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 الفصل الثاني
 Vitaminsالفيتامينات 

 مقدمة -2-1
Introduction 

الفيتامينات ىي مركبات عضوية متباينة الخصائص والتركيب وتعتبر ضرورية لمعديد مف العمميات     
 االستقالبية في مختمؼ انسجة الكائف الحي.

ال تستطيع بعض الكائنات اصطناعيا مثؿ االنساف وبعضيا يصنع لكف بكميات ضئيمة جدًا، لذلؾ تعتمد     
حاجتيا منيا حيث تشكؿ الفواكو والخضروات والفطريات، وكذلؾ مشتقات عمى الغذاء اليومي في الحصوؿ عمى 

 الحميب والمحـو واألسماؾ المصادر األساسية لمفيتامينات.
تقوـ ىذه المركبات بعمميا بشكؿ مباشر او عف طريؽ المساىمة مع األنزيمات لتحفيز التفاعالت الكيميائية     

 "Coenzymesالحيوية وذلؾ عمى شكؿ "تمائـ  
" واغمبيا يدعى بمرض Avitaminosisتدعى " أمراض مختمفةفعند غياب الفيتاميف او نقصو يؤدي الى ظيور 

 "،Hipovitaminosعوز الفيتاميف "
اما في حاؿ زيادة كميتيا في الغذاء بكميات كبيرة يؤدي ذلؾ الى اضطرابات في استقالب المواد، وكذلؾ     

 Hyper vitamins     وتسمى ىذه الحالة بػفرط الفيتاميف اضطراب وظيفي بالنسبة لمكائف الحي
يؤثر ايضًا دخوؿ بعض المستحضرات الدوائية مثؿ: الصادات الحيوية والسمفانيؿ اميد وغيرىا بصورة مباشرة     

 في استقالب الفيتامينات المختمفة.
 .ىناؾ سبب لعوز الفيتاميف ويعود الى خمؿ في امتصاصيا داخؿ القناة اليضمية

 تصنيف الفيتامينات -2-2
Classification of vitamins 

 تصنؼ الفيتامينات حسب ذوبانيتيا في الماء او الدسـ الى:    
 فيتامينات ذوابة في الماء: -1

 واغمب  Cوحمض البانتوثينيؾ وفيتاميف  Bتضـ مجموعة فيتامينات            
 ىذه الفيتامينات تعمؿ كمرافقات أنزيمية.          

 في الدسم:الذوابة فيتامينات  -2
 الذي يعمؿ كمرافؽ انزيمي. [K]و Dو Eو Aوتضـ مجموعة فيتاميف     
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 الفيتامينات الذوابة في الماء -2-2-1
The soluble vitamins in water 

 2-2-1-1- VB1 (Thiamine) 
-Antiيسمى بالثياميف نسبة الى وجود الكبريت و الزمرة االمينية في صيغتو الكيميائية، ويدعى ايضًا بػ      

Beri-Beri  او المضاد اللتياب األعصاب حيث يتميز ىذا المرض باضطرابات عصبية بسبب تنبيو األعصاب
 بشكؿ مستمر مما يحدث أالمًا منتشرة ومتشعبة عمى مسير العصب نفسو:

 Metheleneبواسطة مجموعة  Thiazoleمتصمة بمركب  Pyrimidineيتركب جزيء الثياميف مف حمقة     
 ويتواجد ىذا التركيب في الطبيعة متحدًا مع الكمور ليشكؿ كمور الثياميف:
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يتم ارتباط التيامين مع زمرتي فوسفات
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الب ق س الت اال فاع ي ت تدخل ف ذي ي حزء ال  ال
وقشور وأجَنة الحبوب ونخالة الرز يوجد في جميع األنسجة النباتية والحيوانية وبكميات كبيرة في الخميرة     

 والبقوليات ودقيؽ الحنطة والموز والمشمش والمحـو والبندورة وحميب البقر.
2-2-1-2- Metabolism VB1 : 
 ُيمتَص بسيولة في األمعاء الدقيقة ويتـ تحويمو بعد ذلؾ الى الصورة الفَعالة    

بعممية فسفرة حيوية لجزيئتو في معظـ خاليا الجسـ  Tppواختصارًا  Thiamine Pyrophosphateحيويًا 
 في الخاليا الحيوانية. يوجدوخاصة خاليا الكبد. وبالرغـ مف عدـ قدرة الجسـ عمى تخزينو إال أنو 

 وتطرح الزيادة منو بعد إزالة الفوسفات عف طريؽ البوؿ و التعرؽ.     
 دوره الحيوي:

وتعد   Decarboxylasesلألنزيمات المزيمة لمجموعة الكربوكسيؿ  Coenzymeيعتبر مرافؽ انزيمي  -1
بمثابة   α Ketoglutaric. A و  Pyruvic. A  االحماض العضوية مف نوع الفا كيتو أسيد وخاصة حمض

 المواد المعنية في ىذه العممية.
الذي  Acetyl-coAحيث يتحوؿ حمض البيروفيؾ بيذه العممية الى مشتؽ وسطي ىو الخالت النشطة     

 يمعب دورًا ىامًا في عمميات االستقالب المختمفة في الجسـ:
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 Ketoglutaric. A-αينتج الجزء األكبر مف حمض البيروفيؾ مف عمميات ىدـ السكريات، اما حمض     
بالذكر اف ىذا التحوؿ يمثؿ ، والجدير Succinyl –co Aفيتحوؿ بيذه العممية الى حمض السكسنيؾ النشط 
 خطوة وسطية ىامة فيما يعرؼ بدورة حمض الميموف.
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      Succinyl-co A                             Ketoglutaric. A-α 
ي الت Transketolasesفي عمميات نقؿ مجاميع الكيتوف التي تقـو بيا أنزيمات  TPPيشارؾ ايضًا الػ -2

تساىـ في الخطوات الوسطية اليامة فيما يعرؼ بدورة السكريات الخماسية المفسفرة والتي تمَد الجسـ بالسكريات 
 .DNAالخماسية الالزمة لعممية اصطناع الػ 

يؤدي الى اضطراب في استقالب السكريات بحيث يالحظ ارتفاع نسبة حمض   TPPإَف غياب او نقص الػ    
 الكتيؾ في الدـ.البيروفيؾ او نظيره ال

2-2-1-3- VB2 (Riboflavin) 
يستحصؿ عميو تجاريًا مف الوسط المغذي لبعض العضويات الدقيقة التي تنتجو بشكؿ جيد واستخمص     

 بصورة صبغات ممونة قابمة لمذوباف في الماء مف المبف والكبد والبيض والعشب
 يوميًا. 1,8mgاألخضر ومف اىـ مصادره الغذائية البيض والحميب والخميرة والحبوب ومقداره الضروري لمجسـ  
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يؤدي نقصو إلى ظيور خشونة في الجمد مع تشقؽ إضافة الى سيالف وتشقؽ في الشفتيف وخوؼ ظاىر مف     

 الضوء واضطرابات نفسية.
يمتص عادة في األمعاء الدقيقة ويعتقد اف عممية فسفرتو تحدث تحت الغشاء المخاطي لألمعاء وكذلؾ في     

 الكبد والدـ واألنسجة األخرى. 
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يمعب الريبوفالفيف دورًا حيويًا في تفاعالت األكسدة واإلرجاع الحيويتيف في العضوية الحية حيث يدخؿ في     
 .Coenzymeتركيب نوعيف مف الػ

 :VB3 - Niacin النياسين -2-2-1-4
زمرة كربوكسيمة وكذلؾ ىناؾ  3تحوي في الموقع التي  Pyridineىو مشتؽ مف مشتقات الػ    

Nicotinamide :المشتؽ االميني لحمض النيكوتينيؾ ولو نفس الخصائص الفيتامينية 
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الماء بدرجة ضعيفة وسيؿ الذوباف في المحاليؿ القموية والكحوؿ والنياسيف ىو بمورات بيضاء تذوب في 

 والغميسروؿ كما تعتبر جيدة الثبات ضد الضوء واليواء ودرجة الحرارة.
يوجد في النسج الحيوانية والنباتية عمى حّد سواء وتعتبر األعضاء الحيوانية كالكبد والقمب والكمى مف أغنى     

بشكؿ  يوجدحوـ واألسماؾ والخميرة والفوؿ السوداني والبقوليات الجافة ويمكف اف مصادر ىذا الفيتاميف وفي الم
 حر او مرتبطًا بصورة مرافؽ انزيمي

 استقالب النياسين: -2-2-1-4-1
يتـ إخراج  يمتص في األمعاء الدقيقة بسيولة ليتـ تحويمو بعد ذلؾ في الجسـ الى صورة المرافؽ األنزيمي.    

 .مثيميف مرتبطًا في صورة مشتؽ طريؽ البوؿ عمى الصورة الحرة اما الجزء األكبر فيكو جزءًا يسير منو عف 
 باستطاعة جسـ األنساف تخميؽ ىذا الفيتاميف مف الحمض األميني تربتوفاف.

يؤدي الحرماف الطويؿ منو الى ظيور اعراض مرض البالغرا وتعني الجمد الخشف: حيث يبدو عمى شكؿ     
لمبني عمى الوجو والرقبة ومرافؽ ايضًا بأعراض عصبية وىضمية وتحدث التيابات في األغشية بقع حمراء تميؿ 

 .15mg-10االحتياج اليومي منو  المخاطية لمقناة اليضمية.
 الدور الحيوي لمنياسين: -2-2-1-4-2

 فييدخؿ النياسيف عمى ىيئة نيكوتيف اميد في تركيب الجزء الفعاؿ لمكوانزيمات التي تشارؾ     
 تفاعالت األكسدة واإلرجاع:

  Nicotenamid-adenine dinucleotideنيكوتيف اميد ادينيف ثنائي النكميوتيد  -1
        (    :) 
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 (:     )نيكوتيف اميد ادينيف ثنائي النكميوتيد فوسفات  -2
Nicotine amid-adenine dinucleotide Phosphate  

تتميز ىذه المركبات بقدرتيا الفائقة  الكبد او في الكريات الحمراء.يتـ تخميؽ ىذه المركبات عادة في         
عطاء ذرات الييدروجيف مف والى المركبات الحيوية في حاالت تأكسدىا او ارجاعيا عمى الترتيب  عمى استقباؿ وا 

ي حالة وينفرد جزيء النيكوتيف اميد عادة بالقياـ بيذه الميمة إذ يستعمؿ الكتروف احدى ذرتي الييدروجيف ف
توف ىذه الذرة مالزمًا وبدوف ارتباط كيميائي لو و االستقباؿ لمعادلة الشحنة الموجبة الموجودة عميو بينما يبقى بر 

وبصورة عكسية يقوـ المركب بإعطاء  C4اما ذرة الييدروجيف األخرى فإنيا تستخدـ لتشبع الرابطة الثنائية عند 
 إرجاع المواد الحيوية.ىاتيف الذرتيف عند الحاجة إلييما في عممية 
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 مرتبطة بصورة غير مشتركة وضعيفة نسبيًا مع البروتيف النازع NADPوالػ  NADتكوف الػ     
 لمييدروجيف فيي تتحد وتتفكؾ عند المركز الوسائطي خالؿ الحمقة الوساطية.    

الكمي في  NADمف الػ %60في الخاليا الكبدية ويتمركز حوالي  NADPبتراكيز أكبر مف الػ  NADيوجد الػ
 .السيتوبالزماالميتاكوندريا والباقي في 

 السيتوبالزمابينما تحتوي  ترات نحو االكسجيف.تنفس حيث تنقؿ الكترونات السوبستشارؾ في عممية ال    
بشكؿ خاص في نقؿ االلكترونات المتحررة ثر مما تحويو الميتاكوندريا ويشارؾ كا NADPالحمولة نسبيًا مف الػ

 مف السوبسترات اثناء اليدـ نحو تفاعالت مرجعة لالصطناع الحيوي.
تستطيع كذلؾ التخمص مف المواد التي تؤدي الى زيادتيا أذية لمجسـ كاليستاميف حيث يحؿ محؿ حمض 

 .NADفي جزيء الػ النيكوتينيؾ
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 Pantothenic. A Vit B5حمض البانتوتينيك  -2-2-1-5
يوجد حمض البانتوتينيؾ عمى ىيئة سائؿ زيتي لزج، وتجاريًا عمى شكؿ مستحضرات ألمالح الصوديوـ أو     

 الكالسيوـ.
ينتشر في الطبيعة بشكؿ كبير إاّل أف جزءًا كبيرًا منو يكوف في الصورة المرتبطة، يحتوي الكبد و البيض و    

الخميرة نسبة عالية منو، وبصورة أقؿ في المحوـ و األلباف، أما الفواكو و الخضروات فتحتوي كميات قميمة مف 
 ىذا الفيتاميف.

O

ONH

OH

OH
CH3

CH3

OH

 
Vitamin B5 

Pantothenic acid 
ُيمتّص حمض البانتوتينيؾ و امالحو مف القناة اليضمية بخاصية االنتشار، وفي األنسجة يتحوؿ إلى     

و الذي يحوي إضافة ليذا الفيتاميف عمى األدينوزيف  co-enzyme. Aالمركب الحيوي الياـ المعروؼ ب 
المرافؽ األنزيمي دورًا حيويًا ىامًا في عمميات حيث يمعب ىذا  b-mercptoethanolaminثنائي الفوسفات و 

 االستقالب المختمفة مثاًل في تخميؽ الكوليستروؿ و الستيروئيدات مثؿ اليرمونات و أحماض الصفراء. 
 نادرا ما يعاني االنساف مف نقص ىذا الفيتاميف نظرًا النتشاره بشكؿ واسع في المممكتيف النباتية و الحيوانية.   
 :    Pyridoxineلبيريدوكسين ا -2-2-1-6

الكيميائية الشتراكيا في الحمقة  صيغيايطمؽ لفظ البيريدوكسيف عمى أّي مف ثالثة مركبات متشابية في     
 .4البيريدينية واختالفيا في نوعية المستبدالت المرتبطة بذرة الكربوف 
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Pyridoxamine              Pyridoxal               Pyridoxine 

قشر األرز والحبوب والبذور النامية والفوؿ السوداني وفوؿ  تنتشر ىذه المركبات في النسج النباتية والحيوانية.  
 يصنع مف قبؿ النباتات الخضراء وجراثيـ األمعاء. الصويا والكبد والكمى ولحـ السمؾ واغناىا البيض والحميب.

صورة غير بيتـ امتصاصو في األمعاء الدقيقة ويخرج بحدود ثالثة ارباعو في البوؿ ، 2mg-1احتياجو اليومي 
بعد عممية امتصاصو مف مخاطية األمعاء يتعرض في الكبد الى عممية فسفرة ليعطي المركب  الفعالة حيويًا.

Pyridoxal-5-phosphat ألنزيمات.الذي يعمؿ كمرافؽ انزيمي لمجموعة كبيرة مف ا 
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يعمؿ بشكمو الفعاؿ كمرافؽ انزيمي لألنزيمات الناقمة لمزمرة االمينية والنازعة لمجذر الكربوكسيمي وميمة ىذه    
المرافقات تغيير الشكؿ الفراغي لمحمض االميني وفي المراحؿ التالية إزالة مجموعة األميف او مجموعة 

 الكربوكسيؿ:
 فوسفات في إعطاء األميف الموافؽ: -يدوكساؿ: يساىـ البير Decarboxylaseانزيمات  -1

HistamineHistidine 2CO
 

 
 حيوي ىاـ. يمينأ مركب وىو   
وىو أحد  Glutamic. Aمفناتج عف نزع كربوكسيؿ  GABA ɣ-Amino-Butyric. A))ف مركب إ     

 مركبات نقؿ النبضات العصبية في الجسـ خاصًة في الجياز العصبي المركزي. 
 مف األحماض األمينية العطرية الى إعطاء مركبات مختمفة ميمة مثؿ:    إزالة مجموعةتؤدي     

Dopamineناليف واألدريناليف ذات الدور اليرموني الياـ يادر  يؿ االنيف(: يعتبر مولد لمنور)ثنائي ىيدروكسي فين
 (ىيدروكسي تربتوفاف) Serotoninوكذلؾ  إضافة لكونيا ناقالت لمنبض العصبي.

 األنزيمات الناقمة لمجاميع األميف: -2
كيتو - الحموض االمينية الى - لفعاليتيا حيث تساىـ في نقؿ الزمرة االمينية مف     تحتاج لوجود     

 الحموض المختمفة.
لى تغيرات في استقالب الدىنيات خاصة الستيروئيدات  والفوسفولبيدات في الكبد إ الفيتاميف يؤدي نقص    

والتيابات جمدية واضطرابات عصبية واضطرابات في الدورة الدموية وقد يؤدي الى  GABAيز وانخفاض ترك
 تصمب الشراييف وتساقط الشعر وحدوث خمؿ في استقالب البروتيف

 (Vit. B12ب )12فيتامين -2-2-1-7
يحتوي نواة مركزية  Cyanocobalaminب ىو مف الناحية الكيميائية مركب سيانوكوباؿ أميف 12فيتاميف     

التي تدخؿ في تركيب الييموغموبيف ولكف مع اختالؼ وجود ذرة الكوبالت بداًل  Porphrinتشبو نواة البورفريف 
 مف ذرة الحديد.
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Vitamin B12 

 ب عمى ىيئة بمورات عديمة الطعـ والرائحة، تذوب غي الماء والكحوؿ. 12يوجد فيتاميف     
، وىناؾ Vit. C Vit B1 B3إف السيانو كوباؿ أميف غير ثابت بوجود بعض الفيتامينات األخرى مثؿ     

 احتياطات خاصة يعمؿ حسابيا لحمايتو لتحضير مستحضر يحوي ىذه الفيتامينات في الصناعة الدوائية.
كبد المصدر الرئيسي ليذا الفيتاميف، كما يوجد في األغذية الحيوانية األخرى، كالمحوـ والبيض اليعتبر     

 والحميب واألسماؾ، أما األغذية النباتية فإنيا تفتقر ليذا الفيتاميف. 
مع بروتيف خاص ويفصؿ عنو في القناة اليضمية بواسطة األنزيمات  يوجد في مصادره الطبيعية مرتبطاً     

الياضمة، ويمتص مف األمعاء الدقيقة في منطقة الحرقفة ويعتمد امتصاصو عمى عامؿ خاص تفرزه المعدة 
، إذ يقوـ ىذا العامؿ بحمايتو ح ، حيث ى وصولو إلى منطقة الحرقفةتحيث يتفاعؿ معو بوجود أيونات الكالسيـو

مف الناحية الحيوية يمعب  ي الكبد.يتـ امتصاصو وانفصالو عف العامؿ الداخمي. بعد االمتصاص يتـ تخزينو ف
 ىذا الفيتاميف دورًا ىامًا في الكثير مف التفاعالت األنزيمية في الجسـ:

 .تخميؽ الحمض األميني المثيونيف 
  يدخؿ في التفاعالت األنزيمية الخاصة بعممية تغيير التركيب الفراغي لجزيء ماIsomerism. 
 رتيب الذرات في مركب ما يساىـ في نشاط األنزيمات الخاصة بتغيير تMutases. 

بيف  ب ىو المانع لألنيميا الخبيثة والمتميزة بكبر كريات الدـ الحمراء، وىناؾ عالقة وثيقة12إف فيتاميف    
ب وأيض حمض الفوليؾ حيث لوحظ أف تركيز ىذا الحمض يرتفع في المصؿ بدرجة عالية 12مستوى فيتاميف 

ب، ومف الناحية األخرى ينخفض تركيزه في الكريات 12بة بنقص فيتاميف في حالة األنيميا الخبيثة والمصاح
 ب.12الحمراء وىذا عمى عدـ قدرة حمض الفوليؾ عمى المرور إلى الكريات الحمراء في غياب فيتاميف 
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ب إلى ضمور األعصاب المحيطية وضمور الحـز العصبية في الجزء 12إضافًة لذلؾ يؤدي نقص فيتاميف     
 لجانبي مف الحبؿ الشوكي، ولو أيضًا بعض التأثيرات عمى الدماغ. األمامي وا

 Ascorbic. A (Vit. C)حمض األسكوربيك-2-2-1-8
-70االحتياطي اليومي  جد في الفواكو والفطريات والخضروات والميموف والفميفمة الحمراء والحميب الطازج.يو     

100mg ، 1تصؿ نسبتو في بالزما الدـ حتىmg% 
نقص فيتاميف سي مرض االسقربوط المتمثؿ بحدوث نزؼ في المثة او تحت الجمد تكوف عمى شكؿ  يسبب    

 بقع، وتغير في النسج الضامة وحدوث اضطرابات وخمؿ في تشكؿ العظـ وفي نشاط القمب.
غولوز اما الصفة الحمضية التي يتحمى بيا ناتجة عف وجود - ىو عبارة عف الكتوف إينولي مشتؽ مف     

 زمرتيف ىيدروكسيميتيف إينوليتيف حيث تعطياف الييدروجيف:

C

O

C

C

OH

CH

C

OH

HOH

CH2OH

O -2H

+ 2H

C

O

C

C

O

CH

C

O

HOH

CH2OH

O

L-Ascorbic.A Dehydroascorbic.A 
 الحيوي: هدور 

 يسيـ في عمميات األكسدة واإلرجاع الحاصمة داخؿ النسيج وىذا مرتبط بالغموتاتيوف حيث   -1
 يمعب دور في تمؾ العممية.             
 يعمؿ عمى خفض نسبة الكوليستروؿ في الدـ.  -2
 لو دور في عمميات امتصاص الحديد  -3
 يحافظ عمى البنية الثالثية لبروتيف الكوالجيف.  -4
 يستخدـ حاليًا في عالج مرضى السرطاف.  -5
 يزيد مف القدرة االلتيامية لمبمعميات )الكريات البيض(، وأدوار أخرى.   -6

 Biotinالبيوتين  -2-2-1-9
 thiophene متصؿ بحمقة الثيوفيف urea cyclicقي لميوريا البيوتيف مف الناحية الكيميائية عبارة عف مشتؽ حم

ring. 
 يوجد عمى ىيئة بمورات ابرية تذوب بدرجة ضعيفة في الماء أو الكحوؿ.  
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Biotin Vitamin H 

ينتشر في جميع االنسجة الحيوانية والنباتية ولكف بكميات قميمة، تحتوي بعض االطعمة مثؿ صفار البيض،   
 ، أجنة البذور عمى كميات كبيرة نسبيا منوالكبد، الخميرة، الكمى

ذلؾ يعمؿ البيوتيف كمجموعة مرافقة لألنزيمات المنوط بيا تخميؽ مجموعة الكربوكسيؿ في التفاعالت الحيوية و   
 في المركب العضوي ليزيد عمى األوؿ بذرة كربوف. Co2بتثبيت 

يمعب كذلؾ ىذا الفيتاميف دورا خاصا في عمميات تخميؽ البروتيف و الغميكوجيف و االحماض العضوية ثنائية   
 الكربوكسيؿ و البيورينات.

االطفاؿ الرضع ليذا النقص مف النادر جدا اف تواجو حاالت نقص ىذا الفيتاميف عند الكبار بينما يتعرض   
 والمتمثؿ بالتيابات جمدية مدىنة، تقشر الجمد واحمراره.

  Folic Acidحمض الفوليك -2-2-1-11
وحمض  p- amino benzoic. Aو حمض  Pteridineيتركب حمض الفوليؾ مف حمقة بتيريديف     

glutamic. A .يوجد عمى ىيئة بمورات صفراء تذوب في الماء كما تذوب بالكحوؿ المخفؼ 
تحتوي الكبد عمى كميات كبيرة نسبيا مف حمض الفوليؾ، كما يوجد عادة في االوراؽ الخضراء و الحبوب و     

 الخميرة.

N

N
H

N

N

NHO

O

O

NH2

NH

O OH

OH 
Folic Acid 

ا االمتصاص مستوى الفيتاميف في الدـ، ثـ ينقؿ مرتبطا بواسطة يمتص مف االمعاء الدقيقة و يتحكـ بيذ      
بروتيف خاص الى الدـ، اما الجزء غير الممتص فيتـ اخراجو مع البراز و البوؿ و تذىب كمية قميمة الى 

 الصفراء.
 التالية: بدور ىاـ في العمميات الحيوية (THF)يمعب حمض الفوليؾ بصورتو المختزلة     
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 قؿ لمجزيئات وحيدة ذرة الكربوف الى مركبات خاصة و بالتالي يساىـ في عمميات البناء يقـو بدور النا
 مثؿ تكويف بعض الحموض االمينية.

  يساىـ في تخميؽ حمقات البوريفpurines وعممية تخميؽ البيريميديف pyrimidine. 
تؤدي بعض العوامؿ إلى سوء عممية امتصاص حمض الفوليؾ مف األمعاء ومف ثـ إلى حاالت نقص ىذا     

مفاوية، تؤثر كذلؾ بعض العوامؿ الفيتاميف منيا حاالت االلتياب المتكرر والتسمـ الكحولي واألوراـ الم
فؿ مباشرًة نقص حمض الفيزيولوجية عمى نقص ىذا الفيتاميف مثؿ حالة الحمؿ، حيث لوحظ بعد والدة الط

عاقة النمو،  الفوليؾ في كريات الدـ الحمراء وفي المصؿ. ويؤدي نقص حمض الفوليؾ إلى تأخير سف البموغ وا 
، حاالت اسياؿ، فقداف شيية، غثيافكما تظير بعض األعراض المرضية مثؿ تقرح الفـ والمساف، فقر الدـ، 

 التيابات جمدية، واضطرابات عصبية. 
 مينات الذوابة في الدسمالفيتا-2-2-2

Vitamins are soluble in Fat 
  Vit. Aفيتامين أ -2-2-2-1

 . يشتؽ ىذاRetinolالريتينوؿ  بىو عبارة عف كحوؿ أولي معقد يعرؼ     
الذي ينتج عند تحممو في األمعاء جزيئيف  b-Caroteneالبتاكاروتيف  بالطبيعي المعروؼ  الفيتاميف مف مصدره

 .pro vitamin. Aوبالتالي أطمؽ عميو  Vit. Aمف 
يوجد بكميات كبيرة نسبيًا في زيت كبد الحوت وزيوت كبد األسماؾ، كما يوجد أيضًا في كؿ مف الكبد والزبدة     

 يوجد في الجزر والبطاطا b-Caroteneوالبض واألجباف، أما البتاكاروتيف 
 والسبانخ وبعض الخضروات األخرى.

OH

CH3

CH3CH3
CH3 CH3

 
Retinol)) Vitamin A 

في مصادره الحيوانية عمى ىيئة مرتبطة وتحدث لو عممية تحمؿ بواسطة بعض أنزيمات  Vitamin A يوجد    
البنكرياس إلى الصورة الحرة قبؿ عممية امتصاصو في القناة اليضمية، وبعد االمتصاص يعاد ربطو باألحماض 

ىذه الصورة. يتـ بعد  الدىنية لتكويف استيرات مميزة تحمؿ بواسطة الوريد البابي إلى الكبد حيث يتـ تخزينو عمى
ذلؾ توزيعو عمى أعضاء الجسـ المختمفة بواسطة الدـ حيث ينقؿ مرتبطًا بإحدى بروتينات البالزما. أما 

 و في األمعاء الدقيقة ويحتاج لوجود األمالح الصفراوية.فإنو يمتص عمى ىيئت b-Caroteneالبتاكاروتيف 
 :يف رئيسيتيفيممؾ ىذا الفيتاميف عمى األقؿ وظيفتيف حيويت    
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  تكمف أىميةVitamin A  الحيوية في صيانة النسيج الظياري، )بالرغـ مف أف الدور الذي يمعبو
في حفظ وصيانة النسيج الظياري ما زاؿ غير مفيوـ تمامًا( إلى أنو يعتقد بأف الفيتاميف ضروري 

و البعض في ىذا النسيج كما يدع glycoproteinsلعممية تكويف نوع خاص مف البروتينات 
 لالعتقاد بأف الريتينوؿ يقـو بطريقة أو بأخرى بدور الحماية ضد العوامؿ المسببة لمسرطاف.

  يمعبVitamin A  دورًا ىامًا في عممية الرؤية حيث يدخؿ في تركيب االرجواف البصري
rhodopsin الذي يوجد في شبكية العيف، و يشكؿ ىذا المركب مف الناحية الكيميائية بروتينا ،

، اما الجزء الالبروتيني فيدعى opsinحمر. يدعى الجزء البروتيني لمرودوبسيف ب ممونا باأل معقدا
سيس فقط(. يؤدي تعرض الرودوبسيف لمضوء الى تحطمو حتى بروتيف -بالريتيناؿ )المماكب
ريتيناؿ، وىذا مرتبط بتحويؿ طاقة االشعة الضوئية الى اشارة بصرية. في  -االوبسيف و الترانس

 :  سيف في الظالـ وفقا لمتحوؿ اآلتييف تتـ اعادة تشكؿ الرودوبح

Trans-Retinal

Alcoholdehydrogenase

NADH+H+
NAD+

Trans-Retinol 
(Vit. A)

1-

 
Trans-Retinol 
(Vit. A)

2-
Isomerase

Cis-Retinol 

 

NAD+
NADH+H+

3- Cis-Retinol 

Alcoholdehydrogenase

Cis-Retinal 

 

O

CH3

CH3CH3
CH3 CH3

Trans-Retinal 
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CH3

CH3CH3
CH3

CH
O

CH3

Cis-Retinal 

تتمثؿ في حدوث اضرار لمخاليا الظيارية )الطالئية( اضافة الى مرض  أاف اىـ اعراض نقص فيتاميف     
العشى الميمي. يؤدي نقص الفيتاميف في مراحمو االولى الى جفاؼ و تقشؼ الجمد وفي بعض االحياف ظيور 

 .بثرات صغيرة )التقرف الجرابي( فوؽ االكتاؼ و الرقبة و الظير و المنطقة السفمى مف البطف
ـ فيتاميف ا بجرعات كبيرة، ولفترات طويمة الى حاالت تسمـ و خاصة عند االطفاؿ. مف اىـ يؤدي استخدا    

 اعراض ىذا التسمـ حدوث تضخـ لمكبد وجفاؼ الجمد مع خشونتو اضافة الى حدوث اوراـ مؤلمة في المفاصؿ.
  Vitamin. Dفيتامين د -2-2-2-2

يشمؿ فيتاميف د مجموعة مف الستيروالت المتشابية في التركيب الكيميائي التي ليا خاصية منع مرض      
، و ergocalciferol (Vitamin D2) االرغوكالسيفيروؿالكساح في االطفاؿ. اكثر االنواع انتشارا ىي 

 .cholecalciferol  (vitamin D3)كالسيفروؿيالكول

CH2

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

H

H

 
Vitamin D3 
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Vitamin D2 

ع الييدروجيف، و كوليستيروؿ منز -7في جسـ االنساف والحيوانات اعتبارا مف مركب  vitamin D3يتشكؿ     
مف االرغوستيروؿ الموجود في النسج النباتية  2ذلؾ بعد التعرض لألشعة فوؽ البنفسجية، بينما يتشكؿ فيتاميف د

 عد التعرض لألشعة فوؽ البنفسجية.وذلؾ ب
يعتبر زيت كبد االسماؾ وبخاصة زيت كبد الحوت مف اغنى مصادر الفيتاميف. كما يوجد ايضا في صفار     

 البيض و الكبد والحميب و االسماؾ. اما الخضروات فتحتوي عمى قميمة مف ىذا الفيتاميف.
ح الصفراوية. ويحمؿ بعد ذلؾ الى الكبد مرتبطا مع يمتص فيتاميف د مف االمعاء الدقيقة بوجود االمال    

 بروتيف خاص.
الدور الحيوي ليذا الفيتاميف يتمثؿ في استقالب كؿ مف الكالسيوـ و الفوسفور، حيث يزيد مف عممية     

 .امتصاص ىذيف العنصريف مف االمعاء، كما يؤثر في معدؿ ترسيبيما في العظاـ
تؤدي الجرعات الكبيرة  الكساح في االطفاؿ والى ليف العظاـ في الكبار.يؤدي نقص فيتاميف د الى مرض     

مف ىذا الفيتاميف الى حدوث اضرار بالغة لمجسـ )االـ في البطف، اسياؿ، زيادة اخراج البوؿ، والشعور الدائـ 
مة بالعطش( تحدث ىذه االعراض المرضية نتيجة الرتفاع عنصر الكالسيوـ في الدـ. وفي الحاالت المتقد

حدوث ما يعرؼ بالتكمس الكموي الذي يؤدي في النياية الى قصور الكمى. كما تؤدي زيادة اخراج البوؿ يالحظ 
  الى حدوث االجتفاؼ.

  Vit. Eي إفيتامين -2-2-2-3
، مف مركبات التوكوفيروؿ المنتشرة في الطبيعة. وبالرغـ مف فعالية α- Tocopherolىو عبارة عف     

 األخرى حيويًا إال أنيا أقؿ فعالية مف صورة ىذا الفيتاميف.التوكوفيروالت 
    Vit. E  ىو عبارة عف كحوؿ مشتؽ مف مركبPhytol  ومركبTrimethylhydroquinone   
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Vitamin E α-Tocopherol 

يوجد عمى ىيئة سائؿ زيتي أصفر الوف، ويعتبر ىذا الفيتاميف ثابتًا ضد الحرارة واألحماض. تحوي األنسجة     
النباتية والحيوانية كميات كبيرة منو وكذلؾ التوكوفيروالت األخرى، وعمى الخصوص في الزيوت النباتية )يفتقر 

ي األوراؽ الخضراء وخاصًة أوراؽ الخس إضافًة إلى زيت الزيتوف ليذا الفيتاميف(. كما يوجد ىذا الفيتاميف ف
 انتشاره في األغذية الحيوانية مثؿ المحـو المبف البيض وزيت كبد األسماؾ.

مف األمعاء بمساعدة األمالح الصفراوية والدىوف. يتـ نقمو في الدـ مرتبطًا بنوع خاص مف  Vit. Eيمتص     
 ليذا الفيتاميف في األنسجة وخاصًة النسيج الدىني.، يمي ذلؾ تجميع b- Lipoproteinsالدىنيات 

ىذا الفيتاميف في صورة قابمة لمذوباف في الماء التي يمكف إعطاؤىا لممريض عف طرؽ الحقف يمكف تحضير     
 نفسو مف حيث سرعة وثبات فعاليتو الحيوية. Vit. Eفي العضالت، ولقد وجد أف ىذا المستحضر يتفوؽ عمى 

 دوره الحيوي: 
 ي اليزاؿ مبيمًا فإنو يعتقد بأنو يقوـ بعممية دفاع ضد إف يبالرغـ مف أف الدور الحيوي الدقيؽ لمفيتام

عمميات األكسدة الحيوية التي قد تتعرض ليا الدىوف غير المشبعة في الجسـ. إذ يشكؿ مع بعض 
يدات والمركبات أنزيمات األكسدة الحيوية خط دفاع مشترؾ ضد الجزيئات فوؽ المؤكسدة مثؿ البيروكس

 عالية التأكسد، وبذلؾ يوفر الحماية ألغشية الخاليا.
  ي يمعب دورًا خاصًا في بعض التفاعالت الحيوية األخرى فقد دلت إيعتقد البعض أف فيتاميف كما

 الدراسات عمى أف ليذا الفيتاميف دور ما في تنظيـ عممية تخميؽ البروتينات في الجسـ.
 فيتاميف إي يستطيع أف يحمي الجمد مف آثار األشعة فوؽ البنفسجية  وىناؾ بعض الدالئؿ عمى أف

ultraviolet raysفيتاميف إي ذو تأثير مضاد لمصفائح  .. ويبدو أف فيتاميف إي يقوي الخاليا الممفاوية
 الدموية ولذلؾ فيو يقمؿ مف التصاقيا بجدراف األوعية الدموية.

 ي:إعوز فيتامين 
ختالؼ نوع الكائف، ويتأثر بيذا النقص كؿ مف العضالت والجياز العصبي وكريات تتبايف أعرض نقصو با     

الدـ الحمراء إضافًة إلى التأثير عمى قدرة الحيواف عمى االنجاب، وال يتـ تدارؾ األمر بإعطاء الفيتاميف بعد ذلؾ 
عند االنساف اختالؿ عممية يالحظ بسبب تمؼ الرشيميات الظيارية لمجياز التناسمي بطريقة يتعذر بعدىا الشفاء. 

نقص فيتاميف إي  إلى العقـ وعند المرأة إلى االجياض التمقائي. يؤدي التكاثر الطبيعي، فإف نقصو عند الرجاؿ
 قد يؤدي إلى تقصير فترة حياة الكرات الدموية الحمراء مما يؤدي لألنيميا خاصًة في األطفاؿ.
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  Vit. Kفيتامين ك -2-2-2-4
 . وكينوفالنافت مركبات ىي ؾ مجموعة إلى تنتمي التي الفيتامينات     

O

O

CH3

CH3

CH3CH3

CH3CH3

 
Vitamin K1 

 
O

O

CH3

 
Vitamin K3 Menadione 

 مجموعة إضافة طريؽ وعف . ( (Menadione Vit. K3 الميناديوف ىو ؾ لممجموعة األب المركب    
 ىي النباتات في ؾ لفيتاميف الرئيسية الصيغة .( (Menaquinone Vit. K2 الميناكينوف إلى يتحوؿ األلكيؿ

 . المعوية البكتريا بواسطة األمعاء في يصنع وىو. ( (Phylloquinone Vit. K1 الفيموكينوف
 تمتص طبيعياً  الموجودة الفيتاميف مشتقات أف حيث لمدىوف سميـ امتصاص إلى يحتاج ؾ فيتاميفيحتاج     
 قابؿ ألنو الصفراء أمالح غياب في امتصاصو يمكف الذي ىو فقط الميناديوف. الصفراء أمالح وجود في فقط

 .بسرعة تركيزه ويقؿ محدود الكبد في ؾ فيتاميف وتخزيف. الماء في لمذوباف
 همصادر 
الخس ،   الخضراء مثؿ السبانخ، السمؽ ،  الورقيةموجود بشكؿ أساسي في النباتات  1إف الفيتاميف ؾ    

الجرجير والكرنب )الممفوؼ، المفت، القرنبيط ، القنبيط األخضر والُكُرْنب المسوَّؽ(. بعض الفواكو مثؿ العنب 
واألفوكادو )الِزبِدّية( والكيوي تحتوي عمى نسبة مرتفعة مف الفيتاميف ؾ. بعض الزيوت النباتية وفوؿ الصويا 

 .فيتاميف ؾتحتوي عمى ال
 الحيوية أىميتو

    رومبيفالبروت مجموعة تصنيعإف prothrombin group  في التخثر عوامؿ مفوالتي ىي     
      مساعد كعامؿ يعمؿالذي  ،ؾ فيتاميف إلى يحتاج نشطة غير سابقة بروتينات مفوذلؾ  الكبد           
 حؿ النيائية، وبذلؾ االمر  جزيء البروترومبيف فيفي ، الجموتامات إلى الكربوكسيؿ إضافة في           
 مف  ويتـ تخميؽ مراكز لربط الكالسيوـ، ويعتبر ىذا التعديؿ أمرًا حيويًا ىامًا، إذ أف ذلؾ سيمكن          
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  إضافة تفاعالتأداء دوره الحيوي في عممية التخثر التي يعتبر ربط لكالسيوـ فييا شيئًا أساسيًا. إف        
 .االندوبالزمية الشبكة في تحدث الكربوكسيؿ     

 فيتاميف ؾ ىامًا في عممية تخميؽ بروتيف خاص في العظاـ ذي شأف في عممية ربط  يعتبر 
 . الكالسيوـ أيضاُ           

 :كعوز فيتامين 
ضعؼ يحدث عادًة في حاالت  يؤدي نقص فيتاميف ؾ إلى إطالة الوقت الطبيعي الالـز لعممية تخثر الدـ.    

امتصاص الدىوف مثؿ البراز الدىني وضمور األغشية لمخاطية المعوية وأمراض الصفراء والبنكرياس وعقـ 
 .األمعاء )خموىا مف البكتريا المعوية( مثؿ حاالت العالج بالمضادات الحيوية لمدة طويمة أو في المواليد الجدد

 
 


