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Statens Busholdningsraads 

f~e lneddeeee.see 

Folinsyre. 
Civilingeniør Willy Hjarde, Statens Vitaminlaboratorium, skriver i 

de t følgende om det nye Vitamin i Gruppen af B-Vitaminer, Folinsyren. 

Som bekendt er det allerede adskillige 
Aar siden, man fandt ud af, at det Vi
tamin, man oprindelig havde betegnet med 
Bogstavet B, og som findes navnlig i Korn
produkter, i Gær og i Lever, ikke var et 
enkelt Vitamin, men bestod af flere for
skellige Faktorer, og det har efterhaanden 
vist sig, at Antallet af B-Vitaminer er saa 
stort, at man endnu i Dag ikke er i Stand 
til at udskille alle de enkelte Faktorer og 
deres Virkning. En hel Del af disse Stoffer 
- og man maa formode, de der har størst 
Betydning - er det dog efterhaanden lyk
kedes at isolere i krystallinsk Form og 
endog at fremstille syntetisk, og deres 
Betydning for Organismen er for en stor 
Del klarlagt. 

I en tidligere Artikel her i »Statens 
Husholdningsraads faglige Meddelelser«, 
(Nr. 7, 1944), har Karen Svanhof redegjort 
for en Del af disse Vitaminer, nemlig Vita
min B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), 
Nikotinsyre, Pantothensyre (Bx), Vitamin 
& (Pyridoxin) og p-Aminobenzoesyre, men 
der er isoleret endnu flere Repræsentanter 
for 8-Grappen. og blandt disse er Emnet 
for denne Artikel, nemlig Folinsyre eller 
\'i tamin Bc. 

af Folinsyrens Forhold 
har staaet paa de sidste 5-6 Aar, men maa 
nu antages at være nogenlunde klarlagt. 
Man vil maaske kunne faa en Forestilling 
om, hvor store Vanskeligheder, der har 
v æ ret forbund et med dette, naar det næ\T
nes, at det h e rmed er lykkedes at identifi
cere Faktorerne : Vitamin Bc, Norit-Eluat
Faktor, Lactobacillus-casei-Faktor, Strepto
coccus-lactis-R-Faktor, Vitamin M og Fo
linsyre som værende i Realiteten det sam
me Vitamin, der nu i Almindelighed beteg-

nes Folinsyre. Vanskelighederne øgedes 
yderligere, fordi Folinsyre ikke altid fore
kommer i fri Tilstand, men i visse Tilfælde 
først bliver paaviselig med de anvendte 
Analysemetoder efter en Enzymbehandling. 
Det synes endog, som om der eksisterer 
forskellige Former for bundet Folinsyre, 
som kræver forskellige Enzymer til Folin
syrens Frigørelse, hvilket giver Anledning 
til en vis Forskel i Virkningen af de oven
nævnte Faktorer. 

Afklaringen i Folinsyrens Forhold er af 
saa forholdsvis ny Dato, at det kan være 
vanskeligt, for ikke at sige umuligt at give 
en udtømmende Beskrivelse af dens fysio
logiske Virkninger, men ' det staar i hvert 
Fald fast, at en Mangel paa Folinsyre hos 
forskellige Forsøgsdyr foraarsager forskel
lige Former for Blodmangel, idet dette For
hold har spillet en Rolle ved de udførte 
Undersøgelser under Arbejdet dels med 
Vitamin Bc, hvormed man havde betegnet 
et for Kyllinger nødvendigt Vitamin til' For
hindring af Blodmangelsygdommes Opstaa
en og dels med Vitamin M, der har en til
svarende Virkning paa Aber. Begge disse 
Faktorer har som ovenfor nævnt nu vist 
sig at være identisk med Folinsyren. 

Denne Virkning faar en særlig Interesse 
derved, at man i de senere Aar i Amerika 
har fun det , at Folinsyre skulde have en 
gunstig Indflydelse paa visse Blodmangel
Sygdomme h os Mennesker, en Iagttagelse 
som er bleve t bekræftet herhjemme ved 
Undersøgelser af Jersild & Meulengrachl. 
Sidstnævnte Arbejde er offentliggjort i 
~ disk ~ n 1946, Side 2935, og For
fatterne har heri til Indledning givet en 
noget mere indgaaende Beskrivelse af Ar
bejdet med Folinsyren, end det er Tilfæl-
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det i nærværende Artikel. Der er desuden 
medtaget en omfattende Litteraturliste, for 
den der kunde ønske yderligere Oplysnin
ger. 

Det er naturligvis af stor Betydning, at 
man herved har vist, at Folinsyren ogsaa 
spiller en Rolle for Mennesker, og den kan 
nu medregnes til de Vitaminer, der maa 
have Interes.se for den, der beskæ ftiger sig 
med den menneskelige Ernæring. Imidler
tid er Folinsyrens Forhold set fra et er
næringsmæssigt Synspunkt endnu meget 
mangelfuldt behandlet, og de Oplysninger, 
der kan gives h erom, b liver derfor temme
lig sparsomme. Der skal her gives en Om
tale af de Forhold, der maa antages at 
have Betydning under det videre Arbejde 
med Folinsyrens ernæringsmæssige Betyd
ning. 

Analyse-Metoder. 

Ved Bestemmelser af Næringsmidlers 
Indhold af Folinsyre kan man i Øjeblikket 
benytte sig af de Metoder, der har været 
anvendt ved Arbejdet med Isoleringen og 
Identifikationen af Folinsyre. Det drejer 
sig her først og fremmest o~æ]:ili1l.o-
~toder, der er baseret paa Folin
syrens stimulerende Virkning paa Væksten 
af forskellige Bakterier, navnlig Lactoba
cillus casei E og Streptococcus lactus R. 
Væksten af disse Bakterier kan følges en
ten ved Maaling af deres Produktion af or
ganiske Syrer, der kan bestemmes ved Ti
trering eller ved Maaling af Subtratets 
Uklarhed, der bliver større ved Bakterie
vækstefi. 

Ogsaa en biologisk Bestemmelse paa 
Kyllinger kan ~ nvendes, idet man 
til Kontrol af Forsøgskostens Indhold af Fo
linsyre bestemmer Mængden af Hæmoglo
bin og Antallet af røde Blodlegemer i Kyl
lingernes Blod. Da det har vist sig, at Fo
linsyre ogsaa har Betydning for Rotters 
Vækst, er det muligt, at man ogsaa paa 
dette Grundlag kan naa til en biologisk 
Folinsyre-Bestemmelse. 

Folinsyrens Forekomst. 

Folinsyren findes som de øvrige Vitami
ner af B-Gruppen i rigeligst Mængde i Gær 
og i Lever og Nyrer, hvorimod den i Mod
sætning til de fleste andre B-Vitaminer 
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kun findes i ringe Mængde i de forskellige 
Kornprodukter. · 

I grønne Blade findes en hel Del Folin
syre, og det kan nævnes, at Spinat i en 
Mængde paa 4 t tjente som Udgangsma
teriale for den første Renfremstilling af 
Folinsyre i 1941 paa et Tidspunkt, da man 
om denne Faktor kun vidste, at den havde 
stimulerende Virkning paa Væk~ten af 
Lactobacillus casei. Denne første Fremstil
ling har givet Anledning til Folinsyrens 

avn , idet dette er dannet af det latinske 
folium, der betyder Blad. Man skal dog 
ikke af avnet lade sig forlede til at tro, 
at der er særlig store Folinsyre-Mængder 
i grønne Blade, der er ingen Tvivl om, at 
Gær og Lever er betydelig bedre Folin
syrek.ilder. 

I Mælk findes Folinsyren i \ andfasen, 
og der er derfor større ~ængder i skum
met Mælk end i Fløde, mens der intet fin
des i Smør. 

!øvrigt vil man i den anførte Tabel kun
ne finde det omtrentlige Indhold i en Ræk
ke Næringsmidler angivet i de ikke til 
beredte Produkter. 

De fleste af disse Tal stammer udeluk
kende fra en enkelt Publikation. (Chelde
lin, Woods & Williams: J . Nutr. 26-477- 1943) 
og det er muligt, a t yderl igere Undersøgel
ser vil ændre noget paa Tallene, som der
for maa tages med et vist Forbehold. 

Tabel. 
Angive lserne gælder de raa Produkter. Der angives 
meget betydelige Tab ved Tilberedning. 

Nærings
middel I 

Folinsyre i I Nærings- I Folin~yre i 
µg ig* middel µg/g 

Oksekød 1 Kartofler 1/2-l 
Okselever 5-10 C':iulerødder 1 
Okse-Hjerte 1 Rødbeder 1/2-l 
Svinekød 1 Hvidkaal 112-1 
Bacon 1 Blomkaal 1 
Kalvekød 1 Bønner 3-4 
Lammekød 1 Spinat l'h 
Kylling 1 Sødmælk 1 
Fisk 1 Smør 0 
Æg 1 Tørgær 5-10 

* 1 µ g/g = 0,001 mg pr. g. 

Det menneskelige Behov. 

Ved Vurdering af Størrelsen af det dag
lige Behov er der et særligt Forhold, der 
maa tages i Betragtning, og som korteligt 
skal berøres her. Ved forskellige Under-



søgelser over Folinsyre-Mangel paa Kyl
linger, Rotter og Mus har det vist sig, at 
Symptomerne altid bliver mere udtalte, ja 
i nogle Tilfælde endda først viser sig, naar 
der i Forsøgskosten iblandes en ringe 
Mængde Sulfaguanidin. Sulfaguanidinet e r 
et bakterie-hæmmende Stof, der vanskeligt 
resorberes fra Dyrenes Tarmkanal og der
for er i Stand til at nedsætte Bakterie
væksten heri . Man mener, at de r ved 
Tarmbakteriernes Virksomhed dannes Fo
linsyre, hvorved Dyret i nogen Grad bliver 
uafhængig af den udefra tilførte Folinsyre
mængde. Naar der saa tilføres Sulfaguani
din, ophører Bakterievæksten og dermed 
Folinsyredannelsen. Det kan nævnes, at 
Iagttagelsen af Tarmbakteriernes Vitamin
Syntese ingenlunde er af ny Dato, idet 
Fridericia og Medarbejdere allerede i 1925 
har observeret, at Rotter paa en særlig 
stivelsesrig Kost er i Stand til at trives 
udmærket i flere Maaneder uden Tilførsel 
af et eneste af B-Gruppens Vitaminer. Og
saa dette forklarer man ved Vitamin-Syn
tese af Tarmbakterierne, i dette Tilfælde af 
hele B-Komplekset. 

For Folinsyre gælder det, at Tarmsynte
sen finder Sted ogsaa ved normal Kost, og 
det er endvidere konstateret, at den ogsaa 
foregaar i Menneskets Tarmkanal, saaledes 
at Organismens Behov herved for en Del 
dækkes. 

En Angivelse af den for Mennesket nød
vendige daglige Tilførsel findes ikke, men 
der er Mulighed for ud fra forskellige 
Dyreforsøg at skønne herover. Forsøg med 
Kyllinger har vist, at en daglig Tilførsel 
paa 10-20 ug, eller fundet ved andre For-

søg et Indhold paa ca. 50 µg pr. 100 g Kost 
svarende til 15-20 µg pr. 100 Kalorier, er 
tilstrækkelig til at sikre , at der ikke opstaar 
Blodmangel. Paa Rotter har man fundet, at 
5-20 µg daglig er tilstrækkelig til at op
hæve Følgerne af allerede opstaaede Mang
ler, mens Forsøg med Aber har vist, at 50-
100 µg daglig e r tilstrækkelig til Beskyt
telse for disse. 

Paa Grundlag heraf kan man anslaa det 
menneskelige Behov til ca. 0,5 mg daglig, 
idet man dog vil forstaa, at der ikke skal 
lægges alt for megen Vægt paa dette Tal, 
der kun skal tages som Udtryk for Størrel
sesordenen af Behovet. 

Det er klart, at man paa Basis af de an
førte usikre Tal , baade for Næringsmidler
nes Indhold og først og fremmest for . det 
menneskelige Behov, skal være forsigtig 
med at udtale sig om Muligheden for Man
gelsygdommes Opstaaen. Alligevel vilde 
man være tilbøjelig til udfra de anførte 
Tal at skønne, at Behovet let lod sig dæk
ke, men her maa det tages i Betragtning, 
at der ved Tilberedning mistes meget be
tydelige Mængder, idet der for de fleste
Næringsmidlers Vedkommende menes at 
gaa 70-100 % tabt ved Kogning 6g Steg
ning. Hvis denne Angivelse af Tilbered
ningstabene er korrekt, vil dette alene jo 
være tilstrækkeligt til at antage, at der i 
høj Grad er Mulighed for utilstrækkelige 
Tilførsler. 

Man vil derfor med Interesse afvente 
yderligere Resultater, før man vil være i 
Stand til at bedømme , hvor megen Vægt 
der skal lægges paa Næringsmidlernes Ind
hold af Folinsyre. 

Vedrørende Sodarationering. 
Nye Blødgøringsmetoder. 

Ifl. Handelsministeriets Bekendtgørelse af 
26. J anuar d. A. er der fra I. Februar 1947 
indført Rationering af Krystalsoda, mens al 
Fabrikation af Blegsoda og andre Blødgø
ringsmidler er standset, hvorfor det kun 
vil være muligt at købe disse Pakkevarer, 
saa læ nge der endnu findes Lager heraf. I 
Henh. til Bekendtgørelsen har hver Person 
i Tiden indtil 31. Marts 1947 Ret til at ind
købe ialt 500 g Krys talsoda, men da Forde
ling af Soda til Detaillisterne tager nogen 
Tid, kan der muligvis gaa Uger, inden der 
er Dækning for alle Februarmærker. 

Ved Krystalsoda, ogsaa kaldet Hushold
ningssoda, forstaas den almindelige, pulve
riserede Soda, der købes i løs Vægt. Kry
stalsoda har den Fordel fremfor Blegsoda, 
at den er let opløselig i koldt Vand, lige
som den er billigere i Brug, selv om der 
skal anvendes dobbelt saa stort Kvantum 
som af Blegsoda til Blødgøring af Vand. 

Almindeligvis regner man med at an
vende 2 g Krystalsoda pr. 1 til Blødgøring af 
middelhaardt Vand. I København og langt 
de fleste Provinsbyer er Vandet af Middel
haardhed, d. v . s . 16-20 Haardhedsgrader. Er 
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