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B-Vitaminer og deres Forekomst i vore Fødemidler. 
I Fortsættelse af den i »Faglige Meddelelser« tidligere paabegyndte 

Redegørelse for Vitaminforskningens Resultater skriver Civilingeniør 
Karen Svanhof, Statens Vitaminlaboratorium i det nedenstaaende om 
B-Vitaminerne, deres Egenskaber og ernæringsmæssige Betydning. 

B-Vitaminerne er en Række Vitaminer, 
hvis Erkendelse og indbyrdes Forhold, fy
siologiske Virkning og Fremstilling har be
skæftiget talrige Forskere i det sidste halvt 
hundrede Aar. 

Det første kendte Vitamin af denne 
Gruppe var Bi-Vitamin. Dets Mangelsyg
dom »Beri-beri« har i Østen været kendt 
gennem Aartusinder og beskrives her i Eu
ropa saa tidligt som i 1642, men først i 
1897 satte den geniale, hollandske Læge, 
Eijkmann under sit Arbejde blandt de ind
fødte i Ostindien denne da netop meget 
hyppigt forekommende Sygdom i Forbin
delse med Ernæringen og lagde derved den 
første spæde Spire til vor nuværen·de Vi
den om Vitaminerne. 

Han viste, at man var i Stand til at 
fremkalde en Beri-berilignende Sygdom 
hos Høns, og at denne saavel som den 
menneskelige Beri-beri lod sig helbrede 
med Risklid. Forklaringen var, at Sygdom
men fremkom ved ensidig Ernæring med 
poleret Ris, som netop paa dette Tidspunkt 
afløste de grovere hjemmebehandlede Pro
dukter, og hvis Indhold af B-Vitaminer var 
blevet fjernet ved Afskalningen og den 
paafølgende Polering. Efterhaanden lykke
des det ogsaa i andre Produkter at finde 
et Stof med lignende Virkning som Ris
kliddet, men først i 1926 lykkedes det Jan
sen og Donath at renfremstille det, og en
delig 10 Aar senere blev det syntetisk 
fremstillet. Stoffet kendes nu som Aneurin
hydroklorid (Thiamin) og maa betragtes 
som værende det vigtigste af B-Vitami
nerne, hvorfor det ogsaa vil blive mest 
udførligt omtalt. 

Bi-Vitaminets Egenskaber. 
Bi-Vitaminet er et hvidt, krystallinsk 

Stof og som hele B-Gruppen opløseligt i 
Vand. I sure Opløsninger er det bestandigt, 
men ødelægges let i alkaliske. Det er det 
mindst varmeresistente af B-Vitaminerne, 
men er dog ikke nær saa følsomt som C
Vitamin, idet det taaler almindelig Kog
ning. Længere Tids Opvarmning v. 120° 

C. ødelægger Vitaminet, saaledes at man 
f. Eks. ved Bagning maa regne med et vist 
Tab. Aneurinet kan iltes til det saakaldte 
Thiokrom, som er karakteristisk ved en 
stærk violet Fluorescens. I 1937 viste Loh
mann, at Bi-Vitaminet er knyttet til enzy
matiske Processer, idet det som Bestanddel 
af Cocarboxylase er nødvendigt for Ned
brydningen af Pyrodruesyre - et Mellem
trin paa Vejen for Kulhydraternes Ned
brydning til Kuldioxyd. 

B1-Avitaminosen. 
Manglen paa Bi-Vitamin ytrer sig ved 

Mangel paa Appetit, ved Træthed, Nerveli
delser og Hjertesymptomer. Faar Avita
minosen Lov at udvikle sig, afmagres Pa
tienten stærkt; i meget alvorlige - i 
Østen ikke ukendte Tilfælde svulmer højre 
Hjertehalvdel stærkt op. Dødeligheden var 
tidligere meget stor, alene i Japan døde i 
1923 27.000 af denne Sygdom. Nu til Dags 
kan man ved Indgift af rent Bi-Vitamin 
naa at redde adskillige Patienter. · 

Bestemmelse af Bi-Vitamin. 
For at kunne benytte Vitaminet maa 

man være i Stand til at bestemme · dets 
Mængde. Det kan gøres saavel kemisk som 
biologisk. Som Enhed har man fastsat en 
internationel Enhed Bi-Vitamin = 0,003 
mg Aneurinhydroklorid. Kemisk kan man 
bestemme Mængden af Aneurin i Form af 
visse farvede Stoffer eller bedre ved at 
sammenligne Fluorescensen af dets Ilt
ningsprodukt med den Fluorescens, man 
kan fremkalde i et Extrakt af det Stof, 
hvis B-Vitaminindhold man ønsker at be
stemme. 

Biologisk bestemmer man helst et Næ
ringsmiddels eller Præparats Bi-Vitamin
indhold paa Rotter, idet deres første tyde
lige Tegn paa Bi-Vitaminmangel er Appe
titmangel og deraf følgende Vægttab samt 
langsommere Hjerteslag; en meget anvendt 
Metode beror derfor paa Bestemmelsen af 
Rotters Vækst. Den udføres kurativt, idet 
unge, voksende Rotter i Forvejen har levet 
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paa en Bi-vitaminfattig Kost, saaledes at 
de efterhaanden ikke har taget paa i Vægt. 
Paa dette Tidspunkt giver man den ene 
Halvdel af Dyrene en kendt Mængde Bi
Vitamin mens den anden Halvdel faar en 
passend~ Mængde af det Stof, hvis Vita
minindhold man ønsker at bestemme. Ved 
gennem 5 Uger at kontro~lere deres V~gt
stigning er man i Stand hl at sammenligne 
de to Produkter og derved bestemme den 
ukendte Mængde Bi-Vitamin i det fore
lagte Stof. Paa de omtalte Hjertesympto
mer hos Rotter beror en anden biologisk 
Metode (Bradycardimetoden). 

Ogsaa paa Skimmelsvampe og Gær har 
Bi-Vitamin en vækstøgende Virkning; en 
særlig følsom Skimmelsvamp har vist sig 
saa velegnet, at man ogsaa har benyttet 
den til Bestemmelse af Bi-Vitamin. 

Menneskers Behov af B1-Vitarnin. 
Naturligvis vil man spørge: »Hvor meget 

betyder BiVitaminet for os?« Man maa 
dertil sige, at egentlig Beri-beri ikke fore
kommer her i Landet - under Forudsæt
ning af, at man lever paa almindelig, ikk.e 
ensidig Kost. Muligvis kan der af og hl 
være Tale om Hypoavitaminose, d. v. s. 
en Mangeltilstand som i og for sig ikke gør 
sig gældende, men som ved. en yderligere 
Belastning af Individet - f. Eks. Sygdom 
- manifesterer sig som en virkelig Bi
Vitaminmangeltilstand (Beri-beri). og som 
derfor kun kan helbredes ved Tilskud af 
Bi-Vitamin. Denne sekundære Form for 
Beri-ber~ fremhæves af mange Forskere. 
Dr. Bang har i sin endnu ikke forsvarede 
Disputats givet et Referat af Jolliffes 
Oversigt over disse Tilstande. Heraf frem
gaar, at med forøget Stofskifte (forøget 
Kulhydratnedbrydning) forøges Behovet for 
Bi-Vitamin. Dette gælder ved stærkt le
gemligt Arbejde, ved langvarig Feber, og 
ved Hyperthyreoidisme, tillige under Gra
viditet og i Opvæksten. Alkoholikere lider 
ogsaa ofte af Beri-beri. Hvis Or~anis;111en 
ikke er i Stand til at optage Bi-V1tammet, 
optræder der selvfølgelig ogsaa Mangel
symptomer; det er Tilfældet med en Række 
Mave- og Tarmsygdomme. Forøget Udskil
lelse øger ogsaa Behovet - saaledes f: E:1ts. 
under Diegivning. Der er altsaa adskillige 
Tilfælde i Dagliglivet, hvor der foreligger 
Mulighed for Beri-beri. Endnu en Ting skal 
der gøres opmærksom paa: En Kost med 
meget Kulhydrat fordrer mere Bi-Vitamin 
end en mere fedtrig Kost med samme Ka
lorieindhold. Langvarig Underernæring paa 
en som oftest kulhydratholdig Kost har 
derfor de bedste Betingelser for at medføre 
Beri-beri. 

Der har i Tidens Løb været opstillet ad
skillige Normer for Dagsbehovet af Bi
Vitamin. Med 100 I. E. pr. Dag mente man 
en Tid at sikre Asiater mod Beri-beri; 
dette var dog det absolutte Minimum. 
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Folkeforbundets Hygiejnekomite ansatte 
Behovet til 300 I. E. pr. Dag, idet man der
med mente at sikre Bevarelsen af Indivi
dets Sundhed og ikke blot Beskyttelse mod 
manifest Beri-beri. Til svært-arbejdende, 
gravide og diegivende og til visse Patien
ter maa man efter det ovenfor sagte sand
synligvis regne med noget større Mæng
der. 

Bi-Vitaminets Forekomst. 
Med Hensyn til vore Næringsmidlers 

Indhold af Bi-Vitamin maa man siize, at 
det er hyppigt forekommende. Bortset fra 
Gær, som indeholder mest Bi-Vitamin fin
des det rigeligst i Cerealier - Brød, Gryn 
og Mel - Bælgfrugter indeholder ligesaa 
meget; desuden findes det i Kød, Lever og 
Æg. De omtrentlige Mængder fremgaar af 
Tabellen. 

Den væsentligste Del af vort Behov faar 
vi dækket gennem Brødforbruget; derfor 
spiller Brødets Udmalingsgrad en særlig 
Rolle, idet der under Udmalingsprocessen 
fjernes B-Vitaminer, som fortrinsvis findes 
i det egentlige Korns ydre Cellelag. I 
Fuldkornshvedemel findes saaledes ca. 
dobbelt saa meget Bi-Vitamin som i det 
før Krigen anvendte Hvedemel (55-69 %'s 
Udmaling), selvom dette ingenlunde var 
vitaminfattigt, mens Vitaminindholdet i det 
nu anvendte Mel (Udmaling til 80 % ) lig
ger noget over det før Krigen almindelige 
Mels Indhold. Rugmelet er i sig selv ikke 
saa vitaminholdigt som Hvedemel, men 
med det meget grove Mel, som almindeligt 
bruges her i Landet, og det ret store For
brug, er Rugbrødet i hvert Tilfælde for Ti
den bærende for Bi-Vitaminleverancen. 
Grønsager og Kartofler indeholder mode
rate Mængder Bi-Vitamin, men da især 
Kartofler udgør en væsentlig Bestanddel af 
vor Føde, maa man regne med, at de ogsaa 
yder et Bidrag til Dækning af vort Behov. 
Man kan i det hele regne med, at med den 
Kost, man i Almindelighed faar her, er Bi
Vitaminbehovet dækket. Paa den anden 
Side er Overskuddet ikke større, end at 
man ved store Fordringer til Bi-Vitamin
forbruget kan nærme sig en Mangeltil
stand, saaledes at man bør have sin Op
mærksomhed henvendt paa, at Kosten al
tid er tilstrækkelig Bi-vitaminrig. 

Nikotinsyre. 
Af de øvrige B-Vitaminer gør først og 

fremmest Nikotinsyre (P-P Faktoren) For
dring paa Omtale. Ogsaa til Manglen paa 
dette Vitamin knytter der sig en alvorlig 
Ernæringssygdom - Pellagraen. Den hæ r
gede og hærger især de majsspisende, sol
rige sydlige Dele af de forenede Stater (i 
1935 regnede man med 3000 Dødsfald paa 
Grund af Pellagra), i Italien, Rumænien og 
til Dels i Østen. Funk paaviste allerede i 



B-Vitaminernes hyppigste Forekomst. 

Hvedekim .. .. .. . .... ........ . ... . . . .. . . 
Hvedeklid ....................... . . .. . . 
Fuldkornshvedemel .. .. ..... ......... . . 
Nuværende Franskbrød ............... . 
Tidligere - . ....... ... . ... . 
Groft Rugbrød .... ..... . ....... ...... . 
Havregryn ... .... . ... . ............. . . . 
Byggryn .......... ..... .. .. ....... . .. . 
Pressegær ....................... .. ... . 
Tørret Ølgær .... ... . ...... . . .. ....... . 
Kartofler ................... ... ...... . . 
Kaal ..................... . . . .. ....... . 
Gule Ærter (danske) . . ...... . ........ . 
Bønner ..................... . . .. . . .. . . . 
Mælk .. . . . ....... ....... ....... . ... . . . 
Ost .................................. . 
Æg . ........ . ..... .. ... .. . . . . ... . .. .. . 
Æggeblomme ... .. ...... ......... .. ... . 
Svinekød ...... .... .. .. . ........ ...... . 
Okse- og Kalvekød . ........ . .. ....... . 
Svinelever ............... .... ... .. ... . . 
Okselever . . .. ........... ... . .. ....... . 
Kalvelever ...... . .... . ............... . 
Svinehjerte ..... ... . ... ... ............ } 
Oksehjerte ...... . ............ . ....... . 
Svinenyre ........ ... ... . .. .. ......... . 
Kalvenyre .. .. .. ...................... . 
Makrel .. ....... ..... . ............ .... . 
Torsk ....... . ....... ....... .......... . 
Torskelever ...... .. ... ... .. . ......... . 
Torskerogn ... . ...... . ... .. , .......... . 
Sild . .... .. ...... .. ................... . 

B1 -Vitamin 
i I. E. 

pr. 100 g 

1000 
450 
120 
56 
30 
60 

240 
60 

480 
500-1000 

30 
30 

300 
120 

15 
8 

30 
120 
240 

30 
60 
60 
60 

120 

120 
120 

15 

60 
240 

15 

I 
Nikotinsyre I 

1 m g 
pr. 100 g 

} 5-10°) 

12 
45 

2,5 
0,4 

1,6 
0,4 
0,2 

2,0 
4,7 
4,5 

16 
17 

6,4 
5,5 

2,0 
2,0 
2,0 
3,0 

Riboflavin 
i mg 

pr. 100 g 

0,5-1,0 

Rugmel 
0,060 

1,2 
2,0 

0,3 
0,3 

0, 17-0,26 

0,25 

0,3-0,4 
3,7 
1,6-2,5 
1,30 

0,8 

2,0 
0,6 

0,5-0,9 

0,3-0,4 

I
Pantothensyre 

1 mg 
pr. 100 g 

} 

2,4 

20 

0,3 

2,7 
6,3 

4,0 

For Bi-Vitaminets Vedkommende er de fleste Angivelser hentet fra Groth-Petersens 
Tabeller: »Grundlag for Kostens Næringsværdi«, København 1940. Værdierne for Ni
kotinsyre hidrører fra Justin-Besanc;:on et Lwoff: »Vitamine antipellagreuse et Avita
minoses nicotiniques«, Paris 1942, mens Riboflavin- og Pantothensyreindholdet er refe
reret i Lunde og Erlasnden: »Vitamine in frischen und konservierten Nahrungsmitteln«, 
Berlin 1943. 

*) Egne Undersøgelser (efter Dr. Bandier's Metode) . 

1912, at en mangelfuld Kost var Aarsagen 
til Pellagraen. Studiet af denne Sygdom og 
dens Aarsager falder sammen med de til
svarende Studier over de øvrige B-Vitarni
ner, og adskillige er de Vanskeligheder, 
man har haft at kæmpe med. Først i 1937 
blev det paavist, at en Hundesygdorn, 
»blacktongue«, som lod sig fremkalde ved 
Ernæring med en meget rnajsholdig Kost, 
kunde helbredes med Nikotinsyre og Niko
tinsyreamid, og 2 Maaneder senere blev 
det godtgjort, at ogsaa den menneskelige 
Pellagra lod sig helbrede hermed. I hvor 
høj Grad denne Erkendelse var epokegø
rende, faar man et Indtryk af, naar et en
kelt Hospital meddeler, at Dødeligheden 
der for Pellagra i Løbet af halvandet Aar 
fa ldt fra 54 % til Nul. 

Nikotinsyren er et letopløseligt hvidt, 
krystallinsk Stof, som paa Trods af sin 
Navnelighed med Nikotin er ganske ugif
tigt og simpelt sammensat. Ogsaa Nikotin
syren er knyttet til enzymatiske Processer 
i Cellerne, idet de indgaar som Bestanddel 
af Co-dehydrogenase. 

Biologiske Bestemmelser af Nikotinsyre 
foretages bedst paa Hunde. Denne besvær
lige og dyre Metode erstattes af kemiske 
Metoder, hvor f. Eks. Vitaminet ved Reak
tion med visse andre Stoffer frembringer 
gule Farvestoffer, hvis Intensitet man kan 
rnaale. 

Da Nikotinsyrens fysiologiske Virkning 
er blevet saa sent anerkendt, er den under 
disse øjeblikkelige Forhold ikke biologisk 
standardiseret, ligesaa lidt som der er Enig-
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hed om det optimale Behov. Man mente, 
at Paris' Befolkning i 1942 næppe fik sit 
Behov dækket, idet den daglige Tilførsel 
da var ca. 10 mg. Besan<;:on og Lwoff an
slaar den nødvendige Mængde Nikotinsyre 
til helst 0,2 mg pr. kg Legemsvægt pr. Dag, 
mens Lunde anslaar Behovet til 50-100 mg 
pr. Dag. 

Nikotinsyre findes rigeligst i Gær. Lever 
indeholder ogsaa store Mængder, mens 
Kød, Nyre og en Del Fisk, Fuldkornshvede
mel og Hvedeklid ogsaa er udmærkede 
Leverandører; mindre findes der i Rug
brød og mindst i Kartofler. Vor sædvanlige 
Kost vil sandsynligvis i Almindelighed 
dække Behovet for Nikotinsyre, men i Lig
hed med de for B1-Vitaminet nævnte sær
lige Tilfælde gælder ogsaa her, at i saa 
Tilfælde kræves forøgede Mængder af Ni
kotinsyre. 

Ribofiavin. 
En tredie nu velkendt og veldefineret 

Faktor er Riboflavin (Laktoflavin), som 
virk'.er vækstfremmende paa Rotter, Høns 
og Kalkuner, medens visse Øjen- og Hud
lidelser hos Mennesker sandsynligvis kan 
tydes som en Ariboflavinose. Riboflavinet 
er et gult, krystallinsk Stof, der er varme
resistent ligesom Nikotinsyre; det fore
kommer bl. a . i Gær, Mælk og Æg, og det 
indgaar som virksom Bestanddel i »det 
gule Aandingsferment«, der er nødvendigt 
for Nedbrydning af Kulhydrater. Man har 
ikke hos os fundet nogen alvorlig Mangel
tilstand, hvilket maaske skyldes, at vor 
Føde er meget rig paa Riboflavin. 

De øvrige hidtil kendte Vitaminer af B
Gruppen er fremstillet i de sidste 5 Aar. 
Adermin (Pyridoxin) og p-Aminobenzoe
syre har Betydning for Rotters Vækst, 
mens Pantothensyre er nødvendig for Kyl
lingers Trivsel; sorte Rotters Pels graaner 
ved Mangel paa Pantothensyre. 

Det skal nævnes, at man allerede i 1901 
har vist, at Gær ikke kunde vokse i en 
syntetisk Næringsopløsning uden Tilsæt
ning af visse Vækststoffer, som man den
gang kaldte »Bios«. Senere er det fundet, 
at B1-Vitamin og Pantothensyre er saa
danne vækstfremmende Stoffer for Gær ; 
desuden kan der bl. a . af Æggeblomme 
fremstilles et meget stærkt virkende 
Vækststof, Biotin. Oprindeligt troede man, 
det kun var nødvendigt for Gær, men det 
er i de senere Aar paavist ogsaa at være 
nødvendigt for Pattedyr. 

Resume. 
B-Vitaminerne kan karakteriseres som 

en Gruppe vandopløselige Stoffer, hvoraf 
man med Sikkerhed ved, at to af dem -
B1-Vitamin og Nikotinsyre - er strengt 
nødvendige for Mennesker. Bi-Vitaminet 
ødelægges i ringe Grad ved Kogning og i 
noget højere Grad ved Bagning og Steg
ning. 

Alle B-Vitaminerne findes i Gær ; des
uden findes de i saadan en Mængde i de 
vigtigste Næringsmidler, at man her i Lan
det - for B1-Vitamins Vedkommende tak
ket være vort Brødforbrug - med en hen
sigtsmæssig Kost faar vort normale B-Vi
taminbehov dækket. 

Afprøvning af Konserveringsmiddel. 
Da der for Øjeblikket er Vanskelighed ved at faa adskillige af de sædvanligt anvendte 

Konserveringsmidler, har Statens Husholdningsraad foretaget nogle Forsøg med forskel
lige Nipaforbindelser, deriblandt et Stof, som kaldes »Osetin«. Disse Konserveringsmid
ler findes dog ogsaa kun i begrænset Mængde. Det nævnte Stof har ved Tilsætning til 
sur Frugtsaft og Rabarberkompot (0,75 g pr. 1 eller pr. kg) givet tilfredsstillende Resultat, 
hvad Holdbarhed angaar, mens det giver en Del Bismag i Lighed med de allerfleste 
andre eksisterende Konserveringsstoffer. 

Rettelse 
til »F.M.« for Juni d. A., vedrørende Artiklen Bagepulveres Sammensætning. 

Man er blevet gjort opmærksom paa, at der i sidste Nummer af »Faglige Meddelelser« 
i Artiklen om Bagepulver er indløbet en Fejl, idet Analysen opgiver, at Indholdet af sur 
Bestanddel er Natriumpyrofosfat. Det er dog det sure Salt, der anvendes, og Molekyl
tallet er 222, i Stedet for som opgivet 268. 

Dette ændrer ikke Ønsket om en Forøgelse af den sure Bestanddel i Bagepulver. 
Red. 
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