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 و رحمة اهلل و بركاته السالم عليكم

نتابع معكم باملحاضرة الثانية من مقرر الكيمياء الحيوية و السريرية, 

 أن نوّفق بإيرادها بالشكل األمثل.راجينه تعاىل 
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 تعريف الفيتامينات

، ليس لها دور في الطاقة كالبروتينات والشحوم وهي عبارة عن مركبات نستخدمها في غير طاقيةمركبات عضوية 

 عملية تحرير الطاقة من المركبات الغذائية وعمليات كيميائية حيوية أخرى.

 يحتاجها الجسم بكميات قليلة وال يمكن صناعتها في جسم االنسان بل يحصل عليها من الغذاء.

مجموعتينتقسم إلى 

  فيتامينات ذوابة بالماء.The water-soluble vitamins  

  فيتامينات ذوابة بالشحوم.The lipid-soluble vitamins 

  

 

 

 دور الفيتامينات األساسي

 يمكن أن نضعه في مستويين:

 لفيتامينات الذوابة بالماء: ا1-

 تساهم بدور أساسي في االستقالب 

( يتم هضمها ثم امتصاصها ثم تنقل إلى الدوران ثم B complexفالفيتامينات الفاتحة للشهية )التي تسمى 

 دخولها الخاليا واألنسجة وهنا يحدث االستقالب.

 تسريع التفاعالت الكيميائية 

، أي تساعد في (enzyme-coالمساعدات األنزيمية )قسم كبير من هذه الفيتامينات يدخل في بنية 

 ريع التفاعالت الكيميائية الحيوية.  تس
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هذه المواد الغذائية البسيطة عندما يحدث االستقالب أي تحرير طاقة فإنها تحفز بأنزيمات وتحتاج هذه 

هذه األنزيمات ال تعمل co-enzymeاألنزيمات في هذه الحالة المساعدات األنزيمية، أي عند عدم وجود 

ذا يعني تناول الفيتامينات يساعد على تسريع التفاعالت الكيميائية ه وبالتالي التفاعالت تسير ببطىء.

 الحيوية.

 الفيتامينات الذوابة بالدسم:2-

تقوم بأدوار فيزيولوجية مهمة جدا، على سبيل المثال: تشكيل عظام، مساعدة في الرؤية، تساهم في تخثر الدم، أو 

 بينها باحتوائها على سلسلة هيدروكربونية تتشكل من بلمرةتعمل كمضادات أكسدة. هذه الفيتامينات تشترك فيما 

 . أليزوبرينا مركب خماسي الكربون يدعى

خصائص الفيتامينات

 .أهم خصائصها، أن هذه المركبات ال نحتاجها بكمية كبيرة 

 .تحرير الطاقة عبر عملها كمساعدات أنزيمية 

 خر.فيتامين آل ختلف درجة الحساسية منحساسة للضوء والحرارة والخزن، وت 

 أمثلة:

 فيتامينB2  األطفال حديثي الوالدة كثيرا ما يصابون باليرقان )يرقان فيزيولوجي( يحدث لعدم نضج الجملة

من أهم األنزيمية األساسية في الكبد، وبالتالي تكون المعالجة بطريق تطبيق المعالجة الضوئية له. 

 وبالتالي عوز فيه. B2تخرب فيتامين الدم وفرط بيلوروبين أنها تسبب  سلبيات هذه المعالجة

  الباردةالحالةللحصول على الفيتامين الفعال من الغذاء، يجب تناوله في. 

  لخصراواتاالمصدر األساسي للفيتامينات هي. 
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  تخزين الفيتامينات 
النسيج الشحمي بكميات بسيطة )بالملليغرامات(، لذلك عند مرور مدة معينة من الزمن تخزن إما في الكبد أو في 

 يكون فيها اإلنسان ال يتناول الخضراوات فإن الجسم يستعين بالفيتامينات المخزنة في الكبد.

 .حاجة الفيتامينات تختلف حسب الجنس، حالة المرأة )حامل أو حالة ارضاع(، معدل النمو، حجم الجسم 

 -1B2

 

 -2

 

-3

 

 

تتضمن ثالثة أجزاء متشابهة مع بعض بكل شيء ما عدا الزمرة  Retinoidsيتانويدات الرينتمي إلى عائلة تسمى ب 

 التي تعطي كل منهم وظيفته المحددة. الوظيفية

 هذه األجزاء هي:

 :زمرته الوظيفية أي  غول الريتانولOH. 

 

 :ألدهيد زمرته الوظيفية  الريتانالCHO:له مماكبين ، 

 يحوي رابطة مضاعفة من نوع ترانسس. 11في الموقع  

 

 يحوي على رابطة مضاعفة من نوع سيس )مقرون(. 11الموقع في  
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  حمض أي زمرته الوظيفية  الريتانوئيك:حمضCOOH.  

 

 

 من الغذاء لية الحصول على فيتامين آ

  فيتامينA  أساسيتين طليعتينله :  

  :طليعة نباتية -1  

 .بيتا الكاروتينفي الفواكه الملونة )الجزر( هذه الطليعة النباتية نسميها  Aيوجد فيتامين 

 حلمهة جزيئة بيتا الكاروتين تعطي جزيئتين ريتانال.

 :طليعة حيوانية -2  

 Retinylاستيرات الريتانيل  بل يكون مؤستر بشكل الحيواني بالشكل الحر،من الغذاء  Aال يتم الحصول على الفيتامين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الفيتامينات الذوابة بالدسم تهضم وتمتص وتنقل كالشحوم 

  كل فرد من أفراد فيتامينA  له دور مختلف عن االخر ولكن يمكن في بعض الحاالت اشتقاق أفراد فيتامينA  من

 بعضها كما يلي: 

ريتانول 
اكسدة
 ريتانال   ←

ريتانال 
ارجاع
 ريتانول  ←

 (غير عكوسحمض الريتانوئيك ) ←ريتانال 

A 
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 الوظائف الرئيسية لفيتامين 

 :11الريتانال المقرون على الموقع 

 عبر اآللية اآلتية:  عملية الرؤيةيساهم في 

  إن الشبكية مكونة من الخاليا العصويةRods  التي تتوضع في محيط الشبكية، والمخاريطCones  في

 المركز.

 تكون مملتئة بالريتانال المقرون المرتبط بثماالت الاليسين لبروتين خاص نوعي  يةوالخاليا العص

 .Opsinاألوبسين يدعى 

  الرودوبسين هذا االرتباط يشكل بروتين يدعىRhodopsin. 

  لريتانال مفروق واوبسين.في ظروف اإلضاءة الخافتة، يتفكك الرودوبسين 

  التفكك لتشكيل فرق كمون وسيالة عصبية تعالج في الدماغ.يؤدي هذا 

  تحتاج العملية السابقة ألجزاء من الثواني لتكتمل، وهذا ما يفسر عدم الرؤية لفترة قصيرة عند غياب الضوء

 ثم تصبح أكثر وضوحا تدريجيا نتيجة عمل العصي. 

 استرات كان مخزن في الكبد على شكل  إعادة تشكل الرودوبسين مرة أخرى يحتاج إلى الكبد، فالريتانول

وفي شبكية العين يتحول  .ريتانال مفروقوتحول عبر األكسدة في جسم الكائن الحي إلى  الريتانيل

 الريتانال المفروق إلى مقرون بعدها يحدث االرتباط بين االوبسين والريتانال المقرون لتشكيل الرودوبسين.
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 الريتانول:

، أي السكريات المعقدة غير الجزء السكري من الغليكوزامينوغليكانات اصطناعيساهم في 

، كبريتات الكوندرويتين(. هذه المركبات موجودة في السائل المخاطي والتي تحمي كالمتجانسة مثال: )حمض الهيالوريني

  االنسجة والخاليا من الجفاف )عملية التذوق(.

 :الريتانوئيكحمض 

  التعبير الجينييساهم بشكل أساسي في. 

 لية تشبه الهرمونات فيخترق الغشاء الخلوي ليصل للنواة ويرتبط بال آيعمل بDNA .وينظم التعبير عن جينات محددة 

 : مضادات األكسدةيعتبر من  Aفيتامين 

  وهي عبارة عن جذور مخربة. بالجذور الحرة جسم اإلنسان عندما يستخدم الشحوم ينتج عن هذا االستقالب ما يسمى

 تهذه الجذور الحرة تزداد بزيادة المواد الغذائية الشحمية وبالتالي يجب التخلص منها، يتم ذلك عن طريق مضادا

 .Aاألكسدة ومنها فيتامين 

 الذي يعطي بروتون البيتا كاروتين بهذه العملية الذي يساهم بشكل أساسي ،+H ر الحر ويحولها ويعطي الكترون للجذ

 إلى ذرة معتدلة وغير مخربة. 

 :غير مستقر )مخرب( فهنا يأتي مضاد األكسدة  غير مشبع )يحتاج إلى الكترون( فهو للذرةيكون المدار األخير  الجذر الحر

 ويعطي هذا االلكترون ويصبح جسم مستقر.

 .الوقاية من المواد المسرطنةتساهم في 

 المرضيةأهم النواحي 

 Night blindnessالعشا الليلي  

 يؤدي لضعف الرؤية الليلية. Aوهو من األمراض سريعة الظهور نتيجة العوز لفيتامين 

 تجفف الجلد وأعضاء األخرى 

عند حدوث استنزاف كبير في هذا الفيتامين في الكبد يؤدي إلى التقرن )تجفف(، كالتجفف في ملتحمة العين، كما أن 

 البراعم الذوقية، مما يؤدي إلى فقدان الشهية، الذي يؤثر بدوره على النمو.العوز يؤدي إلى تجفف 

من الصعب أن ينتقل من دوران األم عبر المشيمة للجنين، لذلك من الممكن أن يصاب الطفل المولود  Aفيتامين  

 Aيمنع عوز فيتامين  ، وبالتالي اإلرضاع الطبيعيA، لكن تبين أن حليب األم غني بالفيتامين Aحديثا بعوز فيتامين 

 عند الطفل.
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، والذي يساهم بشكل أساسي في ذلك حمض الشبابلمعالجة حب يستخدم في بعض األدوية  Aفيتامين  

 الريتانوئيك بأشكاله الدوائية. 

 التشوهات عند األجنة. Aيعالج فيتامين  

 

 

 

 

 Dمصادر فيتامين 

 له مصدرين رئيسين:

 .مصدر نباتي1- 

 مصدر حيواني:  2-

والكوليسترول يوجد في البشرة أو األدمة بشكل يتشكل من الكوليسترول بشكل مباشر،  Dبما أن الفيتامين 

كوليسترول مؤستر. كما يتواجد في قشر الكظر ليشكل الطليعة األساسية الصطناع هرمون الكورتيزول 

  واأللدوستيرون ويخزن بالمبيضين والخصيتين إلنتاج الهرمونات الجنسية.

 

 

 Dآلية الحصول على فيتامين 

  دي هيدرو كوليسترول7الطليعة األساسية )الشكل المؤستر( في الجلد، تسمى. 

  ما يلي:ك الكبد والكلىحتى يتحول إلى الشكل الفعال، يجب أن يمر بمراحل مختلفة تحتاج لعضوين أساسيين هما 

دي 7في  Bنتيجة انفتاح حلقة  Cholecalciferolالكوليكالسفرول عند التعرض للشمس يتشكل  -1

 هيدروكسي كوليسترول، وهو غير ذواب بالماء فيتم نقلها إلى الكبد عبر بروتينات الدم.

 

 

له بنية السيتروئيدات، فالكوليسترول  Dفيتامين 

  .Dيعتبر أحد طالئع فيتامين 

 

 انتبه

التخزين يكون بشكل مؤستر، 

 واالستعمال بالشكل الحر.
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هيدروكسي 25ونحصل على  25الموقع ، يخضع لعملية هدركسلة وتكون في في الكبد -2

 يتمتع بفعالية ما(. D)هذا الشكل من الفيتامين  السيفرولوليكك

ونحصل على  1الموقع ، فيتم هدركسلة في الكلىحتى يتحول إلى الشكل األكثر فعالية يجب أن ينتقل إلى  -3

الشكل وهذا هو  ،Calcitriolالكالسيترول  او السيفرولوليكنائي هيدروكسي كث 1-25

 وهو األكثر تواجدا.  Dفيتامين الفعال ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيفرول إلى الخلية المخاطية المعوية، ويجتاز الغشاء السيتوبالسمي وليكثنائي هيدروكسي ك 52-1ينتقل  4-

محرضا على انتاج بروتين الخلية المخاطية المعوية،  DNAمع نواقل خاصة ويدخل غشاء النواة ثم إلى 

 .Calbindinالكالبايندين 

 وينقلها إلى داخل الخلية المخاطيةعندما نتناول مادة غذائية غنية بالكالسيوم والفوسفور يمتصها  الرئيسي:دوره 

 المعوية.

 :Dالوظيفة الرئيسية لفيتامين 

 مر بروتين الكالبايندين الذي ينظعبالمحافظة على مستوى الكالسيوم والفوسفور بالدم 

 ل( ملغ/د 5.8-10 للكالسيوم )المستوى الطبيعي االمتصاص في األمعاء.

 

 

 
ة
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 24

2425
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  :من الهرمونات الرافعة للكالسيوم

 بآليتين:وذلك  PTHجارات الدرق هرمون 

  .تنشيط ارتشاف الكالسيوم من العظام ويطرحه في الدم 

  ثنائي هيدروكسي الكوليكالسيفرول  1-25السيفرول إلى وليكهيدروكسي الك-25تنشيط األنزيم الذي يحول

 )يحوله للشيء األكثر فعالية(. 

  من الهرمونات الخافضة للكالسيوم:

 المفرز من النسيج الضام للجريبات في الغدة الدرقية.  الكالسيتونينهرمون 

  الكالستونين خافض لCa  الدم، ودور الغدة الدرقية الثانوي تثبيط ارتشافCa .من العظام 

  في بعض األحيان يساعد في عملية اطراح الCa .من الكلية 

  :ينتج العوز عن سببين 

 عدم تحوله إلى الشكل الفعال. 1-

 خلل باالستقالب المتعلق بالعضوين األساسيين الكبد والكلى، الناتج عن التهاب كبد او فشل كلوي. 2-

 :األعراض الناتجة عن العوز 

  الذي ينتج عن تمعدن معيب، حيث تبقى العظام لينة. تلين العظام البالغين:عند ، 

 م العظام، أو خلل في الكبد والكلى.الكساح، نتيجة األخطاء االستقالبية المؤثرة في كالسيو :األطفالعند 

  قد يؤثر عوز فيتامينD .على األسنان 

 

 يعرض اإلنسان للسمية، من أهم نواتج السمية: Dالتناول الكثير لفيتامين 
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