
 الفيتامينات المنحلة في الدسم

ويلة األمد و ليست طكانخفاضها، و ذلك بشرط أن تكون تلك الزيادة ضار  ارتفاع كمية الفيتامينات الواردة مع الغذاء
 عابرة. التسمم بالفيتامينات يحدث نتيجة زيادة الوارد على المدى الطويل.

 سمية الفيتامينات الذوابة في الدسم أعلى بكثير من تلك الذوابة في الماء والسبب في ذلك هو: 

 سم من الجسم.قابلية الفيتامينات الذوابة في الدسم لالختزان في الجسم.بطء طرح الفيتامينات الذوابة في الد

يتامينات الذوابة في سم مع البول ، أما الفالفيتامينات الذوابة في الماء عموماً ال يتم تخزينها ، و تُطرح من الج
  الشحوم فهي تُختزن عموماً و تخضع لالستقالب الكبدي و تُطرح بعدها من الجسم مع البراز.

 

 A (Retinol:)الفيتامين 

 الحليب و مشتقاته . –السمك  –صفار البيض  –ريتينول في : الكبد )كبد الحيوانات( يتواجد 

)ملفوف  الخضار الورقية –البطيخ األصفر  –الدراق  –المشمش  –في : الجزر  Provitamin Aعلى شكل طليعة 
صفر والبرتقالي تتواجد في الخضراوات التي تميل ألوانها إلى األبقدونس( و غيرها.  –نعناع  –ملوخية  –سبانخ  –

 واألحمر )بشكل أساسي الجزر(.

 

 تسمياته :

 .RNA mفيتامين النمو : ألنه ينشط اصطناع 

 ( و أيضاً فيتامين اإلبصارNight Blindnessالفيتامين المضاد للعشاوة الليلية )

 فيتامين اإلخصاب ألنه يساهم في اصطناع الهرمونات الجنسية .

ن األورام الجلدية ثير متساهم في تراجع الك Aالفيتامين المضاد لتسمك الجلد )فقد ثبت أن إعطاء مركبات الفيتامين 
 (الخبيثة عند اإلنسان

 الفيتامين الواقي للنسيج الظهاري حيث أنه يساهم في تمايز النسج الظهارية.

 أشكاله :

 .A2و الفيتامين  A1شكالن في الطبيعة : الفيتامين  Aيوجد لفيتامين 

 : A1الفيتامين 

يتألف من: حلقة سداسية )سيكلوهيكسان فيها رابطة مضاعفة واحدة .Aهو الذي يُقصد طبياً عندما نقول فيتامين 

فقط( + سلسلة جانبية فيها وحدات اإليزوبرين )إذاً هي سلسلة غير مشبعة( + يوجد في نهاية السلسلة الجانبية 

 .A1غير المشبعة زمرة وظيفية كيميائية ، و حسب نوع هذه الزمرة الوظيفية يتحدد نوع فيتامين 



حمض  –نال الريتي –ثالثة أشكال تختلف عن بعضها البعض بنوع الزمرة هي : الريتينول  A1لفيتامين أنواعه : 

 الريتينوئيك.

 

 الرتينول: 

 .OHتحتوي نهايته الوظيفية على زمرة غولية 
 بشكل عام.  أنسجة الحيواناتيتواجد في 

ستر الريتينيل اويتواجد بشكل .التناسلو  التمايزو صيانة النسج الظهاريةو الحث على النموو اإلبصار له دور في

    )أي ريتينول + حموض دسمة طويلة السلسلة(.

 الرتينال: 

 تحتوي نهايته الوظيفية على زمرة ألدهيدية.

 يوجد في أنسجة النباتات بشكل عام. يتكون عن طريق أكسدة الرتينول )لذلك يسمى المشتق األلدهيدي للرتينول(.

   ممكن للرتينال أن يتحول للرتينول والعكس بسهولة )تفاعل أكسدة إرجاع عكوس(.نظراً لسهولة تحول الرتينال 

       لرتينول و العكس ، يكون للرتينال نفس وظائف الرتينول.

 : حمض الريتينوئيك

 .COOHتحتوي نهايته الوظيفية  على مجموعة الكربوكسيل 
 التمايزدوره في  ينحصرإلى الرتينول أو الرتينال .)اختزاله(ال يمكن إرجاعه هذا الحمض .أكسدة الرتيناليتشكل من 

 حثه على النموو صيانة النسيجو

 وظائفه :  تُقسم إلى :

 وظائف الريتينول و الريتينال :

 اإلبصار.-4تمايز و صيانة النسيج الظهاري   -  3التناسل )اإلخصاب(   -2النمو     -1

 وظائف حمض الريتينوئيك :

 اإلبصارية . يحث على النمو .ال عالقة لحمض الريتينوئيك بالوظيفة-2صيانة النسيج الظهاري.      تمايز و -1

 A2الفيتامين 

 (.Dehydroretinolفي الطبيعة ، ويسمى الريتينول منقوص الهيدروجين ) Aهو الشكل الثاني لفيتامين 



ابطة ربأنه يحتوي في حلقته السداسية على رابطتين مضاعفتين غير مشبعتين و ليس  A1يختلف عن فيتامين 
 ... A1واحدة كما فيتامين 

 

 

 تشكله:

سط السلسلة بعملية اكسدة لجزيئة الكاروتين، وذلك بتحطيم الرابطة المزدوجة الموجودة في وفي الكبد يتشكل 
 . Aطالئع الفيتامين  α  ،β ،γوتعتبر الكاروتينات 

 Aالذي يعطي تفككه جزيئتين من الفيتامين  βالكاروتين   اكثرها فعالية هي جزئية

  

 
 

 A (Provitamin A: )طليعة الفيتامين 
 (.β – Caroteneكاروتين ) – βهي : الصباغ األصفر  Aإن طليعة فيتامين 

β-carotene  ←مكان النجمة يشير لموقع شطر الكاروتين  جزيئتين من ريتنول 



 –لبقدونس ا–الملفوف  –السبانخ  –من المصادر النباتية التالية : الجزر  Aيتم الحصول على طليعة فيتامين 
 البطيخ األصفر . –المشمش 

ويلة غير طتتألف الطليعة من : حلقتين سداسيتين )تحوي كل واحدة منهما على رابطة مضاعفة واحدة( + سلسلة 
تين مؤلفة من كارو – βمشبعة فيها وحدات اإليزوبرين )تعاقب روابط ثنائية و أحادية( .... و يمكن أن نقول أن 

 جزيئتي ريتينال .
 .Aفعالية الفيتامين  6/1كاروتين هي سدس  – βإن فعالية الطليعة 

 جزيئتان من الريتينال.( ← Provitamin Aكاروتين ) – βنتيجة هامة : حلمهة 
 سائل زيتي القوام .   خواصه :

 لمنع تأكسده. Eسريع الزنخ )يتأكسد بسرعة( ، لذلك يُضاف إليه فيتامين 

 غير قابل للتصبن .يدخل في تركيب اللبيدات )الدهون(.

 

 : Aوظائف فيتامين 
 أوالً : الحلقة اإلبصارية :

إلبصاري اعنصراً هاماً في الحلقة اإلبصارية ، حيث أنه يدخل في تشكيل صباغ الرودوبسين  Aيشكل فيتامين 
 الضروري للخاليا العصوية في شبكية العين المسؤولة عن الرؤية الليلية.

وبسين األهو  بروتين نوعيالذي يرتبط مع  Retinal-cis-11الرتينال المقرون -11يتركب الرودوبسين  من  
Opsin يشكال الرودوبسين 

 

  ثانياً : النمو :

 .m – RNAمساهمة في تنشيط اصطناع   Aأن لفيتامين 
يسبب أيضاً  و –من الوارد الغذائي لمدة طويلة يسبب فقدان الشهية )بسبب تقرن البراعم الذوقية(  V.Aإن غياب 

 ي الدماغفتباطؤ في نمو العظام و يصبح النمو العظمي غير متوافق مع تطور الجملة العصبية مما يسبب أذية 



 ثالثاً : التوالد :

طناع الهرمونات و يُدعى بفيتامين اإلخصاب ألنه يساهم في اصضرورياً من أجل التناسل السوي ، فه Aيعد فيتامين 
 الجنسية و يدعم اإلنطاف عند الذكور ، و يحمي من االرتشاف الجنيني )أي يمنع اإلجهاض(.

 رابعاً : صيانة الخاليا الظهارية :

 ضروري للتمايز السوي للنسج الظهارية و لإلفراز المخاطي لها. V.Aحيث أن  
 بحمض الريتينوئيك:وظيفة خاصة 

لتكاثر والتوالد المتعلقة با Aيعمل كهرمون ألنه يؤثر على مستوى النواة أو الجين .كما أنه مسؤول عن وظائف الفيتامين 
 الخلوي ألنه يعمل كما قلنا على مستوى الجينات.

 ضروري لعالج الصداف )مرض جلدي(.
 ضروري لعالج بعض أنواع اللوكيميا.

 الشائع )مرض جلدي(.ضروري لعالج العد 
 له دور في تطور العظام.

 له دور هام في عملية التكاثر الخلوي والتمايز الخلوي:  له دور في تطور العظام.  

 .أي أنه عندما نريد التخلص من النسج القديمة أو المريضة ونريد بناء نسج جديدة فنحن بحاجة له 

 الدسم.كاروتين مضاد أكسدة ممتازة في الوسط  – يعتبر 

 يعمل على تقوية الخاليا التائية.

 له دور في االلتصاق الخلوي الذي غدا إستراتيجية هامة في عالج السرطان.

 : Aالحاجة اليومية لفيتامين 

 حسب العمر و الجنس و الحالة الصحية ، و تُقدر كما يلي : Aتختلف الحاجة اليومية لفيتامين 

 مكافئ ريتينولي لألطفال و المراهقين. 400  فئ ريتينولي لإلناث.مكا 800   مكافئ ريتينولي للذكور. 1000

 – βميكروغرامات من  6ميكروغرام من الريتينول و يساوي  1يساوي  REمالحظة : المكافئ الريتينولي 
  كاروتين .

 : Aأعراض عوز فيتامين 

 تلف النسيج البشروي )الظهاري(.
 بحالة تقرن شديدة.تسمك الجلد )حراشف السمك( أي يُصاب الجلد 

 لمدة طويلة.  ، و قد ينتهي بالعمى التام إذا استمر العوز Night Blindnessالعمى الليلي )العشاوة الليلية( 
 جفاف الملتحمة و تقرن القرنية و االنتهاء بالعمى.

 تساقط الشعر.
  تعظم الجمجمة و األنسجة الرخوة.

 تشقق الشفاه.
 ارتفاع الضغط .

 تضخم الكبد.
 

  مالحظة :
هو صعوبة الرؤية في الضوء الخافت و مع  Aإن أولى األعراض التي يشكو منها المريض المصاب بعوز فيتامين  

استمرار العوز يحدث خسارة في الخاليا العصوية في الشبكية و تقرن القرنية و جفاف الملتحمة مما يؤدي في 



، أي لن تعود الخاليا  Aغير قابلة للعودة مع إعطاء فيتامين  النهاية إلى حدوث العمى التام ، و تكون هذه األعراض
 إلى ما كانت عليه بعد تأذيها .

 
 ( :A)التسمم بفيتامين  Aأعراض فرط تناول فيتامين 

 
 

 

 

 جلد عبر التعّرضكما يُصطنع تحت ال في الكبد، صفار البيض، الزبدة، زيت كبد الحوت، ،األسماك الدسمةيتواجد في 
 الشمس المعتدلة.ألشعة 



الذي نحصل عليه عبر الوارد الغذائي يعد غيَر كاٍف وال يشّكل إال مصدراً ثانوياً من هذا الفيتامين  Dإن فيتامين 
ال اذا يومياً.لمدة نصف ساعة تعّرض الجسم ألشعة الشمس المفيدة  فهو Dللجسم، أّما المصدر الرئيسي لفيتامين 
 الشمس.عبر الوارد الغذائي فقط من دون التعرض الكافي ألشعة  Dيمكن تأمين حاجة الجسم من فيتامين 

 تسمياته :

  الكولي كالسيفيرول. –أرغوكالسيفرول  –الكالسيفيرول  –مضاد للرخد 

 .D2, D3, D4, D5, D6, D7أشكال، وهي: 6في الطبيعة  Dإن لفيتامين 

ياً لمعالجة الرخد هما الشكالن الفعاالن دوائالكولي كالسيفيرول(. ) D3و    كالسيفيرول(.)اآلرغو  D2إن الشكلين 
  )الكساح(.

 طليعة الفيتامين الداخلي المنشأ:    -

 االنساند في األدمة والبشرة عن كالسيفيرولكولي  الىو تشتق من الكولسترول يتحول  هيدروكولسترول دي - 7
 المتعرض ألشعة الشمس.

 .الكولي كالسيفيرول()   D3الذي نحصل عليه من السمك وكبد الحيوانات هو من الشكل  Dإن فيتامين 

 )اآلرغو كالسيفيرول(. D2هو من الشكل األغذية النباتية  Dفيتامين 

موعة )الكولي كالسيفيرول( بوجود رابطة مضاعفة ومج D3)اآلرغوكالسيفيرول( عن الشكل  D2يختلف الشكل 
 ميتيل.

 

 
 

 دي هيدرو كوليسترول -7إن طليعة فيتامين) الجسم البشري وكذلك عند الحيوانات هي: 

 إلى )الكولي كالسيفيرول(.والتي تتحول بوجود أشعة الشمس 

 D2والتي تتحول باإلشعاع إلى الشكل  Ergo- sterolأما طليعة فيتامين بعض النباتات فهي: اآلرغو ستيرول 
 )اآلرغو كالسيفيرول(.



 
 :Calcitriolبشكله الفعال: الكالسيتريول،  Dفيتامين 

يل الشكل تفع(،ويتحفز يتحفز اصطناع الشكل الُمختَزن للفيتامين عبر التعرض للشمس )األشعة فوق البنفسجية
 :وفق اآللية التالية، PTHالُمختَزن للفيتامين عبر هرمون جارات الدرق 

 األشعة فوق البنفسجية
تفعيل
طليعة الفيتامين   ⇐

3
D  في الجلد

يتحول
كوليكالسيفيرول    ⇐

3
D. 

في الكبد 
 هدركسلة 𝟐𝟓
كوليكالسيفيرول         ⇐

يتحول
)Calcidiol كالسيديول    ⇐

3
OH D-25 ،) الذي وهو الشكل الُمختَزن

 يرتبط مع ناقل بروتيني نوعي.
 .D3في الفيتامين  25تتم إضافة الزمرة الهيدروكسيلية إلى الكربون 

 هيدروكسيالز 25بواسطة أنزيم نوعي من أنزيمات الهيدروكسيالز وهو الكبد  فييتم ذلك 

في الكلية 
هدركسلة 𝟏−ألفا
⇐       

يتحول
⇐   

 3
OH D-25  Calcitriol (

3
D 

2
(OH)-1,25 وهو المشتق الطبيعي األكثر فعالية ،)

 في البالزما.PTH ارتفاع تركيز ألفا بانخفاض تركيز الفوسفات و-1عملية الهدركسلة .تزداد Dللفيتامين 
 .تبدي تراكيزه البالزمية تبدالت موسمية ملحوظة، مع مستويات أعلى في فصل الصيف

 



 
 ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفيرول ويتم الوصول إليه في الكلية. 25,1هو المركب:  Dالشكل الفعال من فيتامين 

ثنائي  25، 1كولي كالسيفيرول بدالً من هيدروكسي ثنائي  25، 24قد ينتج في الكلية  بطريق الخطأ المركب 
 بكثير من الشكل النظامي الطبيعي. أقلهيدروكسي كولي كالسيفيرول وتكون فعاليته 

ي الكبد فهيدروكسيالز  25( أنزيم هيدروكسيالز نوعي )هو كولي كالسيفيرول OHتتطلب عملية الهدركسلة )ضم 
 الكلية( هيدروكسيالز في  1هيدروكسي كولي كالسيفيرول  25و 

 الناد المرجعة المفسفرة.       H + NADPH+  450+ سيتوكروم وهما بحاجة 

ل هذا المركب وتشكّ األكثر فعاليةً D ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفيرول مستقلب  فيتامين  25,1يُعتبَر المركب 
السيوم دور هام في تنظيم نسبة الك Dمرتبط بمستوى الكالسيوم والفوسفور في المصل )وذلك ألن لفيتامين 

 والفوسفور في الدم.

 :PTH - Parathyroid hormoneهرمون جارات الدرق        

  تها )تلقيم راجع البالزما،  ويتثبط بزياد Ca++البالزما، يُفرز استجابة لنقص تركيز Ca ++المنظم الرئيسي لتركيز 
 :يؤثر على مايليسلبي(، 

 (، يقوم بتحريض ارتشاف العظم بوساطة كاسرات العظم )كما تتوسط بانيات العظم هذا التأثيرالعظام: 

--و Ca++فيزداد التركيز المصلي لكل من: 
4HPO. 

 يزيد الفقدان الكلوي للبيكربونات مما قد يؤدي إلى حماض استقالبي معتدل.

 ضمن مجاله المرجعي.Mg  ++السوي واستجابة مستقبالته بتركيز الـPTH يتعلق إفراز هرمون 

 



 

 
 

 : Calcitoninالكالسيتونين  

سفات الدم وفو ارتفاع تركيز كالسيوم، يتحرض إفرازه لدى للغدة الدرقية)اللبية(  Cهرمون يفرز من الخاليا 
 باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى، ويعمل على خفض التركيز المرتفع من خالل:

 العظم.العظام: ينقص فعالية كاسرات 

 الكلية: ينقص عود االمتصاص للكالسيوم والفوسفات.

لعودة إلى يخفض أو يوقف حركية )ارتشاف( الكالسيوم والفوسفات من العظم، ويزيد معدالت طرحهما مع البول ل

 وضع التوازن السوي.

 )تناسب عكسي(. 40يوجد جداء أيوني ثابت بين تركيَزي كالسيوم وفوسفات الدم = 

 كيز الكالسيوم يستدعي انخفاض تركيز الفوسفات والعكس بالعكس.أي ازدياد تر

محصلة تعمل حلمهة العظم، بالتترسب أمالح هيدروكسي األباتيت على العظم، نقصان الجداء ازدياد الجداء 
 هرمونات االستتباب على إعادة الجداء األيوني إلى وضعه السوي.

 :Dالحاجة اليومية من فيتامين 

 وحدة دولية. 200من الكولي كالسيفيرول أو ما يعادل ميكرو غرام  5تبلغ الحاجة اليومية 



 :Dأعراض عوز فيتامين 

 زوال التمعدن من العظم مما يسبب الرخد )الكساح( وتليّن العظام.

 األسنان تكون بشكل مسننات حادة ومتباعدة.

 انتفاخ دائم في البطن

 الساقين بشكل مضرب التنس )تخلخل العظام الطويلة(.ارتخاء بالعضالت(.اعوجاج 

استجابة لنقص  PTHيسبب ازدياد قيمة الـ  ، خاصةً الناجم عن القصور الكلوي المزمن Dعوز فيتامين  
تلين عظام  استمرار ارتشاف العظام وتحرر أيونات الكالسيوم  الكالسيوم في الدم )فرط جارات درق ثانوي( 

Osteomalacia. 

 

 :Dالتسمم بفيتامين 

 على المدى الطويل. Dويُقَصد به ارتفاع كمية فيتامين 

ة( ولمدة أسابيع وحدة دولي 100,000هو أكثر الفيتامينات سميّةً وإن الجرعات العالية منه )حوالي  Dإن فيتامين 

 أو شهور تسبب فقدان الشهية وغثيان وعطش وذهول.

ارتفاع شديد للكالسيوم في المصل )وهذا يدعى بالكلسمية( حيث يترسب وفي حاالت الزيادة الكبيرة جداً يحدث 

 الكلس في األعضاء المختلفة كالشرايين والكلى.

 Kلفيتامين ا
تواجد بصورة ييوجد في الخضار الورقية )كالملفوف، الخس، السبانخ ،..( وفي اللحوم الحمراء وخاصةً الكبد، و 

 والبندورة والحبوب.أقل في البيض والحليب والبطاطا 

 فيتامين.المجموعة من المركبات جميعها فعالة ك Kلفيتامين 

ث نافتوكينون( حي 4،1ميتيل  Minadione   من مركب ميناديون  Kتشتق جميع مركبات مجموعة فيتامين 
 تختلف عن بعضها البعض في السلسلة الجانبية.

التأكسدية في  دور في عمليات الفسفرة K، كما أن لفيتامين المضاد للنزف -بعامل التخثر Kيمكن تسمية فيتامين 
 النباتات والحيوانات نظراً الحتوائه على مجموعة الكينون سريعة اإلرجاع إلى هيدروكينون.

 K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 عدة أشكال وهي:  Kلفيتامين    :Kأشكال فيتامين 

 .K1, K2, K3هي:  Kلكن األشكال األكثر أهميةً من فيتامين 

 .بالفيلوكينون: يوجد في األنسجة النباتية ويسمى K1الشكل 



 .ويمكن اصطناعه من قبل الجراثيم المعويةكينون ،  يالمينا: يوجد في األنسجة الحيوانية ويسمى K2الشكل 

لمنع  K3ويسمى )المينا ديون(، وبشكل عام يعطى فيتامين  وهو ذواب في الماء: يصطنع اصطناعاً K3الشكل 
 ويمكن إعطاؤه مباشرةً لشخص ينزف عن طريق سيروم إليقاف النزف. النزوف

 

 :Kوظائف فيتامين 

 . II , VII , IX , Xيطلب في التركيب الحيوي لعوامل تجلط الدم 
العوامل المخثرة  تتركب هذه البروتينات ) عوامل تجلط الدم ( كجزيئات طليعية معطلة في الكبد و لذلك يتطلب تشكل

رة ناضجة مشكلة عوامل مخث الغلوتاميكحمض  لثماالت Kالمعتمدة على فيتامين  حدوث عملية الكربلةالفعالة 
 . الغلوتاميك كربوكسيتحتوي على حمض غاما 

 (.هيدروكينون) Kو أكسجين و الشكل المرجع لفيتامين  CO2هذا التفاعل بحاجة إلى 
 الباطنة للكبد. يحدث هذا التفاعل في الشبكة السيتوبالسمية

 
 كيف يتشكل معقد التخثر

وسفوليبيدية نعلم أن الصفيحات الدموية وشوارد الكالسيوم تساهم في عملية التخثر، حيث ترتبط األغشية الف 
عالة ليتشكل بذلك للصفيحات مع شوارد الكالسيوم والتي ترتبط بدورها مع الزمر الكربوكسيلية في عوامل التخثر الف

 معقد التخثر.

 

 

 
 



 
 :Kامتصاص فيتامين 

 .Kيحتاج االمتصاص طبيعي للدسم حيث يؤدي سوء امتصاص الدسم إلى عوز في فيتامين 
 بوجود األمالح الصفراوية.يمتص 

لتي تنتقل عبر يمتص مع المواد الشحمية إلى الخلية المعوية حيث تتشكل الكيلوميكرونات )الدقائق الكيلوسية( ا
 حيث تخزن هناك و عند الحاجة إليها تنقل على البروتينات الشحمية . الكبداللمف إلى 

 اء )استثناء(.فهو منحل بالم K3أما الفيتامين  K2والفيتامين  K1إن طريقة االمتصاص السابقة تخّص الفيتامين 
لباب الكبدي و ال ايكون منحالَ في الماء )حالة شاذة (لذلك ينتقل مباشرة إلى الكبد عن طريق وريد  K3الميناديون 

 يحتاج امتصاصه إلى وجود األمالح الصفراوية.
 :Kعوز فيتامين 

)كل ماله  Kن المتكررة تؤدي إلى عوز فيتامي إن نقص االمتصاص و اإلسهال الحاد و انسداد الصفراء و النزوفات
 (.Kعالقة بهضم الدسم  من سوء  امتصاص يؤثر على فيتامين 

 يؤدي عوزه إلى :
 ( مما يؤدي إلى اختالل ألية تخثر الدم. توقف اصطناع طليعة الخثرين ) بروترومبين

 Kفال المولودين حديثاَ نتيجة عوز فيتامين حيث يالحظ تطاول زمن التخثر أحياناَ عند األط الداء النزفي عند الوليد
و ذلك ألن المشيمة أحياناَ ال تمرر الفيتامين إلى الجنين و األمعاء تكون عقيمة عند الوالدة ) ال توجد فيها جراثيم 

 لهذا المولود . K( لذلك يجب إعطاء فيتامين  Kتنتج فيتامين 
 :Kسميّة فيتامين 

 كبيرة يمكن أن تسبب فقر دم انحاللي و يرقاني عند األطفالإن اإلعطاء المديد و بجرعات 
 بسبب تأثيراته السمية على غشاء الكرية الحمراء . 

 ثر الدم .يعطى للحوامل قبل الوضع و لألطفال بعد الوالدة خوفاً من حدوث النزف ألنه كما نعلم ضروري لتخ

 :(التوكوفيرول)مركبات  Eالفيتامين 
 
 

 
-لية هو الفااكثرها فعاودلتا. غاماأهمها: ألفا، بيتا،  8هو عبارة عن مجموعة من المركبات عددها  E يتامينف

  توكوفيرول
 بالفيتامين  Eيسمى فيتامين 

 (المضاد للعقم )فيتامين اإلخصاب •
 لفقر الدم االنحاللي،وبالمضاد  •
 د الحتشاء العضلة القلبية، وبالمضا •
 (.Anti Toxidantsوأيضاً بالمضاد لألكسدة ) •

، كما يوجد  نيةالحيواوتوجد بدرجة أقل في الدهون  بصورة رئيسية في الزيوت النباتية، توجد مركبات التوكوفيرول
 صفار البيض واللحم.

. وتعني الوفرة:  phero .وتعني والدة األطفال:  Tocos هي تسمية يونانية وأتت من: إن تسمية التوكوفيرول
 يعني فيتامين اإلخصاب.يسمى بغول وفرة والدة األطفال  Eغول.أي كان فيتامين أول: وتعني 

لى األكسيجين ع)أحدهما حلقة البيران وهي الحاوية هي حلقتان سداسيتان  Kالصيغة الكيميائية العامة لفيتامين 
 وهي الحاوية على ثالثة روابط مضاعفة( + سلسلة جانبية. البنزانوالثانية حلقة 

 
 الجانبية. سلسلةفي ال ، وذلك بحسب عدد زمر الميتيلα , β , γ , δإلى عدة أصناف هي:   تصنف التوكوفيروالت

سلة في السل زمر ميتيلية 3، والذي يحوي Eالمعروف باسم فيتامين  توكوفيرول-αأشهر هذه المركبات هو 
 الجانبية.



 
 وظائفه:

 مضاد أكسدة ممتاز في الطور الدسم. •
 القط أساسي للجذور الحرة  •
 يحمي البروتينات الشحمية من األكسدة المتوسطة بالجذور الحرة. •
 ضروري لألغشية الخلوية حيث تتم حمايتها كمادة دسمة من المؤكسدات عبر التوكوفيرول. •
  LDLمضاد أكسدة للشحوم خاصة  •
 ضروري لتشكيل الكريات الحمر. •
 يعمل كواقي من بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي و القولون . •
 .له دور في المحافظة على البنية والوظيفة العصبية السوية •

 يحسن المناعة. •

، بيتا كاروتين، A، الفيتامين Cشابه مضادات األكسدة األخرى )الفيتامين يعتبر كمضاد للشيخوخة وي •

Coenzyme Q ،
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Coenzyme Q.) 

مما لحمراء من بنية غشاء الكرية ا Eمفيد في مرض فقر الدم االنحاللي )الفوال ( حيث يعزز الفيتامين  •

 يخفف انحاللية الدم 

 يثبط تكدس الصفيحات •

 ي يحرض االنقسام الخلو •

 له دور في المحافظة على البنية والوظيفة العصبية السوية. •

 له دور في حماية الجملة القلبية الوعائية من األمراض. •
 :منع حدوث األكسدة الفائقة

 وجودة في جسم اإلنسان.الم الفيتامينيةأقوى مضادات األكسدة  لتوكوفيروليعد ا  •

ية الخلوية الشحمية في المادة الحية، حيث نجده في األغشوضمن المكونات  يقوم بعمله في الطور الشحمي •

ي فالتي فيها ضغط عالي من األوكسجين، إذ تحدث هناك تفاعالت أكسدة وتوليد مؤكسدات )وبخاصة 

ير المشبعة أغشية الكريات الحمر وأغشية األسناخ الرئوية(، فيتركز عمله في حماية األحماض الدهنية غ

  تركيب األغشية الخلوية من األكسدة. الداخلة في

لجذر الحر او مشتقاتها التفاعلية عن طريق ربط  FR على إبطال فعالية الجذور الحرة Eيعمل الفيتامين  •

ضاد عال كمفبذلك يتأكسد ويتحول إلى شكل غير  Eالتفاعلية، إال أن الفيتامين  بالزمرة الهيدروكسيلية

كمضاد  الذي يعطيه هيدروجين فيعود فعال Cوتتطلب عودته إلى شكله الفعال وجود الفيتامين أكسدة، 

 .Cوالفيتامين  Eبين الفيتامين  بالفعل التآزرينسمي هذا الفعل لألكسدة.

 :Eعوز فيتامين 

 يسبب عوزه: 

 يتطور لديهم حتى ال Eالمرضع لذلك يجب إعطاؤهم فيتامين  عند حديثي الوالدة و المرأة الحامل وفقر الدم  •

 لحمراء.يمكن أن ينجم فقر الدم عن نقص إنتاج الهيموغلوبين أو قصر مدة حياة الكرية افقر الدم  و

يث يوجد يلعب دوراً هاماً في حماية الحموض الدسمة الضرورية من األكسدة، ح Eألن فيتامين  العقم، •

لعالقة ا.و أي اختالل لهذه 10إلى  9إلى الحموض الدسمة تساوي  Eعالقة بينهما حيث نسبة  فيتامين 

 يؤدي إلى العقم .



يقي األلياف العضلية من  Eمع البول حيث إن فيتامين  العضالت و يطرح الكرياتينين : تتخربحثل عضلي •

 .التخرب

 وحدوث المظهر الشاذ لألغشية الخلوية .يسبب زيادة حساسية الكريات الحمراء للبيروكسيد  •

 م سمية.الفيتامينات الذوابة في الدس أقليعتبر يومياَ . m.g 300لم تشاهد له سمية عند :  Eسمية فيتامين 

 :الحاجة اليومية
10m.g  8عند الرجال و m.g .عند النساء 

تعددة مدة الالإشباع، ألن الحموض الدسمة تزداد الحاجة اليومية عند زيادة دخول الحموض الدسمة متعد
الحاجة لفيتامين  بسهولة معطية جذوراَ حرة لها تأثير سلبي على العضوية الحية و لذلك تزداد تتأكسد الالإشباع

E .يعزز امتصاص الدسم الفعال امتصاص فيتامين  ألنه مضاد أكسدةE . 
 : Eتوزع فيتامين 

 .تعتبر الزيوت النباتية مصادر غنية به و كذلك يحتوي الكبد و البيض على كميات معتدلة منه 

 (biQuinonكينون  اليوبي) Qفيتامين 

 لحم البقر . يشاهد في األنسجة الحيوانية و بخاصة فيهو من الفيتامينات المنحلة في الدسم و هو فيتامين صغير .

 . Kيوجد فيتامين يوجد أينما 

اكتشفت هذه المجموعة من الفيتامينات المنحلة في الدسم منذ وقت قريب و تشبه من حيث البناء و الوظيفة الفيتامينات 
E , K . 

 تنتشر في كل مكان في الكائنات الدقيقة والنباتات وجسم اإلنسان والحيوان و في المواد الغذائية .

 .لة جانبية من اإليزوبرينوئيداتهي مشتقات للبنز كينون ذات سلس

 جرثومية.تم استخراجها مخبرياَ ومن مصادر 

 

 : االستقالبفي  Qدور فيتامين 

ليات بأنها تحدث تتميز هذه العم والهيدروجين  ذراتاإلرجاع في الجسم حيث يقوم بنقل  له عالقة بعمليات األكسدة و
 .Q( حيث يتركز فيها أساساَ فيتامين  ميتوكوندريافي مراكز الطاقة في الخلية ) 

لوظيفة في النبات زين الطاقة )يقوم بأداء هذه ايقوم بنقل الفوسفات أثناء عمليات األكسدة و اإلرجاع المصحوبة بتخ
 (. البالستوكينونكينون تسمى  مركبات تشبه اليوبي

 . المتقدراتو أنزيمات  السيتوكرومللعديد من أنزيمات  تميماَ  Qيعد فيتامين 
 في عضلة القلب، حيث يجري عمليات األكسدة واإلرجاع. Qيوجد فيتامين 

 بالبالستوكينون لهكينون في الحيوانات أما في النباتات يتم استبدا االيوبي.الميتاكوندريافي  Qيتركز فيتامين             

 :  Qعوز فيتامين   

 يؤدي إلى اضطراب في عمليات استقالب الشحميات مع ما ينجم عنها من فقر في المدخرات الشحمية.  

 

 
 
 


