
 

 الفيتامينات

 .Vita    amineمركبات عضوية ضرورية للحياة 

Vita  حياة(، و( وتعنيamine .}فاسمها يعني }األمينات الضرورية للحياة.)أمين( 

(. لذلك قاموا بحذف Cو لكن فيما بعد تبين أن بعض الفيتامينات ال تحتوي على مجموعة األمين )كما في فيتامين 

 Vitaminsليتغير المعنى، حتى ال يعود هناك عالقة بين اسمها و بين األمينات، بحيث تصبح  eالحرف 

 الفيتامينات مواد عضوية ضرورية جداً للجسم ، و هي تسهم بكميات قليلة في القيام بأدوار وظيفية هامة جداً.

 يجب أن تتوافر الفيتامينات في الوارد الغذائي ، 

 ة لالصطناع داخل العضوية ، فهي إما أن تكون غير قابل

 أو أن اصطناعها داخل العضوية ال يسد الحاجة إليها.

وهي عبارة عن مقومات أساسية للجمل الفيزيولوجية )تكاثر، توجد بكميات صغيرة، الفيتامينات مركبات  عضوية 

 نمو(، كما أّن الجسم غير قادر على اصطناعها بكميات كافية.

 ( ؟Micro Nutrientsنات بالمغذيات الدقيقة )سؤال : علل تسمية الفيتامي

السبب في ذلك يعود إلى أن حاجة الجسم للفيتامينات ضئيلة و تُقدر بحوالي بضعة ميكروغرامات إلى بضعة ميللي 

غرامات ، في حين تكون حاجة الجسم إلى مركبات أخرى )كالسكريات و البروتينات و الشحميات( أكبر و تُقدر 

عشرات إلى مئات الغرامات ، لذلك تُدعى الفيتامينات بالغذيات الدقيقة في حين تُسمى السكريات و يومياً بحوالي 

 البروتينات و الشحميات بالغذيات الضخمة.

و يستفاد من الغذيات الضخمة : في تأمين الطاقة ، تأمين الحموض األمينية للجسم الالزمة لتكوين البروتينات 

 الجسدية.

 فيتاميناتالخواص العا مة لل

الفيتامينات كاألحماض األمينيه األساسيه ال يستطيع الجسم تكوينها ولهذا ال بد له من الحصول عليها من  (1
 الخارج مع المواد الغذائية التي يتناولها اإلنسان.

تتأثر الفيتامينات بالحرارة وقد تقل اهميتها الغذائية تبعا لذلك ، ولهذا يفضل تناول الخضراوات والفواكه  (2
من  %70خالل يومين  تخسر طازجة أو عدم نضجها جيدا .    مثالً  السبانخ في حرارة الغرفة

 فيتاميناتها حيث تعتبر حرارة الغرفة حرارة عالية ، لذلك يجب حفظ الخضار في درجات حرارة منخفضة
 ال تستخدم الفيتامينات لإلنتاج الطاقة في الجسم . (3
الفيتامينات ضرورية لبعض العمليات الحيوية في الجسم إذ أنها تدخل في تركيب بعض المركبات الهامه  (4

 التي تستخدم كعوامل ناقله في التنفس الخلوي وغيرها   coenzymesمثل 

وبالتالي مساهمتها ال تستخدم الفيتامينات لنمو الجسم ، إال أنها ضرورية لالكتمال نمو الجسم نموا طبيعيا (  5             
 في مقاومة األمراض

 للفيتامينات عدة أشكال:( 6       

وعندما يأخذ اإلنسان أحد الفيتامينات من المصدر الغذائي فليس من الضروري أن يكون هذا الفيتامين هو الشكل الفعال 

 الذي يعمل داخل الجسم.

 وقد يكون للفيتامين شكل واحد فعال أو عدة أشكال فعالة  •

تسمى الفيتامينات عادة بأحرف ابجديه كأن نقول فيتامين أ وفيتامين ب وج .... وأصبحت الفيتامينات تعطى تسمية 

 لفيتامين جاجديدة كأن نقول حامض االسكوربيك 

 الحيوية ميتها الحيوية أهميتها الحيوية

 الماء(.)ذوابة في enzyme-co كتمائم انزيميةتشترك هذه المركبات في االستقالب  •

 هي جزيئات غير طاقية لكنها تساعد الجسم في إنتاج الطاقة. )كتمائم(. تفاعالت انتاج الطاقةتسهم في  •



 .مضادات اكسدة •

 لها عالقة بالهرمونات. •

 للدم والعظم. الجمل المكونةلها دور في  •
 العوامل المؤثرة على الفيتامينات

 نذكر: من بين العوامل العديدة التي تؤثر على الفيتامينات •

 .A ,B , Cاألوكسجين : يؤثر سلباً على الفيتامينات  •

 )تأثير سلبي أيضاً(. A ,B1 , Cالضوء : حيث يحلل الضوء الفيتامينات  •

الحرارة : حيث أن للحرارة دور هام جداً في ثبات الفيتامينات ، فدرجات الحرارة العالية تؤدي إلى تحلل أكثر  •

 .الفيتامينات وخاصة الذوابة بالماء 

الضوء( يسبب خسارته لقسم كبير من  –الحرارة  –نتيجة : إن تعرض الطعام للعوامل الثالثة السابقة )األكسجين  •

 فيتاميناته.

 آلية عمل الفيتامينات

 إما أن تعمل بشكل منفرد أو تساعد بعضها البعض بشكل تآزري.

 أمثلة:

 يعمل بشكل منفرد في التفاعالت الكيميائية. B2الفيتامين  •

بعد أن يقوم بعمله ال يمكن أن يعود إلى  B9يساعدان بعضهما بشكل تآزري حيث أن  B12و B9يتامينات الف •

 .B12شكله الفعال ويبدأ دورة جديدة في عمله إال بمساعدة الفيتامين 

 تصنف الفيتامينات وفق طريقتين :

 حسب الذوبان : •

 حيث تقسم إلى فيتامينات ذوابة في الدسم ، و أخرى ذوابة في الماء. 

 حسب دخولها في تركيب التمائم األنزيمية. •

 طرق الحصول على الفيتامينات، تخزينها،

 يحصل اإلنسان عليها من الغذاء الذي يعد المصدر األساسي للتزود بها.  

 النياسين)يُخلق من التربتوفان(و Dبشكل عام اليمكن تخليق الفيتامينات عدا فيتامين 

 ومن الممكن أن يركب جسم اإلنسان كميات قليلة من الفيتامينات بفضل )الفلورا الطبيعية( •

 .ويمكن أن يخزن بكميات محدودة بالكبد()B12الفيتامين الفيتامينات الذوابة في الماء عموماً ال يتم تخزينها )  •

الدسم بشكل أكبر والسبب أنه يوجد في الجسم مخازن شحمية تخزن ولكن الجسم يخزن الفيتامينات الذوابة في  •

 فيها هذه الفيتامينات الذوابة في الدسم

  امتصاص الفيتامينات

 جد طريقتان المتصاص الفيتامينات :يو

 الطريقة المباشرة : و تشمل امتصاص الفيتامينات الذوابة في الماء ، حيث تنتقل مباشرةً من األمعاء إلى الدم. .1

الطريقة غير المباشرة : و تشمل امتصاص الفيتامينات الذوابة في الدسم )الشحوم( ، حيث تنتقل عبر الدقائق  .2

 الكيلوسية.

 : الفيتامينات الذوابة في الماء عموماً ال يتم تخزينها ، و تُطرح من الجسم مع البول ،  1مالحظة هامة 



ماً و تخضع لالستقالب الكبدي و تُطرح بعدها من الجسم مع أما الفيتامينات الذوابة في الشحوم فهي تُختزن عمو

 البراز.

: إن أمراض سوء االمتصاص و االضطرابات الهضمية تؤثر على امتصاص الفيتامينات الذوابة في  2مالحظة هامة 

 الدسم أكثر من تأثيرها على الفيتامينات الذوابة في الماء.

يتم اختزانها في الجسم، ويكون إطراحها ضعيفاً، في حين أن الفيتامينات علمنا أن الفيتامينات الذوابة في الدسم 

 المنحلة في الماء يكون طرحها سهل وغير مختزنة، لذلك ينتج أنه:

 الفيتامينات المنحلة في الماء غير سمية، أما الذوابة في الدسم فتسبب السمية.

نحتاج لتنويعات غذائية دائمة للحصول عليها، أما المنحلة في الدسم  الفيتامينات المنحلة في الماء غير مختزنة  

 فال نحتاج لمثل ذلك كثيراً.

 العوامل التي تؤثر بالمدخول اليومي للفيتامينات )الحاجة للفيتامينات(

في مراحل نموه أكثر من البالغ ألن الطفل يكون في مرحلة بناء نسيج عظمي  Dالعمر: فالطفل يحتاج فيتامين  •

 .Dوبناء هذا النسيج يحتاج للفيتامين 

 الجنس. •

 الحالة الفيزيائية )وجود المرض أو عدمه(. •

 نمط الحياة. •

 المهنة. •

 الفيتامينات والصحة •

 تعرف كمية الفيتامين الالزمة والضرورية للجسم كالتالي: •

ويمثل الحد األدنى هي الحد األدنى من الفيتامينات الذي يمنع ظهور أعراض المرض عند متطوعين من البشر،  •

 المسموح به.

 فرط الفيتامين

 في كمية الفيتامينات في الجسم يؤدي إلى األمراض. الزيادة أو النقصان

 ، وهي حاالت نادرة.خالل فترات طويلةطبعاً حاالت فرط الفيتامين تكون من خالل تناولها  •

 مثال ذلك: •

 سيؤدي إلى: فترات طويلةوعلى  Aتناول كميات كبيرة من الفيتامين  •

 مشاكل نفسية.  –شذوذات هيكلية  –مشاكل في الجلد والشعر –تضخم الكبد  •

 مثل: الرئة والكلية . تكلس النسج الرخوةيؤدي إلى  Dفرط الفيتامين  •

 :فقدان الفيتامينات :

 التلف التدريجي في المادة الخام.  •

 التخرب عن طريق بعض عمليات الطهي والمعالجة.  •

 حجب الفيتامينات باالضافات التي تتم اثناء المعالجة.  •

 التخرب نتيجة التأثيرات الكيميائية للمواد الحافظة.  •

 االمتصاص غير فعال في السبيل ا لمعدي المعوي.  •

 حصول اضطراب في االمتصاص بفعل مركبات غذائية أخرى أو مرض ما. •

 نقص الفيتامينات :

الجسم على حاجته األساسية من الفيتامينات و ذلك على المدى  عدم حصول: نعني بنقص الفيتامينات •

 الطويل  و ال نقصد نقصها العابر.



ال تقتصر على عرض مرضي واحد أو إن نقص الفيتامين بشكل عام يؤدي إلى أعراض مرضية عديدة ،  •

 حالة واحدة ، لكن هذا النقص يميزه عرض نوعي يظهر بشدة أكثر من باقي األعراض األخرى.

 :)حاالت العوز)  متالزمة العوز النوعية 

 )في المجتمعات الفقيرة حيث يكون هناك عوز  لمجموعة من الفيتامينات وليس لفيتامين واحد )عوز متعدد 

 :ومن اهم العوامل المسببة له •

 في الوارد الغذائي. نقص الفيتامينات •

 من الفيتامينات. االستفادةخلل في  •
 ) النياسين ( B3مثال للتوضيح : عوز فيتامين 

)و هو احمرار المناطق  Pellagraينتج عن عوز النياسين أعراض عديدة أهمها و أشدها البيالغرا 

 –المكشوفة من الجسم و تصبغها باألسود( ، و من األعراض األخرى المرافقة نذكر : التهاب اللسان 

 التهابات في مخاطية السبيل الهضمي ... –اضطرابات عصبية 

 النياسين: إضاءة حول

)الناد المفسفر(   NADP)النيكوتين أميد أدينين ثنائي النكليوتيد( و الـ  NADيُستهلك في اصطناع الـ •

 الضروريان لتفاعالت األكسدة اإلرجاعية في العضوية.

 النياسين ضروري لجميع أنسجة الجسم. •

تؤثر في هضمها او امتصاصها نقص الوارد الغذائي من الفيتامينات الذواية في الدسم أو الحاالت التي  •

 )االسهال الدهني واضرابات الصفراء تؤدي إلى متالزمة العوز(.

 يندر العوز المفرد •

سوء االمتصاص واالضطرابات الهضمية تؤثر على الفيتامينات الذوابة في الدسم اكثر من الذوابة في  -

 الماء.

 تصنف الفيتامينات وفق طريقتين :

 حسب الذوبان : •

 حيث تقسم إلى فيتامينات ذوابة في الدسم ، و أخرى ذوابة في الماء. 

 حسب دخولها في تركيب التمائم األنزيمية. •

 فيتامينات ذوابة في الدسم

 .Retinolأو الريتنول Aمجموعة فيتامينات  •

 Calciferolأوالكالسفيرول Dمجموعة فيتامينات  •

 Tocoferolأو توكوفيرولEمجموعة فيتامينات •

 PhyllokinonأوفيلوكينونKفيتاميناتمجموعة  •

  Qباإلضافة إلى الفيتامين  •

 الفيتامينات الذوابة في الماء : 

 . Bكل مجموعات فيتامين  •

 .Ascorbic acidأو حمض األسكوربيك Cفيتامين  •

 (.B7 -B8-أو البيوتين ) بعض الكتب يسمونه  Hفيتامين  •

   الحمض الشحماني والكولين واإلينوزيتول.       

 :Bفيتامينات المجموعة  •
 وهي تقسم إلى:      

 فيتامينات متعلقة بالطاقة وهي: •
            B1 ،B2 ،B3 ،B5 ، البيوتين 

 .B9 ،B12            فيتامينات متعلقة بالدم وتشكله وهي:      



 .B6الفيتامين  •
 ثانياً: حسب تداخلها في تركيب التمائم

 فيتامينات تصنع التمائم:

• Q-  B1-B2 –B3 – B5 –B6 –B9- B12 - -البيوتن 

 فيتامينات التصنع التمائم-2 •

• A –D – E – K – C – B15 – .اينوزيتول  -الكولين 

 .Qالفيتامتنات التمائمية كلها ذوابة بالماء ماعدا - •

•  

 :Bمجموعة الفيتامين  .

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

فيتامين تختلف عن بعضها بنيوياً بينما تكون قريبة من  51ـ ـحيث يوجد قرابة ال Bمركبات الفيتامين تتنوع •

 بعضها فيزيولوجيا 

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

 Bنوع واحد من فيتامين فإننا نتكلم عن عوز أكثر من  Bعندما نتكلم عن عوز فيتامين خاصة في عوز فيتامين  •

 يلكي تحدث أعراض العوز الفيتامين

 و أهم عناصر هذه المجموعة :  •

 ـــ أو ـــ حمض الفوليك . B9فيتامين                                             ـــ أو ـــ الثيامين . B1فيتامين 

 ـــ أو ـــ الكوبال أمين .  B12فيتامين                                         ـــ أو ـــ الريبوفالفين  B2فيتامين 

 ـــ أو ـــ حمض البنجامين  B15فيتامين                                            ـــ أو ـــ النياسين . B3فيتامين 

 ـــ أو ـــ حمض البانتوثينيك  . B5فيتامين 

 ـــ أو ـــ  البيريدوكسين . B6فيتامين 

 البيوتين .

 



 

 

 


