
 الفيتامينات المنحلة في الماء

 :Bمجموعة الفيتامين 

 جميع الفيتامينات التي تتدخل بصنع التمائم هي فيتامينات ذوابة في الماء  •

ا تكون قريبة فيتامين تختلف عن بعضها بنيوياً بينم 51ـ ـحيث يوجد قرابة ال Bتتنوع مركبات الفيتامين •

 من بعضها فيزيولوجيا 

 فعوز أي منها يؤدي لمجموعة من األعراض و يكون لكل منها عرض محدد مميز.  •

حد من فإننا نتكلم عن عوز أكثر من نوع وا Bعندما نتكلم عن عوز فيتامين خاصة في عوز فيتامين  •

 يلكي تحدث أعراض العوز الفيتامين Bفيتامين 

 و أهم عناصر هذه المجموعة : 
 

 أو الثيامين B1فيتامين   •

 أو الريبوفالفين B2فيتامين  •

 أو النياسين  B3فيتامين   •

 أو حمض البانتوثينيك B5فيتامين   •

 أو البيرودوكسين B6فيتامين   •

 البيوتين  •

 أو حمض الفوليك B9فيتامين   •

 أو  الكوبال أمين B12فيتامين   •

 أو حمض البنجامين B15فيتامين   •

ماك ، خضار الكبد  ، أس عموماً في الحبوب الكاملة ، البقول الكاملة ، الحليب  ، البيض  ، اللحوم  ، Bتتواجد فيتامينات 

 ، البروكلي ، الهليون ،  فواكه  ، سبانخ  ،  جزر  ،   بطاطا .

 مضاد التهاب االعصاب. Beriberiمضاد الهزال الرزي أو الثيامين B1فيتامين  

قشورة، ويكثر في يتواجد في الحبوب الكاملة، خصوصاً في الطبقة الخارجية للبذور )قشر البذور(.تفتقر له الحبوب الم

 الخبز األسمر )الذي يحتوي النخالة وقشر القمح(. يوجد أيضاً في البقول 

 ملغ / اليوم.  1 3تبلغ الحاجة اليومية:

  مدخول الحرورينشاط الدرق.كما تزداد الحاجة له في ازدياد ال ترتفع في حاالت: الحمل، اإلرضاع، الحمى، فرط •

 

ها داخل الجسم تكون الفيتامينات التي نتناولها عن طريق الغذاء جميعها بالشكل غير الفعال، ويطرأ عليما غالباً 

 مجموعة من التغيرات والتعديالت الكيميائية لتحويلها إلى الشكل الفعال.



 فوسفور(، ويتم ذلك على مرحلتين: 2)التيامين( لشكل فعال يجب أن يرتبط مع فوسفوَرين ) B1ليتحول فيتامين 

 
دور  فيتامين  

1
B :في االستقالب 

 حيث يقوم بـ:يلعب الدور الرئيسي في استقالب الطاقة في النسج 

 

  تفاعالن رئيسيان يتمثالن بأكسدة البيروفات، و ألفاكيتو غلوتارات

 

 
 

 يقوم بـ:

 الكربوكسيل التأكسدي من البيروفات، وإدخال البيروفات إلى حلقة كريبس. نزع-1

 عملية نزع الكربوكسيل التاكسدي من البيروفات؟؟ الفيتامينات أو التمائم التي تدخلت في 

  1فيتامينB ( الفعالTPP.)  

  5فيتامينB  كو أنزيم( A ،Co.A.) 

  2فيتامينB   الفاد(FAD.) 

  3فيتامينB  الناد(NAD.)  

 .حمض الشحماني 

OHCHOنقل الكيتول -2
2

CH .من األكسدة المباشرة للسكريات 

 
 

 أخرى.نعني بنقل الكيتول نقله من السكاكر الكيتونية إلى جزيئات سكرية 

 



 
 

 توازن الماء في البدن وإنشاء البورين: -3

يأخذ فيتامين  -
1

B .دور الكو أنزيم المشرفة على تفاعالت إنشاء البورين وتوازن الماء في البدن 

قوم بنقل الكيتول أهمية كبيرة في أكسدة السكاكر )استقالب السكريات(، ودونه ال تتم هذه العملية، فهو ي V.B1إن لـ 

 ويؤجج عمل المحرقة.

حالة تشكل  يسبب عوزاً في الحموض النووية )الريبية(  ألنه المسؤول عن أكسدة السكاكر خصوصاً في V.B1إن عوز 

 الريبوز.

لكميات الكبيرة بكميات كبيرة ألنه يساعد على تسريع االستقالب مع العلم أن ا V.B1لذا يجب على السكريين استخدام 

 منه غير سامة، ألنه ذواب في الماء ويطرح مع البول.

جمالية لهذا من الكمية اإل %50لذلك فإن    يسهم بشكل أساسي في استقالب السكريات والبروتينات B1الفيتامين  -4

 العضالت.الفيتامين الموجودة في جسم اإلنسان يجب أن تتركز في 

 نات.والبروتيألن العضالت تحوي أكبر كتلة بروتينية كما يحدث فيها استقالب نشيط جداً للسكريات والسبب:
 ألن هذه األعضاء بحاجة كبيرة للطاقة. فهو مفيد جداً للعضلة القلبية والجملة العصبية

 

 
 

 : B1عوز فيتامين  

 ألحد سببين:  Vit.B1يحدث عوز 

 عدم كفاية كميته في الطعام .1

 االمتصاص المعوي الضعيف له. .2

  ممكن أن ينشأ عن عوزه:

 ضعف الوظائف الخلوية الناتج عن نقص الطاقة: 

 حيث يلعب الدور الرئيسي في استقالب الطاقة في النسج 

 تفاعالن رئيسيان يتمثالن بأكسدة البيروفات، و ألفاكيتو غلوتارات 

 1Vit.Bعوز 

وهو مرض منتشر بكثرة في جنوب شرق آسيا بسبب االعتماد على أغذية  Beri beriيسبب مرض )بري بري(-1

 ،وهو يصيب الجملة العصبية.فقيرة بالثيامين كاألرز  
 يؤدي إلى خلل في استقالب السكريات.-2
حول إلى يسبب حماض استقالبي ألن السكريات إذا لم تستقلب عن طريق حلقة كريبس )الطريق الهوائي( فسوف تت-3

  أسيد )حمض الالكتيك( أو اللبنات والذي يسبب الحماض االستقالبي.الكتيك 



 )الهزال الرزي(:  Beri –Beriمرض 

 ينشأ عن: 

 لفترات طويلة جداً.تناول الحبوب المجروشة ) المقشورة(  •

 تناول مواد غذائية عالية التنقية ) بال قشور(. •

 أنواع: 4وله 

 : الجاف

ضطرب، ممسار العصب، جفاف في الجلد وهيجانات )هيوجة(، تفكير ويتجلى بـ آالم عصبية منتشرة على  •

 الشعور بوخز دبابيس في الجلد، وقد يؤدي بالنهاية إلى الشلل.

 الطفلي:  

 ويحدث في الشهر الثالث بعد الوالدة عادة. •

 ويتجلى بـ تسرع القلب، إقياء، اختالج، نقص شهية، ويؤدي في النهاية إلى الموت. •

 الرطب: 

 بـ استرخاء قلب احتقاني، تراكم اللبنات و البيروفات في الدوران.ويتجلى  •

 الكحولي:

 .فيرنيكه كورساكوفويدعى بمتالزمة  –

 

 

 



 العمل األساسي له هو المشاركة بتفاعالت استقالب الطاقة  B2دور  فيتامين  

 قادر على صنع روابط مضاعفة. B2الفيتامين  •

 األمينية والبورينات والبيريميديناتيشارك في استقالب الدسم وبعض الحموض  •

 .لذا يعد ضروري للنمو وترميم النسجB6.يعتبر ضرورياً لتشكيل األشكال الفعالة من الفيتامين  •

 يعتبر ضروري لسالمة الجلد وبناء الكريات الحمر بشكل جيد. •

 يعتبر تميم مساعد للعديد من االنزيمات التي تسمى غالباً ديهيدروجيناز •
 مصادره :

 الحليب ، البيض ، األمعاء ،، الكبد  ، الخضراوات ذات األوراق الخضراء .في 
 عوزه :

 التهاب اللسان ) يصبح أملساً وأرجوانياً ( .العرض الرئيسي : 
 . ، سقوط الشعر ، انخفاض القدرة على العمل رهاب الضوءكما يحدث التهاب الجلد ، تشقق زوايا الفم ، 

 مالحظة : 
 .رب بتأثير الضوء المصابون باليرقان الذين يعالجون باألشعة فوق البنفسجية يحدث معهم عوز هذا الفيتامين  ألنه يتخ

 (Niacin) النياسين  B3فيتامين 

 (، حمض النيكوتينيك،Pellagraويسمى النياسين، المضاد للبيالغرا )الحصاف 

 .V.B3حيث النياسين هو االسم العام لحمض النيكوتين أو النيكوتيناميد والذين هما شكال  

 
 وظائفه

بشكل عام يدخل الفيتامين 
3

B  لدسم ا -البروتينات  -في جميع االستقالبات في الجسم )أي استقالب السكريات- 

 شوارد ...(-لفيتامينات ا

 ومن األمثلة على ذلك:

يسرات)التحلل ثنائي فوسفو غل 1،3فوسفو غليسر ألدهيد إلعطاء -3:لهذا الفيتامين دور في تفاعل استقالب السكريات

 السكري(

 : له دور في تحويل شاردة النترات إلى شاردة نتريت.استقالب الشوارد

 : يؤجج )يُثير( تحول الحموض األمينية إلى مستقلباتها.استقالب البروتينات

 وإنشاء الشحوم الفوسفورية.ر وال سيما السيراميد له دور في إنشاء شحميات كبا

 إلى أشكاله الفعالة. Aيشارك في تحويل طليعة الفيتامين :  الفيتامينات

  مه بوظيفته بشكل جيد.اضروري لعمل األعصاب وسالمة الجلد وسالمة الجهاز الهضمي وقي
 



 مالحظة هامة جداً:

               عطي                       ملغ تربتوفان ت 60من الممكن أن يتشكل النياسين من حمض أميني ضروري وهو التربتوفان حيث كل 

 .B3ملغ فيتامين 1
 

لضوء إصابة الجلد في المناطق المعرضة ل Pellagraيسبب مرض البيالغرا  B3عوز ولكن من المعروف أن  •

 اطق.الرقبة ندعو اإلصابة عقد كاسال( حيث تظهر اندفاعات جلدية في هذه المنكاليدين والرقبة )في 

 ع غذاء وحيد.)مظاهر عصبية،، تأذي األغشية المخاطية في اللسان والوجه( غالباً يصيب الناس الذي يعتمدون نو

 .B3ويحدث في أفريقيا كثيراً العتمادهم على الذرة والذرة فقيرة بالبروتينات وفقيرة بـ  •

 

 ينشأ عوزه عن عدة عوامل منها:

  عوز فيتامينB6  الضروري لتشكيلNAD  .انطالقاً من التريبتوفان 

 كن االستفادة منه.االعتماد على الحبوب بشكل دائم، ألن الحبوب تحوي النياسين بشكل مرتبط ارتباطاً وثيقاً ال يم 

 ن اللوسين يثبط االعتماد على السورغوم )وهو أحد أنواع الحبوب( الذي يحوي اللوسين )أحد الحموض األمينية(، أل

 .NADاألنزيم األساسي النقالب التريبتوفان  إلى 

Vitamin B5( Pantothenic Acid) 

 يدعى بحمض البانتوتين وهذه الكلمة مشتقة من اليونانية وتعني )في كل مكان(.

 A (Co.A)يدعى ايضاً كو أنزيم  مضاد الصلع.يدعى ايضاً 

 :B5تواجد الفيتامين 

 ه البانتوتين )في كل مكان(.في معظم األغذية وبشكل كثير الوفرة، وهذا ما جعلنا نسمي B5يتواجد 

آالنين   βحمض البانتونيك +  صيغة شكله الغير فعال:

 
تشكل  -SH، حيث أن مجموعة A( يُعتبر الشكل الحر للكو أنزيم SHالمرتبط بزمرة  A)يعني كوأنزيم  Co.A-SHإن 

 بارتباطها مع الحموض الكربوكسيلية رابطة غنية بالطاقة )رابطة تيوأسترية(.



 يسيطر على تخليق وتحليل األحماض الدهنية وهو هام لعملية استقالب الشحميات. Aمالحظة: إن كو انزيم 

 – CO –قطعة استقالبية هامة جداً في جسم اإلنسان ألن جذر األسيتيل ) Co. Aيعتبر  •
3

CHم من ( القاد

الي فالوقود بالتو Co. Aالسكريات أو الشحميات أو البروتينات ال يدخل في حلقة كريبس إال إذا كان مندمجاً مع 

 مهم جداً في تفاعالت األكسدة. Co. A( فالـ Acetyl Coenzyme Aالحتمي لحلقة كريبس هو )

 
 عوزه : •

 الحاالت المرضية التالية : B5ينتج عن عوز فيتامين 

 القدم المحروقة : تشاهد عند المساجين خصوصاً ، و هي نقص القدرة على األستلة . •
نقص  ،آالم بطنية  التالية :  آفات عصبية ، اعتالل الدماغ ، إصابة قشر الكظر ، إسهال ،كما يمكن أن تحدث األمراض 

 تصنع الجلد ، توسف الجلد ، خشونة .
  نظراً لالنتشار الواسع للفيتامين B5عموماً ،  نادًرا ما تحدث أمراض عوز فيتامين 

  Pyridoxine  البيريدوكسين  B6فيتامين 

 جلد.مضاد التهاب ال عند األطفال،يسمى البيرودوكسال، مضاد إلقياء الحمل، مضاد فقر الدم، مضاد الصرع 

 أشكال )مركبات( لها نفس المفعول، وهي: البيرودوكسين، البيرودوكسال، البيرودوكسامين. 3له 

 إن كل هذه المركبات الثالثة  مشتقة من البيريدين )حلقة سداسية(.

المركبات الثالثة السابقة )البيرودوكسين، والبيرودوكسامين، والبيرودوكسال( دور طالئع للكوأنزيمات  مالحظة: تلعب

 ( الضروري في كثير من التفاعالت االستقالبية.PLPالفعالة حيوياً وهي البيرودوكسال فوسفات  )

 يستعمل لمعالجة االلتهابات الجلدية، البالغرا الكورية، والتسمم.

 (، حيث يوجد:4بين المركبات الثالثة السابقة يكون بالموقع ) أي االختالف

OH-هيدروكسي ميتيل ) 
2

CH،في البيرودوكسين ) 

 -ميتيل أمين )  
3

NH
2

CH،في البيرودوكسامين ) 

 ألدهيد في البيرودوكسال، 

ئع للكوأنزيمات طال مالحظة: تلعب المركبات الثالثة السابقة )البيرودوكسين، والبيرودوكسامين، والبيرودوكسال( دور

 لترتيب.االفعالة حيوياً وهي البيرودوكسال فوسفات أو البيرودوكسامين فوسفات أو البيرودوكسين فوسفات على 

  



 

 .(يتواجد في: القمح، الذرة، صفار البيض، الكبد، سمك األسقمري، األوفوغادو، الموز )وهو غني به جداً 

 :B6وظائف الفيتامين 

 هامة بأشكاله الثالثة )الفعالة(، ويتم ذلك بمرافقته لألنزيمات التالية:يشترك بتفاعالت 

 مثل ترانس أميناز.الناقلة لمجموعة األمين 

 مثل دي كاربوكسيالز.النازعة لمجموعة الكربوكسيل 

 مثل دي أميالز.النازعة لمجموعة األمين 

 )الفعال( كمرافق أنزيمي لعدد كبير من األنزيمات V.B6كما يعمل 

 ت والسكريات والحموض األمينية. في صنع بعض الحموض الدسمة.ناضروري في استقالب البوري

 له دور في صنع بعض النواقل العصبية.

 ضروري لوظيفة الدماغ. 

 له دور في صنع الهيم.   له دور بالمناعة ألنه يساهم بتشكيل األضداد.
 

 
  له دور في صنع النياسين من التربتوفان.

 بتشكيل البروستاغالنديناتيساهم 

  B6يسبب عوز 

 فقر دم صغير الكريات  
لكهربائي ، و الذي عالماته : هيجان ، اختالجات ، اضطراب المخطط الدماغي اB6 لداء الصرع المستجيب لـ   كما يؤدي 

 EEG. 
 .  B6مالحظة : في هذه الحالة المرضية ال يعطى المريض مضادات الصرع ، و إنما يعطى الفيتامين 

  .V.B6ينتج عند تناول الحليب المغلي بشدة )بالنسبة لألطفال عموماً، ألن الغلي الشديد يخرب 
هو فيتامين ذواب بالماء فهو . Hالفيتامين له عدة أسماء : مضاد السيالن الدهني ، مضاد حب الشباب ،   البيوتين

 اليخزن بالجسم والفائض منه يطرح عن طريق البول 

 ...  الكبد   يوجد في الحليب ، صفار البيض ، الجبنة ، الخضار الورقية ، فول سوداني ،  الفطر     ،   -



 باإلضافة الى هذه المصادر تقوم فلورا ) بكتيريا ( المعوية بإنتاج البيوتين  بالجسم و

  

 حلقة تيوفين تحوي ذرة كبريت وحلقة ايميدازول تحوي ذرتي نتروجين     عبارة عن حلقتين : 

 وسلسلة جانبية من حمض الفاليريك  

 شكله الفعال 

 يرتبط ب :  حمض أميني وهو الليزين وناقل بروتيني للحمض

 أسباب عوزه 

 سوء امتصاصه بسبب ...      االستعمال الطويل للمضادات الحيوية المؤثرة على البكتيريا المعوية     

 يؤدي عوزه ضعف األنزيمات المعتمدة عليه و ضعف فعاليتها .
 أعراض عوزه

 ، اكتئاب ، ضعف العضالت ، ترنح  ...  سيالن دهنيالتهاب بشرة ، سقوط الشعر ،تكسر األظافر ،  

    

 أسباب عوزه  :

 استهالك البيوض النيئة .

 عيبنية شلكه الطلي



ــــ و هو بروتين يتمسخ بالحرارة ـــــ و لكن  عند تناول  Avidinالسبب : يحوي بياض البيضة النيئة  على بروتين 

 يتحد مع البيوتين فيمنع امتصاصه  -بياض بيضة مثالً  20-البيض النيء بكميات كبيرة 

فيتامين  حمض الفوليك 
9

B 

 تسمياته:

 يسمى حمض الورق، ألنه يكثر في أوراق السبانخ. •

ي تملك ، وهو االسم العام الذي يعطي حمض الفوليك والمركبات التي تتعلق به والتالفوالسين يسمى •

 الفعالية الكيميائية الحيوية لحمض الفوليك.

 العامل المضاد لفقر الدم.كما يسمى  •

 الحاجة اليومية:

 ميكرو غرام/ اليوم. 100* تبلغ الحاجة اليومية 

 ميكرو غرام/اليوم،ألنه ينمي الجنين ويمنع فقر الدم. 500 – 800* يجب أن تأخذه الحوامل بقيم 

 تواجده:

تطيع الفلورا تس -الخمائر  -الحبوب الكاملة  -الخبز  -الكبد  -يوجد في األوراق الخضراء )وخصوصاً في السبانخ( 

 تكفي حاجة الجسم منه.المعوية تشكيله لكن بكميات قليلة ال 

 

  3وترتبط بدورها مع   PABAيتألف من أساس البيتريدين مرتبطاً مع جزيئة بارا أمينو حمض البنزوئيك 

 حمض الغلوتاميك.PABA +  +3جزيئات من حمض الغلوتاميك.أي: حمض الفوليك = بيتريدين 

 يسمى أيضاً حمض الجاوي

وهو المكون ال يتركب في الجسم، ( أو حمض الجاوي PABAإن حمض بارا أمينو حمض البنزوئيك ) 

األساسي لحمض الفوليك )فيتامين 
9

Bدرة (، لذلك يجب أن يؤخذ حمض الفوليك عن طريق الطعام لعدم ق

 الجسم على تركيبه.

 

حدث عمليتا تحتى يتحول حمض الفوليك إلى شكله الفعال (THF:   هو رباعي هيدروفوليك )B9الشكل الفعال لفيتامين 

 لفعال(.ا( وينتج عن ذلك: رباعي هيدرو فوالت )وهو الشكل Cإرجاع )بوجود الناد المرجعة المفسفرة وفيتامين 



 
 

فقط من  جزيئة واحدة +حمض البنزوئيك  +بشكله الطليعي أي )حلقة فوالسين  B9اإلنسان يأخذ الفيتامين  •

  حمض الغلوتاميك(.

ثماالت حمض  بعد أن يأخذه اإلنسان يطرأ عليه تبدل كيميائي في الكبد حيث يتمثل هذا التبدل في زيادة عدد •

 B9فيتامين الغلوتاميك وبما أن حمض الغلوتاميك حمض أميني فإن حموض الغلوتاميك التي ستدخل إلى بنية ال

 ببتيدية.سترتبط مع بعضها بروابط 

 ثنائي ....وهكذا. –وبالتالي يصبح حمض الفوليك حمض متعدد الغلوتامات أي أحادي  •

 وهذا هو الشكل الذي قد يخزن في الكبد بكميات محدودة. •
  ثر مالحظة:أهمية زيادة جزيئات حمض الغلوتاميك إلى حمض الفوليك هي إعطاء حمض الفوليك حماية أك

 إلى الخاليا.وسهولة أكثر باالنتقال والدخول 
 وظائفه:

بون( قادر على حمل زمر وظيفية أي )القطع أحادية الكر( THF)إن الشكل الفعال من حمض الفوليك  •

 وإدخالها في تفاعالت كيميائية تحتاج إلى هذه القطع.
 مثال : يشارك في صنع عدة حموض امينية

 صنع السيرين من الغليسين 
 له إلى السيرين.يؤمنها الشكل الفعال لحمض الفوليك ويقدمها إلى الغليسين فيحوحيث أن الفرق بينهما قطعة كربونية 

 ضروري لصنع الحموض النووية وصنع البورينات )األسس اآلزوتية(. B9يعتبر  •

 ضم الميتيل.وخاصة تفاعالت  B9توجد أنزيمات عديدة يلزم لنشاطها وجود  •

 يدخل بتفاعالت استقالب الميتيونين ( THF(إن  •

 الهوموسيستئين إلى ميتيونين. وتحول
 يتدخل بآلية االنقسام الخلوي. •

 مهم لصنع الكريات الحمر. •

 ضروري لصنع بعض النواقل العصبية كالدوبامين والسيروتونين. •

 ضروري لصنع األدرينالين. •

لنمو  ألنه ضروريضروري للحمل لذلك فالمرأة الحامل تنصح بأخذ جرعات كافية من حمض الفوليك  B9الفيتامين 

  النسيج العصبي
 

 

 :B9عوز  الفيتامين 

نادراً ما يحصل عوز فيتامين 
9

B لة لكنها كافية السبب: أن جراثيم الفلورا المعوية تستطيع تركيبه ولو بكميات قلي

سم من لتعويض النقص منه في الجسم )تكفي لسد النقص في حال حدوثه لكنها ال تكفي لوحدها لتأمين حاجة الج
9

B.) 

 نقصه:أعراض 

 .بطء في النمو... بسبب عدم تشكيل البروتينات 

 .نحول وضمور في العضالت 



 .اختالل في تكوين الدم 

.اختالل نشاط أعضاء الهضم 

  فقر الدم كبير الكريات " حيث تكون الكريات الحمراءRBCs ب انخفاض سريعة التشكل وسريعة التخرب "  )بسب

 التي تحتاج لرباعي الهيدروفوالت(. DNAترجمة ال 

 أنواع فقر الدم:
 األسباب التالية: إن أسباب فقر الدم قد تكون متعلقة بالغذاء أو غير متعلقة وبالنسبة لتلك المتعلقة بالغذاء نصنفها إلى

a. فقر دم ذو كريات حمر صغيرة الحجم:وينجم عن عوز بالحديد أو عوز بالنحاس أو عوز البيرودوكسين 

b.  دم ذو كريات حمر سوية الحجم وينجم عن سوء تغذية متعلق بالحريرات أو البروتينات .فقر 

c.  فقر دم ذو كريات كبيرة الحجم وينجم عن عوز في فيتامينB9  12أو فيتامينB 

 

  :أسباب النقص

الميتوتريكساتأحياناً يحدث العوز نتيجة تناول أدوية  •
*

لى تثبيط أنزيم ثنائي عألن هذه األدوية تعمل األمينوبترين أو  

 ((THF هيدرو فوالت ريدوكتاز بشكل تنافسي األمر الذي يؤدي إلى عدم تشكل

وئيك حيث إلى عوزه، والسبب هو:مضاهاتها لحمض باراأمينوبنزالسلفو أميد )السلفاميدات( كما تؤدي أدوية  •

 من الدخول في تشكيل حمض الفوليك PABAتثبطه تنافسياً )تنافس المركز الفعال(، 

 العصيدة الشريانية. B9ينتج عن عوز  
 سبب ذلك:

 الهوموسيستئين(.وبالتالي تراكم مستقلب وسطي هو ) يؤدي إلى خلل في استقالب الميتيونين B9عوز 
ين ثالثية االبعاد الكوالجوتشكل أكثر تحديداً يؤثر على بنية يؤدي الهوموسيستئين إلى حدوث خلل في البطانة الوعائية 

 )الذي يشكل معظم بنية البطانة الوعائية والذي يؤمن لها المرونة(.
 المؤكسد(. LDLوخاصة )

 مع الوقت ونتيجة ما سبق يضيق الوعاء وتحدث العصيدة الشريانية

  



 Cobalamin)الكوباالمين B12الفيتامين 

 ن.أمين ، فهو يحوي على السيانيد والكوبال و األمييسمى الكوبال أمين ، و يسمى أيضاً سيانيد كوبال 

 صفاته : •

 يذوب في الماء والكحول وبعض الحموض العضوية والفينوالت . •

 اليذوب في البنزول والكلوروفورم . •

 غير ثابت في الضوء . •

 وجوده و نقله :

 النباتات .اللحم ، اللبن ، البيض ، السمك ، المحار ، الفلورا تستطيع صنعه ، اليوجد في  •

 يخزن في الكبد .

  خالل جدار األمعاء يسمى العامل الداخلي . B12هناك بروتين ينقل  •

معدة و لهذا : هو بروتين سكري يفرز من قبل خاليا جدارية معدية في قاع الالعامل الداخلي) عامل كاسال (  •

 ه .فيرتبط معه و ينقله خالل جدار األمعاء إلى الخاليا المحتاجة ل V.B12البروتين ألفة قوية لـ

 يتألف من: •

 حلقات بيرولية ترتبط مع بعضها بجسور ميتيلينية. 4 •

ود وسط هذه ( الموجCOترتبط الحلقات البيرولية مع بعضها من خالل ارتباطها مع العنصر المعدني الكوبالت ) •

 الحلقات.

 يختلف نوع الفيتامين:الكوبالت وكلما اختلفت الزمرة رتبط عدة  زمر كيميائية مع ت

 سيانو كوباالمين عندما تكون زمرة السيان. •

 ميتيل كوباالمين عندما تكون زمرة الميتيل. •

 هيدروكسي كوباالمين عندما تكون زمرة الهيدروكسيل. •

 ديوكسي أدينوزيل(. – 5ديوكسي أدينوزيل كوباالمين عندما تكون زمرة ) – 5 •

 

 على امتصاصه واالستفاده منه امران هامان: يشرف •

افظ عليه ليح B12( يتحد مع (IF Intrinsic factorالعامل الداخلي يدعى عامل نوعي تفرزه مخاطية المعدة  .1

  IFreceptorمن التخريب في االمعاء وتأمين امتصاصه عن طريق مستقبالت  نوعية

 زينه به.الى كافة انحاء الجسم وخاصة الكبد ليتم تخيؤمن نقله في الدم ناقل نوعي هو ترانسكوباالمين  .2

 عوزه يعزى الى:

 نقصه في الوارد الغذائي .1

 خلل في افراز العامل الداخلي .2

 نقص في نواقله  .3



  وظائفه:

 له دور هام في صنع الكريات الحمر كما أنه ضروري لعملها. •

 ضروري لعمل الجملة العصبية وعمل األعصاب وسالمتها. •

 استقالب عدة حموض أمينية.له دور في  •

 األدينوزين. يشارك في صنع عدة مواد إذ أنه ينقل زمر كربونية أي أنه من الممكن أن ينقل زمرة ميتيل وحتى •

 الكمية المنصوح بها:. 

 ميكرو غرام يومياً. 2إن هذه الكمية هي 
 عوزه:

بيل ويؤدي إلى فقر دم  B12أي أن عوز  B9يؤدي إلى الحالتين اللتين يؤدي إليهما عوز  B12إن عوز  •

 ويسبب حدوث العصيدة الشريانية.

 يعمالن مع بعضهما بشكل تآزري. B9 ،B12ألنه كما ذكرنا سابقاً فإن  •

 .B12يحدث تنكس عصبي محيطي عند عوز  •
 مصادره وتخزينه:

هم فقط على المصادر مصادره حيوانية فقط وال يتواجد بالمصادر النباتية لذلك فإن النباتيين )الذي يعتمدون في غذائ

ية فإنه ال يصاب بعوز أكبر أما إذا انقطع اإلنسان لفترة عن المصادر النبات B12النباتية( فإن احتمال إصابتهم بعوز 

B12ويمكن أن يخزن بكميات محدودة بالكبد. 

 

 :vitamin B15فيتامين 

 يسمى حمض البنجامي و بنجامات الكالسيوم. •

 في كبد الثور. 1950اكتشف أول مرة عام  •

 ميتيل. 2+ الغليسين  +يتألف من غلوكوز حامضي )غلوكورونيك(  •
 :B15صفات الفيتامين 

 * ذواب في الماء، غير ذواب في الكلوروفورم و اإليتر.

 :B15تواجد الفيتامين 

مش وكل المش كبد الثور.وينتشر بشكل واسع النطاق في الطبيعة، خصوصاً في جذور النباتات، بذر يتواجد في

 الخضر الخضراء.



 عمله : •

 الموجودتين فيه . يقوم بإزالة السمية من بعض المركبات ،  و ذلك يتم باستبدال الزمرة السمية بجزيئتي الميتيل •

 الستربتومايسين و ذلك لتحسين األكسدة الخلوية .يؤخذ مع األدوية مثل: األكتينومايسين و  •
 كما يعد فعاالً في اصطناع الحموض النووية .      
 Cلفيتامين ا

في  يحتاجه الجسم،هو اكثر الفيتامينات المشهورة والمتوفرة ،وهو من الفيتامينات األساسية المهمة ألجهزة الجسم 

 ةاتمام العديد من العمليات الحيوي

ليه بكميات باه إلى إن هذا الفيتامين يفسد بالطبخ أو بطريقة حفظه * لذا يجب أن نحصل عومن الضروري االنت

اوات كبيرة من األطعمة النيئة والطازجة * مثل عصير الليمون الطازج والخضراوات النيئة وعصير الخضر

 والفواكه الطازجة 

 مصادر الفيتامين

 المصادر النباتية :

 ومنها: المختلفة هي أحسن المصادر الغذائية للحصول على الفيتامينتعتبر الخضراوات والفواكه 

 {الليمون والبرتقال الحمضيات بأنواعها }ـ1

 الفراولة والموز والبطيخـ2

 البصل والثوم والبطاطا والعنب والخيار والتفاح والجوافة ـ3

 المصادر الحيوانية  : 

 يوجد في اللبن والكبد والغدة الكظرية والنخامية  

 مين " ج " حساس جداً للضوء والحرارة فيتا

 ة من جزء كبير منه..فهو يتأثر بالنور والهواء والرطوبة لذا فان الطبخ والغلي والفرم والتجفيف والتعتيق يحرم األغذي

 يتأكسد مع األكسجين في الهواء الجوي ...

 المعروف  وهو من أقوى العوامل المختزلة الموجودة في األنسجة الحية ويتأكسد  مرة ثانية فيتحول إلى المركب

 "Dehydro ascorbic acid " " DHA " ... 

 ن الحليبلألطفال ألنه يفسد بتسخيه يتحلل بالضوء أو باألشعة فوق البنفسجية أو بالحرارة ، والبد من إضافت •

 بمقاديره الكبيرة ، بينمايزيدها بكمياته القليلة.ينقص الشهية  •

 ، حيث يتنافس معه على الركيزة . Cاألسبرين يضعف تأثير الفيتامين  •

   وظائفه :

 يعتبر تميم مساعد للعديد من االنزيمات .1

 ، وايضا في عالجهاواالنفلونزاالوقاية من نزالت البرد فعال في  .2

  .عندما يتم استخدامه بشكل صحيح.معظم االمراض الفيروسية من لفيتامين يشفي هذا ا .3

 مستويات الكولسترول. يتأكسد فيحول الكوليسترول إلى حموض صفراوية من  يخفض .4

 وضروري لصحة االنسجة الضامة، مثل الجلد، العظام واالوتار، اللثة واالوعية الدموية.  .5

 استخدامه كعالج قبل وبعد الجراحة.، وبالتالي ينبغي اللتئام الجروحضروري  .6

 الوقاية من فقر الدمفي الغذاء و  هام في امتصاص الحديدوهو  .7

 للشكل الفعال     D3و D2.يحول  .8

 له دور بالمناعة  . .9

 فيتامين هذاعوز  االمراض الناجمة عن •

 االسقربوطينتج عن عوز هذا الفيتامين مرض يسمى مرض 

 لمحة عن هذا المرض:

https://www.webteb.com/articles/%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%82_1774
https://www.webteb.com/articles/%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%82_1774
https://www.webteb.com/articles/%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%82_1774
https://www.webteb.com/articles/%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%82_1774


 ألم في المفاصل ضعف العضالت- انخفاض الوزن -سرعة الغضب-االنزعاج- التعبالشائعة:من األعراض 

 تورم اللثة التي تصبح أرجوانية 

  وإسفنجية وتورم األسنان

 أشهر { ، و يالحظ عند البحارة . 4ــــ  3لمدة طويلة }  Cهذا الداء يحدث عند الحرمان من فيتامين 

  أشهر من اإلصابة بالنقص، وهي:تظهر أعراض األسقربوط بعد عدة 

لتي تصبح تورم اللثة ا نزيف تحت الجلد )ال سيما حول جريبات الشعر أو بشكل كدمات(، حول اللثة وفي المفاصل 

  فقر دم محتمل- بشرة جافة، خشنة ومتقش رة- شعر جاف ومتكسر أرجوانية وإسفنجية وتورم األسنان

 

 جراح ال تلتئم-اإلصابة بعدوى

ع نزقين ويشعرون باأللم لدى الحركة ويفقدون شهيتهم. ال يزداد وزن األ يمكن أن طفال كما يفترض يصبح األطفال الرض 

 بهم، ولدى الرضع واألطفال يتوقف نمو العضالت ويمكن أن يصابوا بنزيف وفقر دم

 :فوائد هذا الفيتامين 

 يزيد من تألق لون البشره ولمعانها 

ين ونضج والعظام واألسنان واللتئام الجروح وهو ذو تأثير على تكوين الهموغلوبضروري لنمو وتشكل الغضاريف 

 كريات الدم الحمراء وعلى تفاعالت المناعة في الجسم

ويستعمل كعامل مساعد في عالج أمراض كثيرة كالتيفويد وذات الرئة والدفتيريا والسعال الديكي واألنفلونزا والزكام 

 ت اإلسهال والقيء.والحمى الرئوية ويعطى في حاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


