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 توجد مجموعتان من الفيتامينات  

   A , D , E, K:  هي    الفيتامينات الذوابة في الشحوم•

 :الفيتامينات الذوابة في الماء •

 (اسكوربيكحمض )      Cفيتامين •

 :فيتامينات 8وهي  Bمجموعة فيتامينات •

• )B1 ثيامين  )  ،B2  (رايبوفالفين   ) ،B3 (نياسين) 

•B5 ( بانتوثينيكحمض) ،B6(بيرودكسين) ،(بيوتين /H  ) 

 (كوباالمين) B12، (حمض فوليك) •



 الفيتامينات الذوابة في الشحوم
 المرض الناتج من نقص الفيتامين الوظيفة فيتامين

A ريتانول ،β-كروتين 
.  العينصبغة للرؤيا في شبكية 

. تنظيم التعبير الجيني وتمايز الخاليا

β- مضاد أكسدةكروتين 

 ليلي، جفاف الملتحمة عشى

 تقرن الجلد

  D كالسيفيرول 
تعزيز . الحفاظ على توازن الكالسيوم

امتصاص الكالسيوم من األمعاء 

 .وتحريك معادن العظم

في فقير  تمعدن= رخد

 العظام

نزع معادن = لين العظام

 العظام

E       توكوفيرول 
مضادات أكسدة وبخاصة في أغشية 

 الخاليا 

خلل وظيفي عصبي . نادرا جدا

 خطير 

K    كوينونفيلو ، 

 كوينونمينا       

  كربوكسي-αفي تشكيل  كوأنزيم

ضمن أنزيمات تجلط الدم  غلوتامات

 العظم ومطرس

اختالل تجلط الدم،  .

 أمراض النزف



         من يستخلص .  C5  +C7   +C22على )=(يوجد في صيغته :   أركوستيرول

 . تكورأفطر 

   UVأشعة فوق بنفسجية 
 . ومتمم غذائي يعطى كداعم ،  D2فيتامين 

كالسيفيرولكولي = فيتامين  D3  أشعة فوق بنفسجيةUV   

4 Dr.Ghiath Sumainah      

       C5+C7 في = رابطتين يضم . ديهايدروكولسترول-7جلد االنسان  يوجد في



 Bفيتامينات مجموعة 
 المرض الناتج عن نقص الفيتامين الوظيفة الفيتامين 

B1       لنازعات الهيدروجين لحمض  كوأنزيم ثيامين

  ترانسو  كيتوغلوتاريك-α و  بيروفيك

له وظيفة توصيل في  .كيتوالز

 .واضحةغير  األعصاب 

، أفات (بري بري)أضرار عصبية محيطية 

 .  في الجملة العصبية المركزية

B2        رايبوفالفين   
في تفاعالت األكسدة  كوأنزيم

التي تشكل (  FAD, FMN)واإلرجاع 

  االنزيم مع  بروتين ضميمةمجموعة 

 (فالفوبروتين)

.  ، واللسانالشفاهوآفة في طرف الفم، 

 .الدهنيالتهاب الجلد 

نياسين، حمض نيكوتين، 

 ((B3       نيكوتينأميد

في تفاعالت األكسدة  كوأنزيم

  NAD، NADPجزء من بنية . واإلرجاع

، التهاب جلد نتيجة الحساسية بالغرا

 .اكتئاب كبير. الضوئية

B6         ،بيرودوكسين                   

 بيرودوكسال

 بيرودوكسأمين

في نقل األمين ونزع  كوأنزيم

.  األمينية للحموض الكربوكسيل

.  الفاليكوجين لفوسفوريالز وكوأنزيم

 الهرموناتله دور في فعل 

 الستيرويدية

.  األمينية الحموض استقالباضطراب 

 االختالج



كوأنزيم في نقل ذرة كربون  حمض فوليك

 .واحدة

 األروماتأنيميا ضخمة 

B12    في نقل ذرة كربون  كوأنزيم كوباألمين

 .استقالب حمض فوليك. واحدة

أنيميا ضخمة = أنيميا الخبيثة 

مع تنكس الحبل  األرومات

 الشوكي

    بانتوثينيكحمض 

           B5 

 CoAالجزء الوظيفي في 

  البروتينيوحامل األسيل 

الحموض  واستقالباصطناع )

 (الدهنية

Hبيوتين 

 

 

  كربلةتفاعالت في  كوأنزيم

(CO2 ) االصطناع الجديد ،في

الحموض ،واصطناع للسكر 

 .الدهنية

الدهون  استقالباضطراب 

 التهاب الجلد . والسكريات

C  اسكوربيكحمض 
(  OH) هدركسلةفي  كوأنزيم

في اصطناع  واليسين للبرولين

مضاد أكسدة يعزز . الكوالجين

 امتصاص الحديد

.  اختالل في شفاء الجروح: البثع

 السن( اسمنت) مالطقد ف

  



   الكوأنزيماتعالقة الفيتامينات مع 

 الضميمةوالعوامل المساعدة والزمر  الكوإنزيماتمن الكثير •
 . Bهي مشتقات لفيتامينات 

 

تحوي في جزيئها باإلضافة إلى الفيتامين  فالكوإنزيمات•
 .ADPأو  AMPأتيه  من  وفسفوريل ورايبوزأدنين 

 

+  أدينوزين+ Bنات ياحد فيتام=  الكوأنزيماتبعض •

 فسفوريل



   = Co-enzymeالكوأنزيمات
 التمائم األنزيمية

 يتطلب الكثير من األنزيمات للقيام بعملها تميما أنزيميا •

إلى األنزيم من خالل روابط مشتركة أو بقوة األنزيمي  التميمإذا ارتبط •
 FADH: ، مثالالضميمةالزمرة قوية عرف باسم قوى غير مشتركة 

وألحادي فوسفات  Bالكثير من التمائم األنزيمية مشتقات لفيتامينات •

 .  الكيميائي، وتشكل جزءا من بنائها األدينوزين

أساسية ،مكونات  بانتوثينيك، وحمض ورايبوفالفين، وثيامين، نيكوتينأميدتشكل •

 .باألكسدة واإلرجاعالخاصة  للكوأنزيمات

، في  كوأنزيمين الى، بعد تحولهما  وكوباألمينيعمل حمض فوليك •

 .الميتيلاستقالب زمرة 

(  AMP)والفوسفات والرايبوزعلى األدنين  الكوأنزيماتتحوي بعض •

  +NADPو +NAD: مثال



 التي تشكلها  والكوانزيماتملخص  للفيتامينات 

نزيم الفيتامين  الكوا 

رجاع) رودكس، وظيفة B3   NAD ،NADP نيكوتينأميد  (أكسدة وا 

رجاعB2    FAD ،FMN  رايبوفالفين  ، وظيفة أكسدة وا 

نزيم B5 بانتوثينيكحمض   ، حامل زمرة األسيلA كوا 

لحمففوض  الكربوكسففيلنففزع ، TPPالثيففامين بيروفوسفففا     B1 ثيامين
كيتو 

نزيم حمض فوليك  ، ذرة كربون واحدة(FH4, FH2)لحمض فوليك  كوا 

 ، ذرة كربون واحدةCobamide كوباميد    B12كوبألمين



 

 Bتفاصيل فيتامينات  •



  ثيامين: أنزيمه وكو(   ( B1ثيامين
 ( TPP)بيروفوسفات

عامل مساعد  الثيامين

لألنزيمات التي تعمل  في نزع 

  لحموضالكربوكسيل المؤكسد 
α وأنزيم  كيتو -ألفا 

في دورة  ترانسكيتوالز

. البنتوزفوسفات   



 , FADهما  ضميمتينمجموعتين ( رايبوفالفين)B2يشكل 
FMN  والكترونينبروتونين  ايزوألوكسازينتقبل فيها حلقة 

ملغ ويتركز في الحليب والبيض1،8احتياجات الجسم   



  كوإنزيمتسمى اإلنزيمات التي تستعمل . B2تابع 

 بروتين فالفوباسم عام  هو  الفالفين نيوكليوتيد

 نيوكليوتيد الفالفين اإلنزيم

 FAD ديهايدروجيناز A كو -أسيل

 FAD ديهايدروجينازسكسينا  

 FAD ديهايدروجينازفوسفا   -3- غلسيرول

NADH- ديهايدروجيناز (المعقدI) FMN 

 FMN أوكسيداز غليكوال 

FAD وFMN  يوجدان مرتبطين بقوة إلى بروتين اإلنزيم مشكلين ما فالفين نيوكليوتيدوهما ،
 .الضميمةيسمى بالزمرة 

بروتين كمستقبال  للضوء   الفالفوكما تدخل . الكترونينويقبالن   



له ( (B3       نيكوتينأميد، حمض نيكوتين، نياسين

 NAD +, +NADP: كوانزيمين

ملغ ، متوفر في اللحوم ومنتجات الخميرة والفاكهة والخضار 20االحتياج اليومي   



 فيتامين ,  B6 بيرودوكسال



 A انزيم وكو  بانتوثينيكحمض 

  انزيم  كو
A     

  االغذيةملغ ، يتوزع في  7االحتياج اليومي 



   الفوالت



B12      ،   كوباالمينفيتامين   



   البيوتين



 C، فيتامين   اسكوربيكحمض 



 

 

 الفيتامينات الذوابة في الشحوم–



 كاروتين -A  ،βفيتامين 



   كالسيتريول،Dفيتامين 



  E  ائيفيتامين 



   توكوفيرول،  E  ائيفيتامين 



 Kفيتامين 



 
 

•  
 االنسانأساسية، ويحتاجها  استقالبيةالفيتامينات مغذيات عضوية لها وظيفة •

 .  عادة بكميات صغيرة، وتأتيه ضمن غذائه، ألنها ال تصنع في جسمه
المتصاصها . جزيئات كارهة للماء( K,E,D,A)الفيتامينات الذوابة في الدهون 

 .وتجنب نقصها نحتاج الى  دهون تمتص بصورة طبيعية
 

(  بيتا كروتين)يوجد في اللحوم، في حين يوجد طليعته ( ريتينول) Aفيتامين •
الذي يستخدم في الرؤية، كما  ريتانالهو  ألدهيد الريتينولفي النباتات، ويشكل 

 .الذي يعمل على التحكم في التعبير الجيني ريتانويكيشكل حمض 
 

، الذي كالسيتريوليتحول الي الهرمون الفعال ،  سترويديهرمون  Dفيتامين •
ولين  الرخدنقص الكالسيوم يؤدي إلى . ينظم استقالب الكالسيوم والفوسفات

 .العظام وهشاشتها
 

 ملخص الفيتامينات 



 تابع ملخص الفيتامينات

الذي يعمل على  الكربوكسيالزيعمل كعامل مساعد ألنزيم  Kفيتامين •

في بروتينات  ايضافي بروتين يكتنف كعامل مخثر للدم، ويعمل  الغلوتامات
 (.chelate)الكالسيوم  تمخلبالعظم لتمكينها من 

 

 . كعامل مساعد لألنزيمات  Bتعمل الفيتامينات الذوابة في الماء لمجموعة •
المؤكسد  الكربوكسيلالتي تعمل  في نزع  لالنزيماتعامل مساعد  الثيامين

.  البنتوزفي دورة فوسفات  ترانسكيتوالزوأنزيم  كيتو-α لحموض

عوامل مساعدة مهمة في تفاعالت األكسدة  والثيامين الرايبوفالفين

بروتين والثاني يوجد في   فالفو، واألول يوجد في أنزيمات واألرجاع
NADP,NAD. 

 



 تابع ملخص الفيتامينات
 البروتينيوفي حامل األسيل  A الكوأنزيمضمن بنية  بانتوثينيكيوجد حمض •

 .االستقالباللذان يحمالن زمر األسيل في 
فوسفات، ويعمل مع عدد من  بيرودوكسالأنزيم،  كوبشكل  B6يوجد فيتامين •

، كما تحتاجه أميناز ترانس، منها األمينية الحموض استقالباألنزيمات في 
 .فوسفوريالز غاليكوجين

 .الكربوكسيالزلعدد من أنزيمات  كوأنزيمهو  البيوتين•
 الدناالصطناع ( ميتيل)ذرة كربون واحدة  والفوالت B12يؤمن فيتامين •

فقر الدم ) األروماتوالتفاعالت األخرى، ونقصهما ينتج عنه أنيميا ضخامة 
 (.Megaloblastic anemia األروماتضخم 

وعلى عوامل  Eفي الماء يحافظ على فيتامين  ذوابمضاد أكسدة  Cفيتامين •
 .مساعدة معدنية كثيرة في الحالة المرجعة

التي يوجد لها وظيفة في الجسم يجب أن نتزود  الالعضويةالعناصر المعدنية •
 .وفي حالة نقصها يتطور حالة عوز وزيادتها سامة. من الغذاء بها

•  


