الفيتامينـــــــات

الفيتامينـــــات
الفيتامينات مركبات عضوية وھي :
(١
(٢
(٣
(٤
(٥

أساسية للصحة والنمو .
يحتاجھا الجسم بكميات قليلة وتؤخذ في الوجبة .
ال تصنع في الجسم .
ال تدخل في تكوين أنسجة الجسم .
العديد منھا يعمل كمساعدات لإلنزيم .

الفيتامينــــــــات
تقسم على حسب ذوبانيتھا إلى :

 فيتامينات تذوب في الدھون فيتامين D,K,E,A وال يتم إخراجھا بسھولة من الجسم وتخزن في النسيج الشحمي) لذلك ال بد من أخذھا بكميات محدودة (

 فيتامينات تذوب في الماء فيتامين  Bالمركب وفيتامين C يسھل إخراجھا -وال تتجمع في الجسم

الفيتامينات الذائبة في الدھون
الفيتامين

الوظيفة

المرض الناتج من
نقصه

مصادره

أ )(A

•ھام لسالمة النظر
•أساسي للنمو وللبشرة
السليمة

•العمى الليلي
•جفاف العين

الجزر والسبانخ
والحليب والسمك

د )(D

• يحافظ على مستوى
الكالسيوم والفوسفور في
البالزما
•ھام جداً للنمو وسالمة العظام

•الكساح في األطفال
• لين العظام في الكبار

الكبد والبيض والحليب
المزود بالفيتامين

ھـ )(E

الزيوت النباتية اللحوم
• مانع لألكسدة ويمنع الھجوم * زيادة ھشاشة خاليا
الدم الحمراء وضمور في والسمك والزبد .
الغير طبيعي لألكسجين على
العضالت
الدھون

ك )(K

• ھام لتجلط الدم حيث يعمل
كمساعد إنزيم في عملية
تصنيع البروثرومبين

نقصه نادر ولكن في حالة مصادر نباتية وحيوانية
وبكتيريا األمعاء .
حدوثه يسبب نقص في
عمليات التجلط

الفيتامينات الذائبة في الماء
الفيتامين
ثايمين
) ( B1

الوظيفة
مساعد إنزيم في عملية إزاحة المجاميع
الكربوكسيلية من أحماض الفا كيتو
أسيتيل CO2 +CoA
البايروفيت

المرض الناتج من
نقصه
مرض بري بري في
اإلنسان

تقرحات في القرنية
رايبوفالفين مساعد إنزيم في تفاعالت األكسدة
والتھاب في الفم
واالختزال على صورة  FADو FMN
)(B2
 -الصورة المختزلة FADH2 ,FMNH2 :واللسان والجلد

مصادره
في الغالل
والحبوب واللحم

منتجات الحليب
واللحوم والخضار
والحبوب

الفيتامينات الذائبة في الماء
الفيتامين
نياسين
)(B3
)نيكوتين(

الوظيفة

المرض الناتج من
نقصه

مصادره

مساعد إنزيم في تفاعالت األكسدة واالختزال مرض بالجرا
وأعراضه التھاب في
على صورة  NADو NADP
 الصورة المختزلة NADH ,NADPH :الجلد واضطراباتھضمية وعصبية

الحبوب والغالل
واللحوم

نادر ويتمثل في
تقرحات الجلد ونوع
من أنواع األنيميا

السمك واللحوم
وبعض الخضار
والحبوب

بيريدوكساال مساعد إنزيم في تفاعالت إنزيمية خاصة
بالتمثيل الغذائي لألحماض األمينية مثل
)(B6
إزاحة مجاميع األمين و مجاميع الكربوكسيل
ونقل المجاميع األمينية و نقل مجاميع
الكبريت

فيتامينات ذائبة في الماء
الفيتامين
حمض
الفوليك

كوباألمين
)(B12

الوظيفة

المرض الناتج من
نقصه

مصادره
والكبد

تأخر في النمو وأنيميا الخضار
أساسي لتصنيع الھيموجلوبين. يعمل كمساعد انزيم للتمثيل ناتجة من خلل في والحبوبتصنيع الحمض النووي
الغذائي لألحماض األمينية
DNA

األنيميا الخبيثة و اللحوم
 ھام لتصنيع األحماض النووية يستخدم في عالج االنيميا نقصه ناتج أساسا من الحليبغياب البروتين الالزم  -يصنع في األمعاء
الخبيثة
المتصاصه في األمعاء بواسطة البكتريا

م -ساعد إنزيم في تفاعالت إضافة
حمض
االسكوربيك الھيدروكسيل وفي تصنيع بعض
الھرمونات من الحمض األميني
جc
التايروسين
 مانع لألكسدة )عامل مختزلقوي( ويساعد على امتصاص
الحديد من األمعاء

و

منتجات

الحمضية
األسقربوط الفواكه
مرض
وأعراضه التھاب في والفراولة والخضار
اللثة ونزيف تحت
الجلد  ،آالم مفصلية
وأنيميا

