyelmet azokra az újabb feladatokra, amelyek a vitaminológia területén 
dolgozó szakemberek előtt állnak.

A megnyitás után megindított plenáris ülésen prof. J. Masek a prágai 
Élelmiezéstudományi Intézet igazgatója, az ember C-vitaminszükségletéről 
tartott beszámolót, különös tekintettel a bevitel szezonális ingadozásai alatt 
kialakult adaptációs mechanizmusra. A B12-vitamin lipotróp hatását prof. T. 
Tasliev és munkatársai (Bulgár Tudományos Akadémia, Táplálkozástud. In
tézet) ismertették. Gerlóczy F. professzor (Budapesti I. sz. Gyermekklinika) 
több éven keresztül végzett megfigyelései alapján igazolta az E-vitamin ada
golás kedvező hatását hemofiliás betegeken és gyermekkori vazogén purpurában 
szenvedőknél. Prof. A. A. Pokrovszkij (Szovjet Tud. Akadémia, Élelmezéstud. 
Intézet, Moszkva) bizonyos táplálkozási elégtelenségeknél a májban fellépő 
ferment károsodásokról számolt be. Prof. Emanuilov akadémikus és munkatársai 
(Bulgár Tud. Akadémia, Mikrobiológiai Intézet, Szófia) etetési kísérleteikben 
a sugárgomba tenyészeteket az állati eredetű takarmánnyal egyenértékűnek 
találták. Prof. Tangl Harald (Állattenyésztési Kutatóintézet, Budapest) ered
ményei szerint a téli vitaminszegény hónapokban a tej és vaj karotin- és A-vita- 
mintartalma helyes takarmányozással megfelelő nyári értékekre emelhető.

A plenáris ülés után az EGYT-, HUNGAROFRUCT-, MONIMPEX-, 
MEDIMPEX, TERIMPEX és Kertészeti Főiskola nagv vitamintartalmú élelmi- 
szeripari és gyógyszer-készítményekből rendezett kiállítását tekintették meg a 
résztvevők.

A plenáris ülés befejeztével az előadások két szekcióban folytatódtak.
Az I. szekcióban főképpen a lakosság vitaminszükségletének és ellátottsá

gának problémáival foglalkozó előadások hangzottak el, amelyek mind a cseh
szlovák részről S. Hejda Prága), mind a magyar részről (Kovács S. Budapest) 
tett megállapítások alapján azt igazolták, hogy bár a statisztikai adatok szerint 
a lakosság C-vitamin fogyasztása éves átlagban kielégítő, mégis a klinikai vizs
gálatok időszakonként hiányos ellátottságot jeleznek. A fogyasztásra kerülő 
C-vitamin mennyiségének megnövelése érdekében végzett kísérletekről számos
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előadás hangzott el. így többek között K. Kopecz (Brno) a tárolás hatását, Kiszel 
Józsefné (Budapest) a technológiai műveletek és tárolás alatt bekövetkező 
csökkenést tanulmányozta. Balia F. (Budapest) és Szőke Sándorné (Budapest) 
a hőhatás alatti C-vitamin bomlást gátló tényezőket tanulmányozták, míg Kévéi 
Jánosné (Budapest) élelmiszerekben felhasználható C-vitamin stabilizáló anyagok 
előállítására irányuló kísérleteit ismertette.

Számos munka foglalkozott analitikai problémákkal. A C-vitamin analitika 
újabb eredményeiről J. Pickova és J. Davidek (Prága), Sándor Zoltánná (Budapest) 
és M. Zobel (Potsdam -  Rehbrücke) tartottak ismertetést. A B-csoportbeli 
vitaminok analitikájával Telegdy-Kováts Magda (Budapest), valamint P. Kocova 
és J. Cérna (Prága) foglalkoztak.

Az А-vitamin ellátottság kérdéseiről számolt be B. Dielt és E. Litwin (Varsó). 
Értékes előadások hangzottak el a vitaminok állattenyésztésben való felhasz
nálásának szükségességéről (Szovátay Gy., Lakits Gy. és Jeleníts Katalin).

A II. szekcióban a vitaminoknak az anyagcserében kifejtett szerepével 
foglalkoztak különféle ellátottság, esetleg hiányos táplálkozás mellett. D. S. 
McLaren (Beirut) a plazma-fehérjéknek az A-vitamintranszportban kifejtett 
fontos szerepét ismertette, W. Kübler (Kiel) a karotin А-vitamin átalakulá kér
déseit tárgyalta. Előadás hangzott el az ellátottság megállapításának kérdései
ről Sz. N. Mackó (Moszkva) és a hiányállapotban bekövetkező csökkent felszívó
dásról (J. Proli Potsdam-Rehbrücke).

Az E-vitamin élettani hatásáról számos előadás hangzott el. Rámutattak 
fontos szerepére a koraszülöttek haladóságának csökkentésében (E. Lindner 
Olomouc), kardiopatogén diétán tartott állatoknál tapasztalt kedvező hatására 
(M. Winter és munkatársai Budapest), de beszámoltak arról is, hogy egyes 
kolineszteráz aktivitást gátló permetező szerek mérgező hatását kivédheti az 
előre adagolt E-vitamin.

Vitaminkomplex készítmények alkalmazásának kedvező hatásáról számolt 
be Sz. V. Andrejev (Moszkva) szívizom-infarktus és trauma esetében, az érfala
kon észlelt kedvező elváltozást В. K. Szkirko (Moszkva). Az előadók felhívták 
a figyelmet kísérletes munkájuk alapján a nagy adagban fogyasztott E-vitamin 
(Simon Gy. és munktatársai, Budapest) és C-vitamin (F. Hruba Prága) fogyasz
tás káros hatására is. Beszámoltak az előadók számos, a viteminok felszívódását 
és bioszintézisét befolyásoló tényezők vizsgálatáról, valamint az ember számára 
vitamin jellegűnek tartott esszenciális zsírsavak (Krámer Magda és munkatár
sai, Budapest) mennyiségének a táplálék zsírsav összetételével való összefüg
géséről. Számos, főleg szovjet kutatómunka foglalkozott a vitaminoknak egyes 
biokémiai átalakulásokra kifejtett hatásával.

Az elhangzottak alapján általában élénk vita alakult ki a kérdéseknek több 
oldalról való tisztázására, amelyek nemcsak az ülések alatt, hanem az előadások 
szüneteiben is folytatódtak és számos új szempontot világítottak meg a vitamin
kutatás területén.

A konferencia kiegészítéseképpen október 16-án ún. kerekasztal konferen
cián egy szűkebb, analitikai bizottság foglalkozott a vitamin meghatározási mód
szerek egységesítésének és a legmegfelelőbb elemzési eljárások kialakításának 
kérdésével. Azon elvi megállapodás után, hogy a vitaminok meghatározása 
zavaró anyagok jelenlétében csakis azoknak kielégítő módon való kromato
gráfiás elválasztása útján történhet, néhány ezen alapuló módszer több intézet
ben történő kipróblása és az eredmények értékelése után kerülhet sor az egységes 
módszer elfogadására.

A kongresszus rendezésében való részvételért a Magyar Élelmiszeripari 
Tudománvos Egyesületnek, az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak és a 
Magvar Gyógyszeripari Trösztnek, valamint a rendkívül gondosan összeállított 
kiállításért az illetékeseknek ez úton mond köszönetét a rendezőség.
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