
 دكتر مريم جوادي
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 مديريت 93-92اول 

 

 ويتامين ها
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 اهداف درسي

 :دانشجو بايستي قادر باشد

 برده ومثال بزندنام انواع تقسيم بندي ويتامين ها را 

 توضيح دهدغذايي  با ميزان دريافت ويتامين ها را رژيم ارتباط نوع. 

بازگو نمايدرا در بدن    ويتامين ها نقش. 

 در بدن را بازگو نمايد  هاويتامين متابوليسم. 

  بازگو نمايدنياز به ويتامين در سنين مختلف را. 
نمايدرا بازگو   عوارض ناشي از كاهش يا افزايش دريافت ويتامين ها 
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 طبقه بندي بر اساس محلوليت
ويتامين هاي محلول در آب: 
 گروه)B  ،تيامين، ريبوفالوين، نياسين، پيريدوكسين

و ) كوباالمينبيوتين، پانتوتنيك اسيد، فوالت و 
 اسيد آسكوربيك 

 )اختالل در = اضافه دريافت بصورت دوز دارويي
 )متابوليسم مواد مغذي، بعضي موارد عوارض كليوي

 
ويتامين هاي محلول در چربي: 
 A-D-E-K   
 )3 )مسموميت= اضافه دريافت بصورت دوز دارويي 



 Aويتامين 
در بينايي، تمايز طبيعي سلولي، رشدونمو،  : نقش هاي اساسي•

 .  عملكردهاي ايمني و توليدمثل
 . اصلي ترين علت كوري در جهان•
 :كمبود•
 كاهش دريافت(اوليه( 
سوءجذب ناشي از دريافت ناكافي چربي، نارسايي  (ثانويه

 ....)سيستم صفراوي يا پانكراسي و بيماري كبدي و
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 Aويتامين 
 :كمبود•
كمبود اوليه منجر به اشكال در بينايي به علت كاهش رنگدانه  •

 )شبكوري( 
 افزايش مرگ و مير كودكان•
 :عالئم كمبود•
 )لكه بيتوت( قابل روئيت چشمي•
 )شبكوري( چشمي غير قابل روئيت •
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 )توكوفرول(  Eويتامين 

در غشا از فسفوليپيدهاي اشباع نشده غشا در مقابل  : نقش•

 .  تجزيه اكسيداتيوي محافظت ميكنند

 محصوالت گياهي مخصوصاً روغن ها، جوانه ها: منابع•

 ويتامين جواني•

 هموليز گلبول قرمز در كودكان نارس: كمبود•
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Presenter
Presentation Notes
دو دسته توکوفرول ها و توکوترینول ها



 Dويتامين 

ويتامين نور خورشيد 

 لبنيات غني شده، جگر، روغن گياهي، نور خورشيد: منبع•

جذب و بازجذب كلسيم، حفظ بافت استخواني،  : نقش در بدن•

 تقويت سيسم ايمني

متابوليسم كلسيم و فسفر،  در ريكتز تغذيه اي، اختالل : كمبود•

 )افزايش استعداد ابتال به عفونت بخصوص عفونت ريوي
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 Kويتامين 

 )يونجه-شبدر( سنتز توسط گياهان •

 )روده( سنتز توسط باكتريها •

 )صنايع دارويي( تركيب سنتتيك •

 افزايش زمان خونريزي  آنب اعث كمبود بيشتر در انعقاد  و : نقش•

 كمبود آن  نادر•

سوءجذب چربي، تخريب فلور روده اي در افراد تحت : علت كمبود•
 درمان طوالني مدت با آنتي بيوتيك و بيماري كبدي  و نارس بدنيا آمدن  
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Presentation Notes
فیلوکینون ها(K1): سنتز توسط گیاهان ( شبدر-یونجه)مناکینون ها(K2): سنتز توسط باکتریها ( روده)منادیون(K3): ترکیب سنتتیک ( صنایع دارویی)



 B1تيامين

 عملكرد عصبي-متابوليسم كربوهيدرات ها: نقش اساسي•

بيماري  (  بي اشتهايي، كاهش وزن، عالئم قلب و عصبي: كمبود•

 )بري بري

 غالت، حبوبات، آجيل، گوشت، شير: منبع غذايي•
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  B 2ريبوفالوين

متابوليسم كربوهيدرات ها، اسيدهاي آمينه و چربي ها و توليد  : نقش•

 انرژي

سوزش و خارش چشم ها، زخم و سوزش لب ها، دهان و زبان،  : كمبود•

 كيلوز، شقاق گوشه لب ها، زبان متورم ارغواني، اختالل عصبي، آنمي

 لبنيات، روغن گياهي، تخم مرغ: منابع•
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Presentation Notes
کمبود: ترس از نور، اشک ریزش، سوزش و خارش چشم ها، ازدست دادن شفافیت بینایی، زخم و سوزش لب ها، دهان و زبان، کیلوز، شقاق گوشه لب ها، زبان متورم ارغوانی، نروپاتی محیطی، آنمی نرموکرومیک نرموسیتیک



  B3نياسين 

 نقش در توليد انرژي و متابوليسم  سلولي•

 تريپتو فان:پيش ساز•

 گوشت بدون چربي، ماكيان، ماهي، بادام زميني و مخمر: منابع•

 )حاوي تريپتوفان زياد  بعنوان پيشساز(شير و تخم مرغ 

درماتيت، زوال عقلي، اسهال، مرگ  (پالگر: عالئم كمبود شديد•
dermatitis, diarrhea, dementia, death( 
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Presentation Notes
علائم کمبود ریبوفلاوین هم دیده می شود. علائم اولیه کمبود: ضعف عضلانی، بی اشتهایی، سوءهاضمه، بثورات پوستی



  B6پيريدوكسين 

متابوليسم  انرژي خصوصا اسيدهاي آمينه،  انتقال پيام  : نقش •

 عصبي، خونسازي  

گوشت، محصوالت دانه اي كامل بويژه گندم،  :منابع غذايي•

 . سبزيها و مغزها

 كم خوني و ضعف  : عالئم كمبود•
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Presentation Notes
کمبود آن باعث بروز اختلالات متابولیکی می شود که درنتیجه تولید ناکافی PLP است و از نظر بالینی بصورت تغییرات پوستی و عصبی علائم کمبود: کمخونی ،ضعف، بی خوابی، نروپاتی محیطی، کیلوز، التهاب زبان، التهاب حفره دهان، نقص ایمنی با واسطه سلولی. DRI: 1.7-1.3 mg در روز    نقش : متابولیسم اسیدهای آمینه،  انتقال پیام عصبی، خونسازی ، نروترانسمیترها، گلیکوژن، اسفنگولیپیدها، هم و استروئیدها. 



  B9فوالت 

جگر، قارچ و سبزيهاي برگ سبز، گوشت بدون چربي،  : منابع•

 .سيب زميني، نان گندم كامل، آب پرتقال، لوبياهاي خشك

 كمخوني مگالوبالستيك، اختالل عصبي: كمبود•

 ....  تقسيم سلولي، آنتي اكسيدان: نقش•
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Presentation Notes
کمبود: باعث اختلال در بیوسنتز DNA و RNA و درنتیجه کاهش تقسیم سلولی آنمی مگالوبلاستیک و ماکروسیتیک DRI:400mg  در روز 



 B 12ويتامين 

جگر و كليه، شير، تخم مرغ، ماهي، پنير،  : غني ترين منابع•

 گوشت عضالت، مقداري توسط باكتري روده سنتز  

 كمخوني مگالوبالستيك: كمبود•

سوءجذب به دليل عدم توليد يا  : شايع ترين علت كمبود•
 ترشح ناكافي فاكتور داخلي معده
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Presentation Notes
DRI: 2.4 میکروگرم در روز کمبود: باعث اختلال در سنتز DNA در سلول های مغز استخوان و مخاط روده  و آنمی مگالوبلاستیک



 و پانتوتنيك اسيدبيوتين 
بيوتين 

 )متابوليسم ( اهميت در كربوكسيالسيون هاي حياتي •

بادام زميني، بادام، پروتئين سويا، تخم مرغ، لبنيات كم چرب و توليد : منابع•
 توسط باكتريهاي روده

خشكي پوست، ريزش مو، بي اشتهايي، تهوع، افسردگي، افزايش  : كمبود•
 كلسترول خون

 اسيدپانتوتنيك: 

 . گوشت ها، قارچ، بروكلي، زرده تخم مرغ، شير بدون چربي: منابع•

   ضعف، خستگي، افسردگيبي حسي در انگشتان و كف پا، : عالئم كمبود•
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Presentation Notes
قش های کربوکسیلازی، بیوتین را به نقش های (فولات، پانتوتنیک اسید و کوبالامین) مربوط می کند. کمبود: خشکی پوست، ریزش مو، فلج ،گلوسیت، بی اشتهایی، تهوع، افسردگی، افزایش کلسترول خون



 Cويتامين 

نقش در واكنش هاي اكسيداسيون و احيا، از جمله سنتز  •

 كالژن و استحكام لثه

ميوه ها، سبزي ها، گوشت ها ي اندامي، توت : بهترين منابع•

 فرنگي، سيب زميني،

 اسكوربوت: كمبود حاد •
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Presentation Notes
کمبود حاد باعث اسکوربوت در طی 45 تا 80 روز در کودکان: سندرم مولر-بارلوDRI: 90-75 mg در روز 


	دکتر مریم جوادی�دانشگاه علوم پزشکی قزوین�اول 92-93 مدیریت
	اهداف درسی
	طبقه بندی بر اساس محلولیت
	ویتامین A
	ویتامین A
	ویتامین E  (توکوفرول)
	ویتامین D
	ویتامین K
	تیامینB1
	ریبوفلاوینB 2 
	نیاسین B3 
	پیریدوکسین B6 
	فولات B9 
	ویتامین B 12
	بیوتین و پانتوتنیک اسید
	ویتامین C

