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تأليف: د. خالد علي المدني

الڤيتامينــــات
تعرف الڤيتامينات على أنها مركبات عضوية حيوية تؤدي وظائف استقالبية محددة 
بالجسم أو تمنع مرض ناتج عن العوز، حيث إنها تعد مغذيات أساسية وضرورية. 
فبصورة عامة ال يمكن إنتاج بعض الڤيتامينات بالجسم والبعض اآلخر يتم إنتاجه، 
ولكن بكمية غير كافية للبقاء على قيد الحياة، ويؤدي عدم حصول الجسم على الكمية 
الكافية ألي من الڤيتامينات من خالل الغذاء إلى ظهور األمراض الناتجة عن نقص أي 

من تلك الفيتامينات.
تلعب الڤيتامينات دورًا فاعاًل في الجسم، فهي املسؤولة عن تحويل الغذاء بالجسم 
الڤيتامينات بوظائف محددة، كما أن نقص أي  إلى طاقة، حيث يختص كل نوع من 
نوع منها يؤدي إلى اإلضرار بصحة الجسم، وقد يعيق عمل بعضها. لذا تشير بعض 
األبحاث الحديثة إلى ترابط العالقة بني املتناول من املغذيات وصحة وظائف العمليات 
املتوازن يحتوي على  الحيوية خصوصًا لدى كبار السن واألطفال، فالغذاء الصحي 
كمية كافية من الڤيتامينات ومضادات التأكسد التي تساعد الجسم على النمو بصورة 
طبيعية وسليمة. توجد عدة افتراضات ونظريات تربط بني تناول بعض الڤيتامينات وبني 
معالجة بعض الحاالت املرضية، كما أن بعض السلوكيات الغذائية غير الصحية التي 
املشكالت  لبعض  معرضًا  الجسم  تجعل  املغذيات  هذه  من  املتناول  نقص  إلى  تؤدي 

الصحية الخطيرة التي يمكن تفاديها بتناول القدر الكافي دون اإلفراط.
وتاريخ  الڤيتامينات  عن  نبذة  تعرض  حيث  فصول،  أربعة  الكتاب  هذا  يتضمن 
اكتشافها، وتذكر تصنيفها، وتتناول الحديث حول احتياجات اإلنسان منها، وأخيرًا 

تختتم الفصول بذكر عالقة الڤيتامينات ببعض األمراض.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مصدراً وافياً للمعلومات وأن يستفيد منه كل من القارئ 

العام واملتخصص في املجال الطبي.
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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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بكميات صغيرة  اإلنسان  يحتاجها جسم  هامة  الڤيتامينات كمركبات عضوية  اكتشفت 
لتحقيق النمو والتطور الطبيعي، والحفاظ على الصحة العامة، حيث أثبتت الدراسات واألبحاث 
الطبية أن التنوع في الطعام يقوي الجهاز املناعي في الجسم، وأن أجسامنا تحتاج إلى الكثير 
من الڤيتامينات للتمتع بصحة جيدة، وذلك بعدما اكتشف العلماء أن بعض األمراض )كالبري 
بري، واإلسقربوط، والكساح( ما هي إال نقص بعض الڤيتامينات بسبب التغذية غير املتوازنة. 

ولذلك دعت الحاجة إلى إجراء األبحاث حول األمراض الناتجة عن سوء التغذية. 
تلعب الڤيتامينات دورًا فاعاًل في الجسم، فهي املسؤولة عن تحويل الغذاء بالجسم إلى 
طاقة، حيث يختص كل نوع من الڤيتامينات بوظائف محددة، كما أن نقص أي نوع منها يؤدي 
إلى اإلضرار بصحة الجسم، وقد يعيق عمل بعضها، لذا تشير بعض األبحاث الحديثة إلى 
ترابط العالقة بني املتناول من املغذيات وصحة وظائف العمليات الحيوية خصوصًا لدى كبار 
السن واألطفال، فالغذاء الصحي املتوازن يحتوي على كمية كافية من الڤيتامينات ومضادات 
التأكسد التــي تسـاعد الجسـم علـى النمـو بصورة طبيعية وسليمة. توجد عدة افتراضات 
أن  الحاالت املرضية، كما  الڤيتامينات وبني معالجة بعض  تناول بعض  تربط بني  ونظريات 
بعض السـلوكيات الغذائية غير الصحية التي تؤدي إلى نقص املتناول من هذه املغذيات تجعل 
الجسم معرضاً لبعض املشكالت الصحية الخطيرة التي يمكن تفاديها بتناول القدر الكافي 

دون اإلفراط. 
إلى أربعة فصول، يقدم الفصل األول نبذة مختصرة  ينقسم هذا الكتاب )الڤيتامنينات( 
حول تعريف الڤيتامينات وتاريخ اكتشافها، ويعرض الفصل الثاني تصنيف الڤيتامينات، ويتناول 
الفصل الثالث الحديث عن احتياجات اإلنسان من الڤيتامينات، وأخيرًا يستعرض الفصل الرابع 
الڤيتامينات وعالقتها ببعض األمراض. نأمل أن يكون هذا الكتاب قد استوفى بالشرح كل ما 

تطرق إليه من معلومات تفيد القارئ حول هذا املوضوع.

وهلل ولي التوفيق،،،

املقدمة
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الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضـي
األمني العام
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املؤلف في سطور

• د. خالد علي املدني   	

     ـــ   سعودي الجنسية.

     ـــ   حاصل على درجـة البـكالوريـوس في الصيـدلة والكيـمياء الصيـدلية ــ جامعة امللك
          سعود ــ الرياض ــ عام 1972م.

     ـــ   حاصل على درجة املاجستير في الصحة العامة )التغذية( ــ جامعة طولني ــ الواليات
         املتحدة األمريكية ــ عام 1979م.

ـ الواليات ــ   حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم )التغذية العالجية( ــ جامعة طولنيـ      ـ 
         املتحدة األمريكية ــ عام 1984م.

     ـــ   يـعمل حاليـًا استـشاري التغـذية العالجيـة ونائـب رئيـس الجمعيـة السعودية للغذاء 
          والتغذية منذ إنشائها عام 2003م.
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الفصل األول
الڤيتامينات وتاريخ اكتشافها

تعرف الڤيتامينات على أنها مركبات عضوية، وتؤدي وظائف استقالبية محددة بالجسم 
أو قد تمنع مرضًا ناتجًا عن العوز، حيث إنها تعد مغذيات أساسية وضرورية. فبصورة عامة 
ال يمكن إنتاج بعض الڤيتامينات بالجسم والبعض اآلخر يتم إنتاجه، ولكن بكمية غير كافية 
للبقاء على قيد الحياة، ويؤدي عدم حصول الجسم على الكمية الكافية ألي من الڤيتامينات 
الڤيتامينات  تلعب  حيث  ڤيتامني،  بكل  الخاصة  العوز  أمراض  ظهور  إلى  الغذاء  خالل  من 
دورًا هامًا في بناء خاليا الجسم وتجديدها، وتساعد في عمليات إنتاج السـعرات الحرارية، 
وفي وظائف أعضـاء الجسم املختلفة من خالل عملها األساسي كتميم إنزيمي، أو كطليعة 
للهرمون، أو كمضاد للتأكسد، أو كأحد مكونات وظائف فيزيولوجية بالجسم، لذلك يجب أن 
الڤيتامينات الذوابة باملاء التي  ُيمد جسم اإلنسان بالفيتامينات بصفة مستمرة، وخصوصًا 
ال تخزن. بكميات في الجسم، حيث يؤدي عوز الڤيتامينات إلى بعض االضطرابات الوظيفية 
ألعضاء الجسـم مما يؤدي إلى اإلصابة ببعض األمراض الخطيرة. وتختلف الڤيتامينات عن 

الكربوهيدرات، الدهون، والبروتينات فيما يلي: 

التركيب. 1
توجد الڤيتامينات كوحدات منفردة، بمعنى أنها ال ترتبط مع بعضها البعض كما يحدث 
في جزيئات الجلوكوز بالنسبة للكربوهيدرات، أو األحماض األمينية بالنسبة إلى البروتينات.

الوظيفة . 2
ال تطلق الڤيتامينات سعرات حرارية )طاقة( أثناء استقالبها، ومع ذلك فإن الكثير من 
الدهون  الكربوهيدرات،  من  الطاقة  إطالق  في  تشارك  التي  اإلنزيمات  تساعد  الڤيتامينات 

والبروتينات.

االحتياج اليومي. 3
إن كمية الڤيتامينات الناتجة عن تناول األطعمة وكذلك الكمية التي يحتاجها الفرد يوميًا، 
تقاس باملكروجرام أو امللجرام، ونظرًا ألن الجسم يحتاج فقط للڤيتامينات بكمية قليلة لذلك 
يطلق عليها املغذيات الصغرى. ومجموع االحتياج اليومي لشخص بحالة صحية جيدة يصل 

بالكاد إلى حجم ملعقة الشاي )5 ملجرام(.
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العنصر الغذائي

الكالسيوم

املصادر الغذائية

حمض الفوليك

الحديد

أحماض أوميجا3 الدهنية

 A ڤيتامني 

B6 ڤيتامني 

B12 ڤيتامني 

D ڤيتامني 

E ڤيتامني 

الحليب، الزبادي، السردين، عصير البرتقال 
الغني بالڤيتامينات.

اللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات الورقية.

السبانخ، العدس، الكبد البقري، املحار، كبد 
الدجاج، والديك الرومي.

السلمون، السردين، بذر الكتان، الجوز، وفول الصويا.

البطاطا الحلوة، السبانخ، الجزر، الشمام، والطماطم.

الحمص، السلمون، صدر الدجاج.

بالڤيتامينات  الغنية  اإلفطار  حبوب  السلمون،  البقري،  اللحم  كبد 
واملقويات.

أسماك السلمون، التونة، الزبادي، الحليب الغني بالڤيتامينات واملقويات.

زيت جنني القمح، اللوز، بذور عباد الشمس، زبدة الفول السوداني.

الشكل )1(: أمثلة لبعض املغذيات ومصادرها الغذائية.



- 3 -

الغذائيـة  الفواكـه والخضـراوات، وخـاصة الطـازجـة منـهـا مـن أهـم املصـادر  وتعـد 
للڤيتامينات، وتوجد الڤيتامينات أيضًا بوفرة في مواد غذائية أخرى مثل األلبان ومنتجاتها، 
مثل  الڤيتامينات  بعض  إنتاج  يستطيع  اإلنسان  جسم  أن  كما  والزيوت.  البقول  الحبوب، 
ڤيتامني D نتيجة التعرض للشمس )حيث ينتج الجسم ڤيتامني D فور تعرضه لألشعة فوق 
البنفسجية(، وعادة يتم فقد نسبة كبيرة من الڤيتامينات مثل ڤيتامني B املركب خالل تحضير 
وطهو األغذية وتبريدها وأيًضا في حالة تعرض األغذية للضوء والحرارة، وكذلك خالل عملية 
التصنيع أو الطحن واالستخالص، فالقمح مثاًل وهو أكثر أنواع الحبوب املنتجة في العالم 
يشكل نسـبة كبيرة من الطاقة املستهلكة خاصة في منطقة الشرق األوسط. ويقدر استهالك 
كل شخص في هــذه املنـاطــق بمـا يعــادل 400 جـرام مـن القـمــح يوميـًا، وهــذه الكـميــة 
تشكـل حـوالـي )40 -50 %( من الطاقة املستهلكة يومًيا. و ُيعد القمح الكامل مصدرًا جيدًا 
من مصادر ڤيتامينات B املركب التي توجد بتركيزات عالية في القشـرة الخارجية لحبوب 
القمح، ولكن لألسف فإن خالل عملية الطحن واالستخالص يتم فقد كميات كبيرة من هذه 
الڤيتامينات، لذلك يتم عادة تدعيم الدقيق املطحون ببعض مركبات ڤيتامني B املركب لتعويض 

ما فقد، كما يضاف ڤيتامني D إلى األلبان.

تاريخ اكتشاف الڤيتامينات
املالحظات األولية . 1

لقد تم اكتشاف الڤيتامينات عام 1753م  أثناء البحث عن عالج ملرض يعتقد أنه مرتبط 
أن  مالحظة   )James Lind( لند  جيمس  البريطاني  الطبيب  استطاع  حيث  التغذية،  بسوء 
العديد من البحارة قد أصيبوا بمرض ما والبعض اآلخر توفي أثناء رحالتهم البحرية الطويلة 
ملدة عدة أشهر وتناولهم طول فترة الرحلة وجبات غذائية خالية من األطعمة الطازجة، حيث ال 
تحتوي على الخضراوات أو الفاكهة، وعندما قدم لهم الطبيب البريطاني جيمس الليمون أو 
البرتقال الطازج أمكن عالج هذا املرض ومنع حدوثه، وبذلك اكتشف الطبيب البريطاني أن 
مرض البثع )داء اإلسقربوط( هو الذي أصاب البحارة وكان نتيجة عوز ڤيتامني C، ويمكن 
عالجه بواسطة إضافة فاكهة الحمضيات إلى الوجبة الغذائية، وكذلك استطاع أن يحضر 

عصائر الحمضيات الطازجة في صورة مركزة الستعمالها أثناء الرحالت البحرية الطويلة.

التجارب األولية على الحيوانات  . 2

بدأ الدكتور فردريك هوبكنز )Frederick Hopkins( في جامعة كمبريدج عام 1906م  
الفئران كمية من مزيج  تم إطعام مجموعة من  الحيوانات، حيث  التجارب على  سلسلة من 
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أن جميع  الباحث  فترة الحظ  وبعد  واملاء،  الكربوهيدرات،  الدهون،  البروتينات،  من  مصنع 
الحليب  الفئران  من  أخرى  ملجموعة  أضاف  ذلك  بعد  ثم  ماتت،  ثم  تمرض  بدأت  الفئران 
االكتشاف  ويعد  الطبيعي.  النمو  عليهم  فالحظ  السابق  املصنع  املزيج  نفس  إلى  باإلضافة 
الكتشاف  األولي  األساس  هو  للحياة  العادي ضرورية  الطعام  في  توجد  مادة  إضافة  بأن 

الڤيتامينات فيما بعد.

بداية اكتشاف الڤيتامينات  . 3
تم اكتشاف معظم الڤيتامينات املعروفة حاليًا خالل النصف األول من القرن التاسع 
األحرف  بترتيب  الڤيتامينات  تسمية  الباحثون  بدأ  الڤيتامينات  اكتشاف  بداية  وفي  عشر. 
الهجائية لكل ڤيتامني بناًء على أولية اكتشافه، ومع ذلك فإن هذه الطريقة من التسمية تغيرت 
مع اكتشاف املزيد من الڤيتامينات إلى تسمية الڤيتامينات بناًء على التركيب الكيميائي أو 

وظيفية الڤيتامني بالجسم. 
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الفصل الثاني
تصنيف الڤيتامينات

 ،A تصنف الڤيتامينات من حيث ذوبانها إلى ڤيتامينات ذوابة بالدهن وتشمل ڤيتامني
 B ڤيتامني  فتشـمل  باملاء  الذوابة  الڤيتامينـات  أما   ،K ڤيتامني   ،  E ڤيتـامني   ،  D ڤيتـامني 
املركب الذي يتكون من ڤيتامني B1 ، ڤيتامني B2، النياسني، ڤيتامني B6، حمض البانتوثينيك، 
املراجـع  بعـض  فـي  الكولني  حديثـاً  ولقـد شمل  الفوليك،  وحمـض   ،B12 ڤيتامني  البيـوتني، 
العلميـة الحديثـة علـى أنـه مـن ضمـن مجموعـة ڤيتامني B املركـب، كمـا تتضمن الڤيتامينات 

 .C الذوابة باملاء ڤيتامني

أواًل : الڤيتامينات الذّوابة بالدهن
.E ڤيتامني ،K ڤيتامني ،D ڤيتامني ،A وتشمل مجموعة من الڤيتامينات أهمها ڤيتامني

 A ڤيتامني

ڤيتامني A هو أول الڤيتامينات الذوابة بالدهن التي تم التعرف عليها، ويرجع ذلك إلى 
حوالي 1500 عام قبل امليالد، حيث ارتبطت حالة العمى الليلي )Night Blindness( بعوز 
 A وقد تم اكتشافه عام 1913م، وتم تخليقه صناعيًا عام 1946م. وكان ڤيتامني .A ڤيتامني
يقـدر باستخدام الوحدات الدولية، ثم في عام 1980م بدأ استعمال وحدات مكـافئ الريتنول 

لتقدير الڤيتامني. 

A أهمية ڤيتامني

الجلـد  عليها، وسالمة  واملحافظة  املخاطية  األنسجة  لتكوين  A ضروريًا  ڤيتامني  ُيعد 
طليعة  أن  كما  العني.  وقرنية  الظهارية  األنسجة  وصحة  سـالمة  على  واملحافظة  والعظام، 

ڤيتامني A  لها تأثير مضاد للتأكسد.
الرودوبسني  ليكون صبغة  )أوبسني(  البروتني  للڤيتامني مع  األلدهيدي  الشكل  ويتحد 
وهي الصبغة األرجوانية التي تساعد على الرؤية في الضوء الخافت واملوجودة على شكل 
أعواد داخل شبكية العني، وعند سقوط الضوء على الشبكية تتكسر صبغة الرودوبسني، لذا 
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فإن عوز ڤيتامني A يؤدي إلى تأخر تكوين الصبغة األرجوانية مما يعني عدم القدرة على 
الرؤية في الضوء الخافت )العمى الليلي(.

 A أعراض عوز ڤيتامني

)التقران(، حيث تزيد خاليا الجلد من إفراز  التقرن  A إلى فرط  يؤدي عوز ڤيتامني 
الكيراتني وتراكمه، مما يؤدي إلى تجفاف الجلد وتكوين نتوءات بيضاء وتحبب خاصة حول 
إمكانية  يزيد من  الطالئية وتشققها مما  إلى تجفاف األنسجة  الشـعر، وكذلك  نمو  منـاطق 
التعرض للعدوى الجرثومية. ويؤدي العوز أيضًا إلى العمى الليلي، كما يؤدي إلى اإلصابة 
جفاف  ويحدث  )معتمة(،  شفافة  وغير  ثخينة  القرنية  تصبح  حيث  امللتحمة،  جفاف  بمرض 
ملتحمة العني ثم قرنيتها نتيجة للتغيرات في القنـوات الدمعية واألغشية املبطنة للعني، وظهور 
بقع وقرحات على شكل هالة بيضاء في ملتحمة العـني والقرنية، وفي النهاية يحـدث العمى 

الدائم نتيجة لعدم قدرة أشعة الضوء على املرور من العني.

املصادر الغذائية

النباتية  األنسجة  بعض  تحتوي  بينما  فقط،  الحيوانية  املصادر  في   A ڤيتامني  يوجد 
على طالئع ڤيتامني A وهي: )الكاروتينات( مثـل: ألفا وبيتا وجاما ـــ كاروتني. ويعد بيتا ــ 
كاروتني أكثر الكاروتينـات فاعلية، حيث إن الجزيء الواحـد منها يعطي جزيئني من ڤيتامني 
A . ويوجد ڤيتامني A في الحليب ومنتجات األلبان، والكبد، والبيض. أما البيتـا ـــ كاروتني 
فيوجد في أغلب الخضراوات الورقية والفواكه الصفراء مثل املشمش والجزر. كما ُيَعد زيت 

 .A النخيل الخام من أغنى املصادر لطالئع ڤيتامني

الشكل )2(: التقــــــران.
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A اإلفراط في تناول ڤيتامني
يؤدي اإلفراط في تناول ڤيتـامني A إلى التسـمم بالفيتامني. وهذه الحالة نادرًا ما تحدث 
عن طريق الطعام، ولكن تحدث عند تناول كمية كبيرة من أشكال ڤيتامني A الصيدالنية، أو 
عند إعطاء طفل كميات كبيرة من كبسوالت زيت السـمك الغني بالڤيتامني، حيث يتجمع مع 
الوقت في األنسجة الشحمية، وتظهر أعراض الُسمية ومنها الغثيان، فقد الشهية، الصداع، 
العظام،  تكسر  سهولة  االستقرار،  بعـدم  الشعور  تشـققه،  الجلد،  تجفاف  الشعر،  تساقط 
وتليف الكبد. وقد يمكن عالج تلك األعراض بعدم تناول الفرد للڤيتامني لعدة أيام أو أكثر 

حسب كمية املخزون.

 D ڤيتامني

صنف ڤيتامني D سابقًا على أنه ڤيتامني عندما تم اكتشافه ملعالجة الرَخد )داء الكساح 
الرخد،  األطفال من  ملعالجة  الحوت  كبد  1922م، حيث استعمل زيت  عام  العظام(  تلني  أو 
يصنفون  املختصني  بعض  فإن  اآلن  أما  للرخد،  املضاد  بالعامل   D ڤيتامني  سمي  لذلك 
وخواص  صفات  من  الكثير  له  إن  حيث  الهرمون،  طالئع  أو  هرمون  أنه  على   D ڤيتامني 
الهرمونات. وتعد مركبات ڤيتامني D من مشتقات الكالسيفيروالت وتوجد له صورتان مهمتان 
ڤيتامني D2 ويطلق عليه أرجوكالسيفيرول، وڤيتامني D3، ويطلق  من الوجهة الغذائية وهما: 
ُيطلق  الڤيتـامني  لنفس  املختلفة  الكيميائية  للتركيبات  التعددية  وهذه  كوليكالسيفيرول،  عليه 
عليها )ڤيتـامير(. كما ُيدعى هذا الڤيتامني بڤيتامني أشعة الشمس، نظرًا ألن األشعة فوق 
البنفسجية من أشعة الشمس ضروريـة لتكوينه مـن الكوليستيـرول تحت الجلد. وكل مكرو 

جرام من ڤيتامني D يعادل 40 وحدة دولية.

 D أهمية ڤيتامني
املحافظة  طريق  عن  وذلك  والعظام،  األسنان  وصالبة  سالمة  على   D ڤيتامني  يعمل 
على توازن الكالسيوم والفسفور في الدم من خالل زيادة امتصاص الكالسيوم من األمعاء، 
الكالسيوم  وتحريك  الكلى،  من  والفسفور  الكالسيوم  امتصاص  إعادة  على  واملساعدة 
والفسفور من العظام في حالة نقصه بالدم. وُيعد الكالسيوم والفسفور أهم العناصر املعدنية 
الالزمة لتكوين العظام واألسنان. وقد ظهرت حديثاً أهمية ڤيتامني D في تثبيط االلتهابات 

املزمنة، وكذلك له دوره في إفراز األنسولني واملحافظة على مستوى سكر الدم.
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 D أعراض عوز ڤيتامني

يؤدي َعَوز ڤيتامني D في األطفال إلى اإلصابة بالَرَخد، وقد يؤدي أيضًا إلى تأخر ظهور 
األسنان. أما في البالغـني فيؤدي عـوز الڤيتـامني إلى تلني وتخلخل العظام. كما يؤدي إلى 

زيادة اختطار حدوث التهابات مزمنة.

D املصادر الغذائية لڤيتامني

تعد زيوت األسماك وخاصة زيت كبد الحوت من املصادر الغنية بڤيتامني D، كما يوجد 
هذا الڤيتامني في األلبان، البيض، والزبد. ويمكن لجلد اإلنسان تصنيع جزء كبير من هـذا 

الڤيتامني من الكوليستيرول وذلك عند التعرض لألشعة فوق البنفسجية )أشعة الشمس(. 

  D اإلفراط في تناول ڤيتامني

ُتظهر الجرعة الزائدة من هذا الڤيتامني ـــ املتناول في شكل مستحضر صيدالني ـــ 
نمو  القلق،  بالظمأ،  الشعور  الشهية،  فقـد  اإلسهال،  الغثيان،  تشمل  التي  ية  الُسمِّ أعراض 
للعظام، وإعاقة عقلية لدى صغار األطفال، وزيادة نسبة الكالسيوم في  وتطور غير طبيعي 
الدم، مما يؤدي إلى تكون حصيات كلوية أو اختالل وظائف الكلى، وتكلس األنسجة الرخوة 
في أماكن كثيرة من الجسم غير العظام نتيجة لترسب الكالسيوم وتراكمه عليها مثل الرئتني، 

القلب، األوعية الدموية، والكليتني.

انحناء العظام في حالة الرخدعظام طبيعية

.D الشكل )3(: الرخد الناتج عن عوز ڤيتامني
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 E ڤيتامني
تسمى مركبات ڤيتامني E علميًا بالتوكوفيروالت، وهي توجد عادة على ثالثة أشكال 
زيادة  إلى  يؤدي   E ڤيتامني  أن  الناس  ويعتقد بعض  توكوفيرول،  ـــ  وبيتا وجاما  ألفا  هي: 
بعض  بها  قام  التي  األبحاث  نتيجة  الفكرة  هذه  تكونت  وقد  والخصوبة.  الجنسية  القدرة 
الباحثني على حيوانات التجارب )الفئران(، حيث وجدوا أن عوز ڤيتامني E أدى إلى اختفاء 

القدرة الجنسية، غير أن الباحثني لم يستطيعوا إثبات ذلك عند اإلنسان.

E أهمية ڤيتامني
ُيعد هذا الڤيتامني عاماًل مضادًا للتأكسد، فيعمل على منع التأكسد لبعض العناصر 
الغذائية مثل ڤيتامني A، ڤيتامني C، واألحماض الدهنية غير املشـبعة. كما قد يعادل بعـض 
تأثير الجذور الحرة فيقي من بعض األمراض، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطانات. 

كما يساهم ڤيتامني E في تصنيع بعض املركبات املهمة في الجسم. 

E أعراض عوز ڤيتامني
في  العوز  يحدث  وقد  األطعمة،  لتوفره في معظم  نظرًا   ،E لڤيتامني  يندر حدوث عوز 
الولدان املبتسرين الذين لم يكملوا فترة الحمل أو البالغني الذين يعانون قلة امتصاص الدهن، 
وبالتالي ال يمتصون كمية كافية من الڤيتامني، ويؤثر العوز على الجهاز العصبي، كما يؤدي 

إلى نقص في بروتينات الدم وسرعة تكسر كريات الدم الحمراء وتحللها.

E املصادر الغذائية لڤيتامني
غالبًا ما تحتوي معظم األغذية على ڤيتامني E، ويعد زيت النخيل والذرة واملارجرين 

وزيت الفول السوداني والنقوليات )املكسرات( مصادر جيدة لهذا الڤيتامني.

E اإلفراط في تناول ڤيتامني
يؤدي اإلفراط في تناول ڤيتامني E إلى اإلجهاد وانخفاض الكالسيوم في الدم وزيادة 

زمن تخثره.

K ڤيتامني
ينتمي ڤيتامني K إلى طائفـة املركبات الكيميائية املعروفة بالكوينونات، ويوجد منه ثالثة 
أشكال: ڤيتامني K1 ويسمى الفيلوكينون وڤيتامني K2 ويسمى امليناكينون، وأخيـراً ڤيتامني 
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K3 الذي ُيخلَّق معمليًا ويطلق عليه امليناديون. وقد ُعرف ڤيتامني K منذ عام 1929 م عندما 

لوحظ حدوث نزف شـديد تحت الجلد للدواجن عند تغذيتها على غذاء ينقصه عامل معني 
ُأطلق عليه فيما بعد العامل املضاد للنزف.

 K أهمية ڤيتامني
يعد ڤيتامني K ضروريًا لعملية تخثر الدم من خالل املساعدة في تكوين بعض عوامل 

التخثر ملنع النزف.  كما يساعد في ترسيب الكالسيوم في العظام.

 K أعراض عوز ڤيتامني
تظهر أعراض عوز ڤيتامني K في اإلنسان والحيوان في نقص مقدرة الدم على التخثر 
وحدوث النزف، وانخفاض نسبة الكالسيوم في العظام. ومع أن العوز قليل الحدوث، إال أن 
استعمال بعض األنواع من املضادات الحيوية لفترة طويلة يؤدي إلى القضاء على الجرثومة 
املعوية التي تنتج هذا الڤيتامني. كما قد تظهر أعراض العوز لدى الذين يعانون انسدادًا في 
القناة املرارية أو صعوبة في امتصاص الدهن، أو الذين يعتمدون على التغذية الوريدية بدون 
ال  األولى من والدتهم  األيام  الوالدة خالل  أمعاء حديثي  ونظرًا ألن  لفترة طويلة،  الڤيتامني 
تحتوي على هذه األحياء الدقيقة بكمية كافية لتصنيع ڤيتامني K بكمية كافية، فإنه قد يحدث 

لديهم نزف، ولتجنب ذلك يستلزم إعطاء حقنة من ڤيتامني K للوليد بعد الوالدة مباشرة.

K ڤيتامني

الوظيفة: هو عامل أساسي في تشكيل
             عوامل تخثر الدم.

املصادر: السبانخ، الخضراوات الورقية، البروكلي،
            الكرنب، السمك، الكبد، اللحوم، البيض

العـــــوز: يمكن أن يؤدي إلى نزف غير طبيعي.

. K الشكل )4(: ڤيتامني
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K املصادر الغذائية لڤيتامني
والجنب  الداكنة  الورقية  والخضراوات  البيض،  ُمح  في   K ڤيتامني  مصـادر  توجد 
واملارجرين. وقد ُوضعت ـــ وألول مرة ـــ  في الحصص اليومية املحبذة املوصى بها املعدلة 
لعام 1989 م، ويعتقد أن اإلنسان يحصل على الكميات الالزمة من هذا الڤيتامني في غذائه، 
تصنيع  على  تعمل  أيام  بعدة  الوالدة  بعـد  الطفل  أمعـاء  في  معينـة  جرثومـة  تتواجـد  كمـا 
ڤيتامني K. ويجب تنظيم تناول ڤيتامني K في حالة تناول أدوية مضادات التخثر حتى ال 

يحدث تعارض مع  مفعول هذه األدوية. 

K اإلفراط في تناول ڤيتامني
يحدث اإلفراط في تناول ڤيتامني K نتيجة لتناول جرعات عالية من الڤيتامني املصنع 

مما يحدث التهابات بالكبد وتحلل خاليا الدم الحمراء وتلفًا للدماغ.

ثانيًا: الڤيتامينات الذّوابة باملاء
 B وتضم مجموعة ڤيتامينات .C املركب وڤيتامني B وهذه تشمل مجموعة ڤيتامينات
بينها عالقة وظيفية  الڤيتـامينات  البعض، بمعنى أن هـذه  عدة ڤيتامينات تعمل مع بعضها 
في  بعضها  تصنيع  ويمكن  نباتي،  أو  حيواني  إما  ومصدرها  مجتمعة.  الجسم  يحتاجها 

الجسم بواسطة الجراثيم أو الخمائر.

 B1 ڤيتامني
يسمى ڤيتامني B1 بالثيامني، وهذا االسم يشير إلى وجود الكبريت، فكلمة ثيا باليونانية 
معناها الكبريت، كما يحتوي على مجموعة أمني )Amine( في تركيبه، وفي عام 1927م أطلق 
مجلس األبحاث الطبية البريطاني اسم ڤيتامني B1 على العامل املضاد لداء البري بري، وفي 

عام 1936م توصل أحد العلماء إلى تخليق الڤيتامني صناعيًا وأطلق عليه اسم الثيامني. 

  B1 أهمية ڤيتامني
ُيـعـد هـذا الڤيتـاميـن ضـروريـًا لـوظائــف األعـصـاب واملساعـدة في إنتاج الطاقة من 
الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، كما يساعد الڤيتامني في النمو، واملحافظة على األنسجة 

العصبية، ويعزز الشهية الطبيعية للطعام.
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 B1 أعراض عوز ڤيتامني
يؤدي عوز هذا الڤيتامني إلى ظهور داء البري بري، وتشمل أعراض العوز فقد الشهية 
والتعب وعدم  بالضيق  إلى االكتئاب والشعور  الحالة  بالغثيان وتتطور  واإلمساك والشعور 
وبمرور  القلب.  في  هبوط  إلى  تؤدي  وقد  القلبية  الضربات  انتظام  وعدم  والتركيز،  االتزان 
الوقت في حالة عوز الڤيتامني تظهر أعراض داء البري بري، كما أن املدمنني على املشروبات 
الكحولية يعانون هذا الداء في حالة نقص ڤيتامني B1،  حيث إن استقالب الكحول في الجسم 
يحتاج إلى الڤيتامني، باإلضافة إلى أن الكحوليات تزود الجسم بالطاقة فقط مما يقلل من 

تناول األطعمة األخرى. وتظهر أعراض داء البري بري في صورتني:
البري بري الجاف، وهو يصيب عادة الجهاز العصبي في البالغني، فيحدث التهابات، . 1

وشــلاًل في األعصاب وضموراً للعضالت. ويبدأ ظهور األعراض عادة على األرجل، ثم 
تشمل الجهاز العصبي.

الِبري ِبري الرطب، وهنا يحدث التأثير أساسًا على جهاز الدوران، حيث يحدث احتقـان . 2
القلب الذي يؤدي إلى قصور في وظائف األوعية الدموية وظهور الَوَذمة في األنسجة. 

B1 املصادر الغذائية لڤيتامني
يوجد ڤيتامني B1 في الحبـوب الكاملة، البقوليات، النقوليات، الكبد، الخميرة، األلبان 

ومنتجاتها، وكذلك في معظم الخضراوات.

  B1 اإلفراط في تناول ڤيتامني
عادة تطرح الزيادة من املتناول في البول، وال يؤدي اإلفراط من تناول ڤيتامني B1 إلى 

زيادة الطاقة الحرارية كما يعتقد البعض.

 B2 ڤيتامني
أطلق مجلس األبحاث الطبي البريطاني اسم ڤيتامني B2 على العامل الغذائي الضروري 

لنمو الفئران عام 1927م. وُيطلق على هذا الڤيتامني أيضاً الريبوفالفني.

 B2 أهمية ڤيتامني
يسـاعد ڤيتامني B2 في تفاعالت التأكسد واالختزال داخل الخاليا، وفي إطالق الطاقة 
من الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون. كما يحافظ الڤيتـامني على سالمة الجلد واألنسجة 
املبطنة للتجاويف الداخلية، األنسجة املخاطية، ويساعد في انقسام الخاليا. كما أنه ينشط 
العصب البصري وينشط ڤيتامني B6 الضروري لتحويل التريبتوفان إلى النياسني، باإلضافة 

إلى تنشيط بعض الغدد واملساعدة في تكوين كريات الدم الحمراء من نخاع العظام.
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 B2 أعراض عوز ڤيتامني
التهاب  األرق،  الهضم،  في  اضطراب  هيئـة  على  الڤيتامني  هذا  عـوز  أعراض  تظهر 

اللسان واللثة، ووجود تشقق بالشفة. 

B2 املصادر الغذائية لڤيتامني
يعـد الحليب ومشتقاته مصدرًا جيدًا لڤيتامني B2، وكذلك يوجد في الخضراوات، الكبد، 
السمك، اللحوم، البيض. ويفقد جزء من الڤيتامني نتيجة تعرضـه ألشعة الشمس )األشعة فوق 

البنفسجية( أو التعرض للحرارة من خالل عمليات الطهو.

B2 اإلفراط في تناول  ڤيتامني
عادة يطرح الزائد منه في البول. 

النياسني )حمض النيكوتينيك(
النياسني هو ڤيتامني B3 ، عرف هذا الڤيتامني أيضًا بحمض النيكوتينيك والنيكوتني أميد 
ويعد عاماًل واقيًا لداء البالجرة. وقد تم اكتشاف هذا الڤيتامني في الثالثينيات من القرن 

املاضي.

أهمية النياسني 
يساعد النياسني في إطالق الطاقة من الكربوهيدرات، البروتينات، والدهون. كما يقوم 
بدور هام في عملية تصنيع الشحوم بالجسم، ويحافظ على سالمة ووظائف الجهاز العصبي، 

وصحة الجلد، والنمو الطبيعي.

أعراض عوز النياسني
الجلد،  تخشن  أعراضه  من  الذي  البالجرة  داء  ظهور  إلى  الڤيتامني  هذا  َعَوز  يؤدي 
وترجع أسبابه إلى االعتماد األساسي في الغذاء على الذرة التي تتميز بفقرها لهذا الڤيتامني، 
باإلضافة إلى أن النياسني املوجود في الذرة يكون مرتبطًا بحمض أميني معني )التريبتوفان( 
مما يقلل من امتصاصه واالستفادة منه. ويتميز داء البالجرة بثالثة أعراض أساسية هي 

اإلسهال، التهاب الجلد، والخرف. ويمكن توضيح األعراض كالتالي:
والفم . 1 اللسان  التهاب  ولكن عادة يصاحبه  الحاالت،  يظهر في جميع  وقد ال  اإلسهال، 

وضعف الشهية وألم في البطن.
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التهاب الجلد، يصبح الجلد خشنًا، وتتميز خشونة الجلد بالتقشر في املناطق املعرضة . 2
للشمس مثل الوجه، األيدي، الرقبة، الساقني واألقدام.

الخـرف، ويشمـل الشـعـور بالالمـبـاالة واإلحـبـاط وفقـد الـذاكـرة وحـدة الطبع والشعور . 3
بالخوف والهيستيريا وقد يؤدي إلى املوت.

املصادر الغذائية للنياسني
الطحني،  الطيـور، األسمـاك(، وكـذلك في  )املاشيـة،  اللحوم  فـي  الڤيتامني  يوجـد هذا 
والحبوب املدعمة بالنياسني، وكذلك يوجد في بعض الخضراوات، الفواكه، واأللبان. وتزود 
املصادر الحيوانية الجسم بالتريبتوفان الذي يتحول إلى النياسـني، وفي الحقيقة فإن حوالي 

نصف احتياج الجسم من النياسني يحصل عليه من تحـول التريبتوفان إلى نياسني. 

اإلفراط في تناول النياسني
بالجلد،  توهج، حكة  إلى صـداع، غثيان، إسهال،  النياسني  تنـاول  اإلفراط في  يؤدي 

سرعة الضربات القلبية، وانخفاض في وظائف الكبد.

 B6 ڤيتامني
ُيطلق على هذا الڤيتامني أيضًا البيريدوكسني. وقد تم اكتشافه عام 1934م، حيث ظهر 

أنه العامل املتوفر في الخمائر الذي يمنع االلتهابات الجلدية في الفئران.

الشكل )5(: داء البالجرة .

عدم القدرة على امتصاص النياسني أو 
التريبتوفان ينتج عنه داء البالجرة، وهو 
مرض يتميز بقرح متحسفة وتغيرات 
مخاطية وأعراض ذهانية كالخرف.

B3 ڤيتامني
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 B6 أهمية ڤيتامني
يسـاعد ڤيتامني B6 في عملية تصنيع األحماض األمينية غير األساسية في الجسم أو 
في تحلل األحماض األمينية حتى يمكن إطالق الطاقة، كما أن تحول التريبتوفان إلى النياسني 
B6 في عمليات تفكك الجليكوجني إلطالق  البيريدوكسني ويدخل ڤيتامني  يحتاج إلى وجـود 
من  حمايته  على  تعمل  التي  اإلنسان  في جسم  األضداد  إنتاج  في  أيًضا  ويساعد  الطاقة. 
العداوى الجرثومية واإلصابة باألمراض. كما ُيعد ڤيتامني B6 ضروريًا لصحة األوعية الدموية 
كما  العضالت،  بنـاء  لألطفـال خاصة  الطبيعي  وللنمو  البشرة،  العصبي، وسالمة  والجهاز 
يلعب دوًرا مهًما في تنظيم عملية تصنيع النواقل العصبية التي تتحكم في اإلشارات العصبية.

 B6 أعراض عوز ڤيتامني
تتمثل أعراض عوز ڤيتامني B6 عند األطفال في ظهور القلق الوخيم مع حدوث اختالجات 
سرعان ما تختفي عند تناول الڤيتامني. أما البالغون فتظهر لديهم بعض التغيرات العقلية، 
االرتباك واالكتئاب، الرعاش، نقصان الوزن مع ظهور نوع من فقر الدم املتميز بصغر حجم 
خاليا الدم الحمراء، وانخفاض مستوى الهيموجلوبني فيها. كما قد يؤدي العوز إلى التهابات 

جلدية حول العني، وتكوين الحصيات الكلوية.

B6 املصادر الغذائية لڤيتامني
الكرنب،  البطاطس،  املوز،  الحبوب،  الكبد،  اللحوم،  الحليب،  في   B6 ڤيتامني  يوجـد 
وغيرها من الخضراوات، وقد تحتاج بعض السيدات الالتي تتنـاولن بعض أنواع الحبوب 

.B6 املانعة للحمل إلى كمية أكثر من ڤيتامني

B6 اإلفراط في التناول ڤيتامني
يؤدي اإلفراط في تنـاول ڤيتـامني B6 إلى آالم العظام، اخدرار األطراف، خلل توافق 
الحركات العضلية، فقد اإلحساس بأصابع اليد واألرجل، وأحيانًا إلى تلف في األعصاب. 

  )B5 حمض البانتوثينيك )ڤيتامني
أطلق اسم حمض البانتوثينيك علـى ڤيتامــني B5 وتم اســتخالص هــذا الڤيتامني من 
الخميرة عام 1933م، وفي عام 1938م،  تم استخالصه من الكبد ومعرفة التركيب الكيميائي 
له، أما في عام 1940م تم تخليق حمض البانتوثينيك صناعيًا في املعمل. وأخيرًا وبعد حوالي 
عشر سنوات حصل العالم لبمان )Lipman( على جائزة نوبل الكتشافه بعض من جوانب 

أهمية هذا الڤيتامني.
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أهمية حمض البانتوثينيك 
تفكك  في  تساعد  التي  الهامة  املركبات  بعض  تركيب  في  البانتوثينيك  حمض  يدخل 
األحماض الدهنية إلطالق الطاقة، كذلك في تصنيع الكوليستيرول في الجسم، والهرمونات 

الجنسية، واألحماض الدهنية غير األساسية. 

أعراض عوز حمض البانتوثينيك
العوز كانت األعراض ممثلة  التي قد تنشأ عن  التجارب لكشف األعراض  عند إجراء 
في اإلرهاق، اضطرابات النوم، تقلصات بالساق، ألم في البطن، خفقان القلب، وبـطء تكوين 
األضداد. كما وجد أن حالة توهج وحرقة القدمني التي شوهدت في بعض أسرى الحرب، قد 

استجابت لحمض البانتوثينيك ولم تستجب لغيره من مركبات ڤيتامني B املركب.

املصادر الغذائية لحمض البانتوثينيك
الكبد،  في  ويتوفر  والنباتية  الحيوانية  األغذية  في  االنتشار  واسع  الڤيتامني  هذا  إن 
الحليب، البيض، والبقوليات، ويالحظ أن اسم الڤيتامني مشتق من اللغة اليونانية بمعنى )من 
كل شيء(، وهو اسم مناسب نظرًا لسعة انتشاره، وهذا يفسر عدم ظهور عوزه بني شعوب 

العالم.

اإلفراط في تناول حمض البانتوثينيك
يؤدي اإلفراط في تناول حمض البانتوثينيك إلى اإلسهال.

 )B7 البيـوتني )ڤيتامني
ُيطلق أيضاً على هذا الڤيتامني بڤيتامني B7. وقد تم التعرف عليه عام 1916م عندما 
لوحظ أن تغذية الفئران على بياض البيض غير املطهو يسبب تساقطاً للشعر وبعض اإلصابات 
الغنية  األطعمة  ببعض  املرض  معالجة  من  العلماء  أحد  تمكن  1927م  عام  وفي  الجلدية. 

بالبيوتني مثل الكبد وخميرة البيرة.

أهمية البيـوتني 
إلطالق  والكربوهيدرات  البروتينات،  الدهون،  استقالب  في  باملساعدة  البيوتني  يقوم 
الطاقة، كما يعد ضروريًا لتصنيع هرمون األنسولني واألضداد وبعض اإلنزيمات. ويسـاعد 

البيوتني في الحفاظ على صحة وسالمة الجلد.
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أعراض عوز البيوتني
عادة ال يحدث َعَوز لهذا املركب، إال بالتغذية على بياض البيض النيء الذي يحتـوي 
على مادة األفيدين التي تتحد مع البيوتني وتكون مركبًا معقدًا يعوق امتصاصه، ويالحظ أن 
األفيدين يتفكك بالحرارة أثناء الطهو. كما قد يحدث العوز نتيجة تناول املضادات الحيوية 
لفترة طويلة أو نتيجة التغذية الوريدية الخالية من البيوتني لفترة طويلة. ويؤدي عوز البيوتني 
إلى تقشر الجلد وجروحه ووجود بقع تقشرية عليه وسقوط الشعر، والتوعك والضعف العام، 

وتلف األلياف العصبية.

املصادر الغذائية للبيوتني
ُيعد الكبد مصدرًا هامًا للبيوتني، كذلك الفول السوداني، البازالء، البيـض كامل الطهي، 

وفول الصويا، كما يمكن إنتاج جزء منه بواسـطة النبيت الجرثومي املعوي.

اإلفراط في تناول البيوتني  
لم تظهر على اإلنسان أعراض ُسمية نتيجة زيادة تناول البيوتني.

الفوالسني )حمض الفوليك(
ثم  ولز(،  )عامل  عليه  أطلق  فقد  1933م،  عام  منذ  أسماء  بعدة  الڤيتامني  هذا  عرف 
العامل املضاد لفقر الدم في القرود. وفي عام 1941م استخلص من الخمـيرة ومن األوراق 
الخضراء الداكنة مثل السبانخ ويطلق عليه أيضاً الفوالت أو حمض الفوليك، وتجدر اإلشارة 
إلى أن ُمسمى حمض الفوليك مأخوذ من كلمة التينيـة معناها ورق الشجر، نظرًا النتشاره 

في األوراق الخضراء.

أهمية الفوالسني  
األحماض  في تصنيع  يساعد  كذلك  النووية،  األحماض  تكوين  في  الفوالسني  يساعد 
وتطور  بتكوين  مرتبط  الڤيتامني  أن  كما  البرفيرين،  تصنيع  وعلى  األساسية،  غير  األمينية 

الدماغ والحبل الشوكي لدى األجنة، ويساعد في النمو الطبيعي لكريات الدم الحمراء. 

أعراض عوز الفوالسني
هذا  ويتميز  الضخمة،  باألرومة  املعروف  الـدم  فقـر  حدوث  إلى  الفوالسني  عوز  يؤدي 
النوع من فقر الدم بظهور كريات دموية حمراء متضخمة، مما يؤدي إلى قلة عددها وانخفاض 
مقدرتها على نقل األكسجني، لذا تظهر على الفرد مظاهر التعب، سرعة التنفس، وبطء العمليات 
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الحيوية بالجسم. كما يتغير نمو وتطور كريات الدم البيضاء فيقل عددها، وبالتالي تقل املناعة 
ضد األمراض العدوائية، ويقل عدد الصفيحات الدموية ومن ثم تقل قدرة الدم على التخثر، 
كما قد يؤدي العوز إلى اإلسهال، واحمرار اللسان والتهابه. وقد يؤدي عوز األم للفوالسني 

في بداية الحمل إلى شذوذات خلقية بالعمود الفقري للوليد يطلق عليها الِسْنِسَنة املَْشُقوَقة.

املصادر الغذائية للفوالسني
يوجد هذا الڤيتامني بوفرة في السبانخ والخضراوات الخضراء وبعض الفواكه، كما 

ُيعد الكبد، البيض، املارجرين، والفطر )عيش الغراب( من املصادر الغنية بالڤيتامني.

اإلفراط في تناول الفوالسني 
مما  الصرع،  مضادات  أدوية  مع  التعارض  إلى  الفوالسني  تناول  في  اإلفراط  يؤدي 
 B12 يؤدي إلى حدوث اختالجات. كما قد تخفي زيادة تناول الفوالسني أعراض عوز ڤيتامني
الظاهرية في حني يحدث تلف للخاليا العصبية ال يمكن إصالحه فيما بعد إذا لم تعالج أواًل 

.B12 بتناول ڤيتامني

الشكل )6(: أعراض فقر الدم الناتج عن عوز الفوالسني .

الجهاز العصبي املركزي
ــ الشعور بالتعب.

ــ دوخة.

ــ إغماء.
األوعية الدموية

ــ انخفاض ضغط الدم.

القلب
ــ خفقان.

ــ تسرع القلب.
ــ ألم في الصدر.

ــ ذبحة.
ــ نوبة قلبية.

ضخامة الطحال.

اصفرار العينني.

الجلد
ــ شحوب الجلد.

ــ الشعور بالبرودة.
ــ اصفرار الجلد.

ضيق النفس.

ضعف العضالت.

تغير لون البراز.
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 B12 ڤيتامني
الڤيتـامني املضاد  والسيانوكوباالمني وكذلك  بالكوباالمني  أيضًا  الڤيتامني  يسمى هذا 
لفقـر الدم الوبيل، حيث تم معالجة هذا النوع من فقر الدم عام 1926م بواسطة تناول الكبد 

غير املطهو، وقد تم استخالص الڤيتامني عام 1948م.

B12 أهمية ڤيتامني
من أهم وظائف  ڤيتامني B12 أن وجوده ضروري لنمو كريات الدم الحمراء بشكل طبيعي 
مع وجـود حمض الفوليـك وڤيتامني C. كما يساعد الجسم لالستفادة من األحماض الدهنية 
وبعض األحماض األمينية. ويعد هذا الڤيتامني مهمًا للجهـاز العصبي، إذ أنه يحافـظ على 

الغشاء املياليني الذي يحيط ويعزل بعض األلياف العصبية.

B12 أعراض عوز ڤيتامني
يؤدي عوز الڤيتامني إلى فقر الدم الوبيل الذي يتميز بالشكل البيضوي الضخم لكريات 
الدم الحمراء، الغثيان، فقد الشهية، التهاب واحمرار اللسان، شحوب الوجه، اإلرهاق، ثم التهاب 

نهايات الخاليا العصبية، انحالل وتدهور الحبل الشوكي، وحدوث تغـيرات في نخاع العظام.

B12 املصادر الغذائية لڤيتامني
إن مصدر هذا الڤيتامني حيواني فقط، وتعد اللحوم الحمراء مصادر ممتازة لهذا الڤيتامني، 
وبالذات عضالت الحيوانات ذات الدم الحار، وُتعد األسماك، والكبد، والبيض أيضًا من املصادر 
الجيدة لهذا الڤيتامني. ويمكن تكوين ڤيتـامني B12 بواسطة الجراثيم املوجودة في الجزء األخير 
من األمعاء الغليظة، ولكن لألسف ال يسـتفيد منه اإلنسان، حيث إنه يصنع في منطقة تلي منطقة 

امتصاصه في األمعاء، وبالتالي ال يتم امتصاصه بعد تصنيعه بواسطة تلك الجراثيم.

B12 اإلفراط في تناول ڤيتامني
عادة ال تحدث مشكالت صحية بتناول ڤيتامني B12 بكميات أعلى من االحتياج لألصحاء 

من الغذاء أو املكمالت الغذائية.

الكولني 
B ذكر الكولني في بعض املراجع العلمية الحديثة على أنه من ضمن مجموعة ڤيتامني
املركب. ولقد وضعت ـــ وألول مرة ـــ كمية املدخول اليومي الكافي من الكولني عام 1998م 

من قبل املعهد الطبي التابع للحكومة األمريكية.



- 20 -

أهمية الكولني 
أسيتيل  العصبي  الناقل  مكونات  أحد  يعد  حيث  األساسية،  املغذيات  من  الكولني  إن 
كولني وكذلك الليستني، ويعمل الكولني خالل مراحل نمو الجنني على دعم تركيب ووظائف 

الدماغ والحبل الشوكي والنمو الطبيعي للذاكرة واالنتباه. 

املصادر الغذائية للكولني 
يمكن تصنيع جزء من الكولني من الحمض األميني امليثيونني، ولكن بكميات غير كافية، 
ولذلك البد من استكمال تناوله عن طريق الغذاء. ويوجد الكولني في أنواع متنوعة من الطعام 

تشمل الحليب، الكبد، البيض، وزبدة اللوز.

أعراض عوز الكولني 
تشمع الكبد،  العــقـم، احتمـاليـة حـدوث سـرطـان، الخــرف، وأمـراض القـلـب واألوعيـة 

الدموية.

اإلفراط في تناول الكولني 
معدل  في  وبطء  اإلسهال  التعرق،  للجسم،  السمك  رائحة  في صورة  األعراض  تظهر 

النمو، وانخفاض في ضغط الدم، وتليف بالكبد.
 

 C ڤيتامني
يطلق على هذا الڤيتامني أيضًا حمض األسكوربيك، وقد عرف احتياج اإلنسان لهذا 
الڤيتامني منذ عدة قرون. وفي عام 1757م استطاع أحد األطباء البريطانيني وصف أعراض 

الَبَثع )اإلسقربوط( وأثبت بالتجارب تأثير الحمضيات في معالجته.

 C أهمية ڤيتامني
يعد ڤيتـامني C ضروريًا لنضج مادة الكوالجني في جميع أنسجة الجسم، واملعروف أن 
مادة الكوالجني تكوِّن األنسجة الضامة التي تعمل على ربط الخاليا واألنسجة، مما يؤدي إلى 
مرونة وقوة جدار األوعية الدموية. كما يساعد الڤيتامني في امتصاص الحديد من األمعاء، 
التئام الجروح، ومحاربة العداوى  ويعد هذا الڤيتامني من مضادات التأكسد، ويساعد في 

الجرثومية والڤيروسية، وإنتاج بعض الهرمونات.
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C أعراض عوز ڤيتامني
في حالة عوز الڤيتـامني فإن جدار األوعية الدموية يكون أكثر قابلية للتمزق أو التقطع، 
شـبه  وتصبح  اللثة  تنتفخ  الحالة  وبتقـدم  الجلد،  تحت  بسيط  نزف  في صورة  ذلك  ويظهر 
إسفنجية. وتدعى هذه الحالة املرضية بمرض الَبَثع أو داء اإلسقربوط. كما يؤدي إلى اإلرهاق، 

واالكتئاب، وتأخر التئام الجروح، وتأخر الشفاء من العدوى.

C املصادر الغذائية لڤيتامني
ُتعد الجوافة وعصير الحمضيات )البرتقال اليوُسفي والليمون والجريب فروت( مصدراً 
بطريقة  تصنيعه  عند  متوسطاً  مصدراً  فيعد  الطماطم  عصير  أما  الڤيتامني،  لهذا  ممتازاً 
مناسبـة، كمـا يعـد الفلفـل األخضـر، الكرنـب، وبعض الخضراوات مثـل: البروكلـي، الخـس 

مصادر جيدة. كما أن كثيراً من الفواكه تحتوي على كميات عالية من هذا الڤيتامني.

C أعراض عوز ڤيتامني

. C الشكل )7( : أعراض عوز ڤيتامني

نزف األنف

سهولة تمزق الجلد

اضطرابات هضمية

اختالل املناعة

جلد جاف ومتشققآالم املفاصل

جفاف الشعر

بطء التئام الجروح

انتفاخ اللثة
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C اإلفراط في تناول ڤيتامني
إن تناول هذا الڤيتـامني بجرعات كبيرة يؤدي إلى اإلسهال، وعند تناوله لفترات طويلة 
قد يؤدي إلى تكون حصيات كلوية عند بعض األشخاص كما يحدث صداعاً، وأرقاً، وغثياناً، 
كاذبة  نتائج  النقرس وظهور  أعراض  وزيادة  بالجلد،  واحمراراً  وتوهجاً،  باألمعاء،  ومغصاً 

لبعض الفحوص املخبرية. 





- 23 -

ُنِشَرت الطبعة األولـى مــن قائمـة االحتيـاجات للمغـذيـات اليوميـة عام 1941 م بواسـطة 
املتحدة  بالواليات  للعلوم  الوطنية  لألكاديمية  التابع  الطبي  باملعهد  والتغذية  األطعمة  مجلس 
األمريكية بهدف تقديم معايير قياسية كدليل للغذاء الجيد، ومنذ ذلك الوقت وكنتيجة للدراسات 
الغذائية لإلنسان، حيث حدد  واألبحاث املستمرة، أمكن تحديد احتياجات معظم العناصر 
مستوى احتياج الكميات املتناولة من العناصر الغذائية األساسية بناًء على املعلومات العلمية 
املتوفرة من األبحاث، بحيث تكون كافية إلمداد معظم األفراد األصحاء باحتياجاتهم الغذائية 
خالل مراحل العمر املختلفة وحسب الجنس والحالة الفيزيولوجية )مراحل الحمل واإلرضاع 

والنمو(، وكانت تسمى هذه االحتياجات بالحصص الغذائية املحبذة. 
ويتم مراجعة وتحديث هذه املستويات دوريًا منذ أكثر من خمسني عامًا بناًء على آخر 
األبحاث، مع توضيح كيفية التوصل إلى تلك الكميات، ونتيجة للدراسات واألبحاث املستمرة، 
العناصر  بعض  لتأثير  جديدة  تفسيرات  والتغذية  الصحة  بعلوم  واملختصني  للعلماء  اتضح 
القلب  أمراض  مثل،  املزمنة  األمراض  بعض  تطور  في  األطعمة  مكونات  وبعض  الغذائية 
والسرطان. وبناًء على ذلك، أدخل تعديل عام 1993م  للحصص الغذائية املحبذة أطلق عليه 
املتناول الغذائي املرجعي، وقد اعتمد هذا التعديل في كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا. 

وقد تضمن التعديل الجديد أربع مجموعات من التوصيات للمغذيات وذلك لألفراد األصحاء:
•  املجموعة األولى: هي املخصصات الغذائية املحبذة املبنية على األدلة العلمية التي 	

من األفراد األصحاء، وتعد هدفًا ملنع   )%98- 97( العظمى  الغالبية  احتياجات  تغطي 
حدوث العوز الغذائي.

• العناصر 	 من  للمتناول  املقترحة  للكمية  طبقًا  الكافي  املتناول  هي  الثانية:  املجموعة 
الغذائية، ويستعمل هذا املصطلح في حالة عدم توفر أدلة علمية كافية لتحديد الحصص 
الحصص  إلى  املصطلح  يتحول  الكافية  األدلة  توفر  حالة  وفي  بها.  املوصى  الغذائية 

الغذائية املحبذة. 
• لتوفي 	 املتناولة من املغذي  للكمية  التقديري  املجموعة الثالثة: هي متوسط االحتياج 

باحتياجات متوسط األفراد األصحاء فـي املجموعة.
• املجموعة الرابعة: هي املستـوى األعلى لتحمل املتناول وهي الكمية العليا من املغذي 	

املتناول، وغالباً ال تمثل أي اختطار على صحة جميع األفراد.

الفصل الثالث
احتياجات اإلنسان من الڤيتامينات
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ويالحظ أن الحصص املحبذة لم تأخذ في الحسبان االحتياجات الخاصة التي تظهر 
طبيعية  غير  حاالت  أية  أو  املزمنة،  األمراض  أو  الهضمية،  األمراض  أو  االلتهابات،  نتيجة 
تستلزم إحداث تغييرات في الغذاء.  ولم يحدد بعد مجلس التغذية واألطعمة التابع لألكاديمية 
العاملية  بالواليات املتحدة األمريكية، وال منظمات األغذية والزراعة والصحة  للعلوم  الوطنية 
الڤيتامينات واملعادن وذلك  لبعض  الغذائية املحبذة  املتحدة الحصص  لهيئة األمم  التابعتني 

لعدم توفر األبحاث الكافية. 

األهداف التغذوية الحتياجات اإلنسان من الڤيتامينات
احتوى الدليل الغذائي األمريكي على األهداف التغذوية الحتياجات اإلنسان من الڤيتامينات 
لتقديم معايير قياسية كدليل للغذاء الجيد، وذلك للمجموعات العمرية املختلفة حسب الجنس، 

واملبنية على املتناول الغذائي املرجعي، وتوصيات الدليل الغذائي. 

ويظهر جدول )1( الحصص الغذائية املحبذة للڤيتامينات للمجموعات العمرية املختلفة 
للذكور، أما جدول )2( فيظهر تلك الحصص بالنسبة للمجموعات العمرية املختلفة لإلناث. 

جدول )1( : الحصص الغذائية املحبذة للمجموعات العمرية املختلفة للذكور.

الذكور

 50>

عامًا

الذكور

 50-31

عامًا

الذكور

 30-19

عامًا

الذكور

 18-14

عامًا

الذكور

 13-9

عامًا

الذكور

 8-4

أعوام

األطفال

 3-1

أعوام

مصدر 
األهداف

الڤيتامينات

900 900 900 900 600 4006 300

الحصص
الغذائية 
املحبذة

A ڤيتامني
)ملجرام 
من مكافئ 
الريتنول(

15 15 15 15 11 7 6

الحصص
الغذائية 
املحبذة

E ڤيتامني
)ملجرام(

600 600 600 600 600 600 600

الحصص
الغذائية 
املحبذة

D ڤيتامني
)وحدة دولية(
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الذكور

 50>

عامًا

الذكور

 50-31

عامًا

الذكور

 30-19

عامًا

الذكور

 18-14

عامًا

الذكور

 13-9

عامًا

الذكور

 8-4

أعوام

األطفال

 3-1

أعوام

مصدر 
األهداف

الڤيتامينات

90 90 90 75 60 55 30
الكمية 
الكافية

K ڤيتامني
)مكرو جرام(

1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 0.6 0.5

الحصص 
الغذائية 
املحبذة

B1 ڤيتامني
)ملجرام(

1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 0.6 0.5

الحصص 
الغذائية 
املحبذة

B2 ڤيتامني
)ملجرام(

16 16 16 16 12 8 6

الحصص
الغذائية 
املحبذة

النياسني 
)ملجرام(

2.4 2.4 2.4 2.4 1.8 1.2 0.9

الحصص
الغذائية 
املحبذة

B12 ڤيتامني
)مكرو جرام(

550 550 550 550 375 250 200
الكمية 
الكافية

الكولني 
)ملجرام(

400 400 400 400 300 200 150

الحصص
الغذائية 
املحبذة

حمض 
الفوليك 

)مكرو جرام 
من مكافئ 
الفوالت 
الغذائية(

90 90 90 75 45 25 15

الحصص
الغذائية 
املحبذة

C ڤيتامني
)ملجرام(

تابع/جدول )1( : الحصص الغذائية املحبذة للمجموعات العمرية املختلفة للذكور.
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اإلناث

 50>

عامًا

اإلناث

 50-31

عامًا

اإلناث

 30-19

عامًا

اإلناث

 18-14

عامًا

اإلناث

 13-9

عامًا

اإلناث

 8-4

أعوام

األطفال

 3-1

أعوام

مصدر 
األهداف

الڤيتامينات

700 700 700 700 700 4000 300
الحصص
الغذائية 
املحبذة

A ڤيتامني
)ملجرام 
من مكافئ 
الريتنول(

15 15 15 15 11 7 6
الحصص
الغذائية 
املحبذة

E ڤيتامني
)ملجرام(

600 600 600 600 600 600 600
الحصص
الغذائية 
املحبذة

D ڤيتامني
)وحدة دولية(

90 90 90 75 60 55 30
الكمية 
الكافية

K ڤيتامني
)مكرو جرام(

1.1 1.1 1.1 1 0.9 0.6 0.5
الحصص 
الغذائية 
املحبذة

B1 ڤيتامني
)ملجرام(

1.3 1.3 1.3 1 0.9 0.6 0.5
الحصص 
الغذائية 
املحبذة

B2 ڤيتامني
)ملجرام(

14 14 14 14 12 8 6
الحصص
الغذائية 
املحبذة

النياسني 
)ملجرام(

2.4 2.4 2.4 2.4 1.8 1.2 0.9
الحصص
الغذائية 
املحبذة

B12 ڤيتامني
)مكرو جرام(

425 425 425 400 375 250 200
الكمية 
الكافية

الكولني 
)ملجرام(

جدول )2( :الحصص الغذائية املحبذة للمجموعات العمرية املختلفة لإلناث.
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اإلناث

 50>

عامًا

اإلناث

 50-31

عامًا

اإلناث

 30-19

عامًا

اإلناث

 18-14

عامًا

اإلناث

 13-9

عامًا

اإلناث

 8-4

أعوام

األطفال

 3-1

أعوام

مصدر 
األهداف

الڤيتامينات

400 400 400 400 300 200 150
الحصص
الغذائية 
املحبذة

حمض 
الفوليك 

)مكرو جرام 
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أسباب عوز الڤيتامينات
• سـوء التغـذية	

نظرًا ألن املصدر األساسي للڤيتامينات هو الطعام، فإن اإلقالل من تناول أي من أنواع 
األطعمة يؤدي إلى ظهور عـوز الڤيتامينات. ويرجع اإلقالل من تناول الطعام إلى عدة أسباب 
فقد الشهية، أو نتيجة عوامل نفسية أو اجتماعية أو مرضية، أو بسبب عدم توفر  أهمها: 
الغذاء إما لعدم املقدرة على الشراء أو ملمارسة حمـية غذائية منخفضة السعرات الحرارية، 
وبالتالي قد تكون منخفضة بالڤيتامينات. كما أن اإلقالل الشـديد من تناول الدهن يقلل من 

امتصاص الڤيتامينات الذوابة في الدهن.

• أمراض الجهاز الهضمي	

هضم  سوء  إلى  تؤدي  املرارة  الكبد،  األمعاء،  املعدة،  األسنان،  الفم،  أمراض  بعض 
امتصاص  أن سوء  كما  الڤيتامينات.  من  الكافي  القدر  على  الجسم  الطعام وعدم حصول 

العناصر الغذائية قد يؤدي إلى عوز الڤيتامينات بالجسم.

تابع / جدول )2( :الحصص الغذائية املحبذة للمجموعات العمرية املختلفة لإلناث.



- 28 -

• اإلحجام عن تناول نوعيات معينة من األطعمة	

إن اإلحجام عن تناول نوعيات معينة من األطعمة التي قد تكون مصدرًا غنيًا لواحد أو 
أكثر من الڤيتامينات قد يؤدي إلى عوز الڤيتامينات بالجسـم، وخصوصًا إذا لم ُيَعوض هذا 

النقص بتناول أطعمة أخرى متنوعة تحتوي على الڤيتامينات املطلوبة.

• زيادة مفقود الجسم من الڤيتامينات	
قـد يحـدث فـقـد للڤيتامينات نتيجـة القيء أو اإلسهـال املستمـر أو زيـادة التـبـول نتيجـة 
عوز  إلى  يؤدي  قد  املرضية  الحاالت  هذه  استمرار  فإن  ولذلك  للبول،  املدرة  األدوية  تناول 

الڤيتامينات.

• زيادة حاجة الجسم إلى الڤيتامينات	
تزداد حاجة الجسم للڤيتامينات نتيجة بعض التغيرات الفيزيولوجية خالل مراحل العمر 
مثل الحمل واإلرضاع، وكذلك خالل بعض الحاالت املرضية وبخاصة األمراض الناتجة عن 
عداوى جرثومية أو ڤيروسية أو طفيلية أو اضطرابات معوية. كما أن التدخني يزيد من حاجة 

.C الجسم لڤيتامني

• تنـاول األدويـة	
وقد تؤدي تفاعالت الجسم مع الغذاء أو الدواء إلى حدوث تغيرات في تأثير الديناميكية 
الدوائية وتعني التأثيرات الفيزيولوجية أو الكيميائية التي تحدث للكائن الحي نتيجة الدواء أو 
مجموعة من األدوية، كما قد تحدث تغيرات في الحرائك الدوائية بالجسم، وتشمل االمتصاص، 
االنتشار، االستقالب، وأخيراً اإلخراج. وقد تؤدي هذه التغيرات في ديناميكية وحرائك الدواء 

إلى ظهور النتائج اإلكلينيكية للتداخل بني الغذاء والدواء. 
أو حدوث آالم عند  البلع  تقبل، أو صعوبة في  لبعض األدوية إحداث عدم  فقد يمكن 
تناول األطعمة، أو قد يحدث تغير في طعم أو رائحة الطعام مما يقلل من املتناول. وبالتالي 
فإن األدوية املضادة لهذه املضاعفات مثل مضادات القيء والغثيان تحسن من تناول األطعمة. 
هناك بعض األدوية التي لها تأثيرات جانبية تعمل على فقد الشهية، فبصورة عامة، إن معظم 
تثبيط الشهية، والعكس  املركزي تعمل على  العصبي  الجهاز  تنبيه  التي تعمل على  األدوية 
صحيح، فاألودية التي تثبط الجهاز العصبي املركزي، مثل املهدئات أو مضادات االكتئاب 
غالباً ما تعمل على تعزيز الشهية. ويمكن أن يؤثر تناول األدوية في امتصاص األغذية من 
خـالل تغيـير حموضة املعدة )يمكن أن تعارض مضادات الحموضة مع امتصاص حمض 
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الفوليك، وڤيتامني B12(، أو تغير في حركة األمعاء )تزيد املسهالت من حركة األمعاء مما 
يقلل من فترة امتصاص العديد من املغذيات(، أو تحدث تفاعالً مع بعض اإلنزيمات الهاضمة 
الذوابة  الڤيتامينات  امتصاص  من  يقلل  مما  الصفراوية،  األحماض  امتصاص  من  )ويقلل 

بالدهن(، أو قد تحدث أضرارًا للخاليا املخاطية. 
فقد  املغذيات.  من  أكثر  أو  لواحد  االستقالب  عملية  مع  األدوية  بعض  تتعارض  وقد 
الكيميائي لبعض املغذيات، مما يجعلها تحل محلها في  تتشابه بعض األدوية في تركيبها 
مغٍذ  استقالب  على  الواضح  للتأثير  مثااًل  يعد  فامليثوتريكسات  االستقالب،  مراحل  إحدى 
مما  الكيميائي،  التركيب  ناحية  من  الفوليك  حمض  مع  امليثوتركسات  يتشابه  حيث  واحد، 
الفعالة، وبالتالي  الفوليك إلى الصورة  التنافس على اإلنزيم الذي يحول حمض  يؤدي إلى 
يحرم الخاليا السليمة من توفر حمض الفوليك الفعال، وأيضًا يؤدي تناول امليثوتريكسات 
إلى ظهور أعراض عوز حمض الفوليك. وغالبًا ما تؤثر األدوية على فاعلية إنزيمات الكبد 
التي تعمل على استقالب الڤيتامينات فمثاًل مضادات الصرع مثل الفينوباربيتال والفنيتون 
تحث اإلنزيمات التي تقوم باستقالب حمض الفوليك وڤيتامني D وڤيتامني K، ومن ثم يجب 
على املريض الذي يتناول هذه األدوية أن يتناول مكمالت غذائية تحتوي على هذه الڤيتامينات. 
كما توجد عوامل كثيرة تؤثر على فاعلية دواء الوارفارين وهو دواء مضاد للتخثر.   
وأهم هذه العوامل هو ڤيتامني K املشابه للتركيب الكيميائي للوارفارين. ويعمل الوارفارين 
على إعاقة اإلنزيم املسؤول عن تفعيل ڤيتامني K إلى الصورة الفعالة، وبالتالي يمنع تكوين 
عوامل التخثر. وتعتمـد جـرعة الوارفارين املوصوفة أساساً على كمية ڤيتامني K في األطعمة. 
فإن ذلك سـوف  عالية،  الغذائية بصورة  املكمالت  أو  األطعمة  املتناول من  فإذا زادت كمية 
يضعـف من فاعلية الدواء. ولذلك ينصح الذين يتناولون دواء الوارفارين بتنظيم املتناول من 
ڤيتامني K بكمية ثابتة للمحافظة على فاعلية الدواء بمستوى ثابت. ويؤدي استعمال الزيوت 

املعدنية كمادة ملينة أو مسهلة إلى التقليل من امتصاص الڤيتامينات الذوابة بالدهن.
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توجد عدة افتراضات ونظريات تربط بني تناول بعض الڤيتامينات وبني معالجة بعض 
الحاالت املرضية، كما توجد بعض السلوكيات الغذائية أو الصحية وغير الصحية التي تؤدي 
إلى زيادة املتناول أو االحتياجات من هذه الڤيتامينات. وسوف نناقش في هذا الفصل مدى 

جدوى احتياج بعض الحاالت املرضية للڤيتامينات.

داء ألزهايمر
يعد داء ألزهايمر من األمراض العصبية غير معروفة السبب بدقة، ولكن هناك بعض 
عوامل االختطار التي تزيد من اإلصابة باملرض وتشمل داء السكري، أمراض القلب واألوعية 
الدموية، السكتة، فرط ضغط الدم، حدوث إصابة بالرأس، االكتئاب، والتاريخ العائلي. وتزيد 
احتمالية إصابة اإلنسان به ما بني األربعني إلى الستني من العمر، وعادة يصيب النساء أكثر 
من الرجال. ويتميز هذا املرض بنقص حاد في عدد الخاليا العصبية في املناطق املتعلقة 

بالذاكرة، والفهم، أو العمليات الذهنية مما يؤدي إلى فقد الذاكرة.

وصحة  املغذيات  من  املتناول  بني  العالقة  تربط  التي  الحديثة  األبحاث  بعض  وهناك 
وظائف العمليات الذهنية وخصوصاً بني كبار السن. فالغذاء الصحي املتوازن يحتوي على 
كمية كافية من مجموعة ڤيتامني B املركب، ڤيتامني C، مضادات التأكسد، الدهن الالمشبع، 
واملغذيات املوجودة في النبات خالل مراحل منتصف العمر قد تساعد على منع أو بطء تطور 

أمراض فقد الذاكرة، مثل داء ألزهايمر خالل املراحل املتقدمة من العمر.

فقر الدم
من  محتواها  في  أو  الحمراء  الدم  كريات  عدد  في  نقص  بحدوث  الدم  فقر  يتصف 
الهيموجلوبني، وبالتالي يصعب نقل األكسجني لخاليا الجسم األخرى، والنتيجة النهائية هي 
عدم توفر الطاقة التي عادة ما تكون مصاحبة بجلد شاحب، صداع، ضعف، عدم تركيز، أو 

عدم االستجابة للمنبهات.

الفصل الرابع
الڤيتامينات وعالقتها ببعض األمراض
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ويمكن أن ينتج فقر الدم من نقص ڤيتامني B12 أو الفوالسني، أو أي اضطرابات عضوية 
أخرى، لذا البد من معرفة السبب قبل البدء في العالج. فإذا كان العوز نتيجة نقص أحد 
الڤيتامينــات، فإنــه من املهـم معرفـة أيهمـا املسـبب، حيث إنــه فـي حالة العوز نتيجة نقص 
ڤيتامني B12 والعالج بحمض الفوليك فإن ذلك يؤدي إلى اختفاء األعراض مع حدوث تلف 
للخاليا العصبية ال يمكن إصالحه فيما بعد، وذلك نتيجة عوز ڤيتامني B12. ويفتقد بعض 
على  وتساعد  باملعدة  تفرز  كيميائية  مادة  عن  عبارة  وهو  داخلي،  عامل  لوجود  األشخاص 
 B12 لذلك ُينصح هؤالء بتناول ڤيتامني .B12 مما يؤدي إلى عوز ڤيتامني B12 امتصاص ڤيتامني

عن طريق الحقن بالعضل أو أخذ جرعات عالية عن طريق الفم من هذا املستحضر كعالج.

املتالزمة السابقة للحيض
تظهر على بعض النساء مجموعة من األعراض املرضية قبل فترة الحيض يطلق عليها 
املتالزمة السابقة للحيض وتشمل األعراض: وحم للطعام )شهية لتناول األطعمة ومواد غير 
األطعمة(، والقابلية لإلثارة بسهولة واالكتئاب والصداع واالنتفاخ وزيادة الوزن. وهناك افتراض 
بأن تناول جرعات من ڤيتامني B6 وڤيتامني E تزيل أعراض املتالزمة السابقة للحيض، ولكن 
الدراسات املكثفة لـم تستطـع دعـم هـذه الفـرضيـة. ففـي إحـدى هذه الدراسات عندما أعطي 
ڤيتامني B6 بجرعات ضعف الكمية املوصى بها يوميًا لم تزل األعراض بفعالية أكثر من فعالية 
الدواء الوهمي الخالي من املادة الفعالة. وبالعكس، فإن االختطار يظل موجودًا، ألن الجرعات 

العالية من ڤيتامني B6 يمكن أن ُتحِدث مشكالت في الجهاز العصبي.

 

ــ انتفاخ وآالم في البطن .
ــ اإلسهال .

ــ اإلجهاد والصداع .
ــ النهم لألكل .

ــ احتقان أو انتفاخ الصدر .
ــ اإلمساك .

ــ حدوث أرجية .
ــ حساسية للصوت والضوء العالي. 

)الشكل )8(: أعراض املتالزمة السابقة للحيض.
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نظام غذائي لتحديد الوزن
إن التقليل من السعرات الحرارية يعني أيضًا التقليل من العناصر الغذائية، إال إذا كان 
الشخص حريصًا على عمل خيارات تحتوي على عناصر غذائية عالية ومنخفضة السعرات 
في معظم الوقت. ونظًرا ألن العديد من األشخاص يقومون بالتقليل من الوزن بصفة مستمرة 
فقد يهملون االختيارات الصحية للطعام. إن اختيار الطعام باالعتماد على التذوق أسهل من 
 1200 بأقل من  السعرات  فإذا حدد مقدار  الغذائية.  النسب  اعتمادًا على  األطعمة  اختيار 
سعر حراري في اليوم بالنسبة للمرأة، وأقل من )1400-1600( سعر حراري يوميًا بالنسبة 
للرجل فإنه في هذه الحالة يصعب تلبية كل االحتياجات من الڤيتامينات بتناول الطعام فقط. 
وحيث إنه ال يوجد أي بديل لألكل الصحي، خاصة عند محاولة تحديد الوزن، فإن اإلضافات 
املحتوية على عديد من الڤيتامينات واملعادن التي ال تزيد عن 100 % من الكمية املوصى بها 

يوميًا قد تكون مفيدة، خاصة إذا كان تخفيض السعرات أهم من تناول الطعام الصحي. 

تنظيم النسل
هناك طريقتان من طرق وسائل تنظيم النسل قد تؤثر على الوضع الغذائي للمرأة وهما 
استخدام اللولب الرحمي وتناول حبوب منع الحمل. فاستخدام اللولب الرحمي قد يعمل على 
الحمل  وبالنسبة الستخدام حبوب منع  الدم.  فقد  زيادة  إلى  وبالتالي  الحيض،  زيادة كمية 
فقد تؤثر على الحالة الغذائية والتمثيل الغذائي لدى السيدات، ولكن لم يثبت أن استخدام 
الحبوب يؤدي إلى إحداث حاالت عوز املغذيات، إال في السيدات الالتي يعانني سوء التغذية 

قبل استخدام الحبوب.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن استخدام حبوب منع الحمل قد يؤثر ويغير من احتياجات 
C وڤيتامني   ،B6 وڤيتامني   ،B2 ڤيتامني  من  كل  مستوى  فمثالً  الڤيتامينات.  ملختلف  املرأة 
وحمض الفوليك، وڤيتامني B12 بالدم قد ينخفض في السيدة التي تستخدم حبوب منع الحمل، 
وقد يرتفع مستوى ڤيتامني A. ومع ذلك ليس هناك ما يثبت وجود الحاجة ألن تأخذ املرأة 

ڤيتامينات، ولكن عندما تتناول حبوب منع الحمل يجب عليها القيام بالتالي:

• أن تكون هناك متابعة طبية حتى ال يحدث عوز في العناصر الغذائية، وما ينتج عن ذلك 	
من أضرار.

• اتخاذ اإلجراءات الالزمة عندما تحدث مشكالت من عوز العناصر الغذائية كالڤيتامينات.	
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اإلجهاد أو الضغوط  النفسية 
على  األخرى  الجروح  أو  الجراحة  الناتجة عن  الفيزيولوجية  الضغوط  تؤثر  أن  يمكن 
االحتياجات الغذائية. فالنظام الغذائي الجيد قبل وبعد الجراحة يساعد على التئام الجروح 
ويقلل من اختطار العدوى واملضاعفات األخرى، كما يمكن أن يقلل من البقاء باملستشفى. ولذلك 
فإن الوجبة املتوازنة جيدًا يمكن أن تلبي االحتياجات الغذائية، ولكن إذا كان املريض يعاني 
فقد الشهية أو كانت الوجبة املتوازنة تتعارض مع قدرة املريض الصحية، فإن املستحضرات 
الغذائية عن طريق الفم يمكن أن تكون فكرة جيدة. وتحتوي املستحضرات الغذائية على جميع 

املغذيات ومنها جميع الڤيتامينات التي تلعب دورًا هامًا في عملية التئام الجروح. 

وتحتاج بعض الحاالت الجراحية إلى عالج مخصص قد يشمل مستحضرات تحتوي 
على الڤيتامينات وعلى سبيل املثال، جراحة املعدة أو األمعاء يمكن أن تتعارض مع الهضم 
االعتيادي وامتصاص الڤيتامينات، وفي هذه الحاالت عادة ما توصف مستحضرات تحتوي 
على الڤيتامينات، باإلضافة إلى الوجبة املتوازنة، ويساعد على ذلك إرشادات الطبيب املعالج 
أو اختصاصي التغذية في كيفية تلبية االحتياجات الخاصة بكل حالة. أما الضغوط النفسية 
التي نواجهها في حياتنا اليومية فال تحتاج إلى تناول إضافات من الڤيتامينات. باختصار، 
مستحضرات الڤيتامينات ال يمكن أن تساهم في تخفيف التأثيرات املرضية للعمل املكثف أو 

القلق.  

الرخد عند األطفال 
األطفال ما بني السنة األولى والثانية من العمر نتيجة عوز  )الكساح(  الرخد  يصيب 
ڤيتامني D ، وينتج عن ذلك عدم ترسب الكمية الكافية من الكالسيوم والفسفور في العظام، 

وهناك عدة أسباب لحدوث هذا املرض من أهمها: مما يؤدي إلى تلني وانحناء العظام. 

عدم تعرض الطفل ألشعة الشمس لفترة كافية وبقاؤه باملنزل، باإلضافة إلى أن الضباب . 1
والسحب والدخان واملالبس الثقيلة وزجاج النوافذ، كل هذه األسباب تعمل على تقليل 
االستفادة من أشعة الشمس )فوق البنفسجية(، مما يؤدي إلى عدم حصوله على الكمية 

الكافية من ڤيتامني D الذي يساعد على امتصاص عنصر الكالسيوم.

الغذائية . 2 العادات  نتيجة  الفعلي  االحتياج  من  أقل   D ڤيتامني  من  اليومي  املتناول  كون 
السيئة، فمثاًل ُيعد الحليب املدعم أهم مصادر الڤيتامني في حني أن كثيراً من األطفال 

)بعد عمر سنة( ال يتناولون الحليب أو ال يتناولون الكمية الكافية منه.
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اعتماد الطفل الرضيع كلياً على حليب األم لفترة أكثر من األشهر الستة األولى من عمره.. 3
نتيجة اضطرابات عضوية أو وراثية تؤثر في كمية ڤيتامني D في الدم.. 4

وأهم أعراض الرخد هي، تلني العظام في جميع أنحاء الجسم، ويظهر ذلك بوضوح في 
تلني عظام الرأس وضخامة أطراف الذراعني والساقني وانحناء ساقي الطفل نحو الداخل 
وبروز  األسنان  ظهور  في  تأخر  وأيضًا  طبيعي،  بشكل  الطفل  نمو  في  وتأخر  الخارج،  أو 
البطن نظرًا لضعف عضالتها. وتفيد الفحوص اإلشعاعية واإلكلينيكية، باإلضافة إلى بعض 

الفحوص املخبرية في تشخيص هذا املرض.
وتشمل اإلرشادات الوقائية والعالجية ما يلي:

تناول الطفـل األطعمة التي تحتوي على ڤيتامني D بكميات كافيـة. . 1
تعريض جسم الطفل ألشعة الشمس خصوصًا عند شروق الشمس وغروبها )تعرض . 1

األيدي واألذرع والوجه للشمس ملدة عشر دقائق لعدد قليل من املرات في األسبوع(.
قد يحتاج الطفل املريض إلى جرعات دوائية من ڤيتامني D يحددها الطبيب املختص.. 2

الشكل )9(: أعراض نقص ڤيتامني D عند األطفال )الرخد(.

ــ تلني الجمجمة.

ــ انحناء شاذ للعمود الفقري والظهر.

ــ اتساع مفاصل الرسغ والكوع.

ــ انحناء األرجل. 

ــ كاحل عريض. 

ــ جبهة عريضة. 

ــ تكوين شاذ لعظام القفص 
الصدري.

ــ بطن بازرة.

ــ عظام عريضة واسعة.
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تخلخل العظام
 )Osteo( مشتقة من كلمتني يونانيتني األولى )Osteoporosis(  إن كلمة تخلخل العظام
وتعني عظمي والثانية )Porosis( وتعني فراغات. وهي حالة مرضية تقل فيها كثافة العظام 
بمعنى حدوث نقص في أمالح الكالسيوم وكذلك ألياف الكوالجني. ويحدث الفقد التدريجي 
لعنصر الكالسيوم من العظام نتيجة عدة عوامل قد تمتد نحو 20 عامًا قبل ظهور العالمات 
اإلكلينيكية لتخلخل العظام، ويمكن أن تتفاقم املشكلة بنقص ڤيتامني D الذي يساعد على 
وتتعرض  العظام.  تكوين  في  مهم  الكالسيوم  عنصر  أن  فاملعروف  الكالسيوم،  امتصاص 
النساء خصوصاً بعد سن انقطاع الطمث إلى نقص الكالسيوم في الدم، باإلضافة إلى عدم 

ممارسة الرياضة مما يعرضهن إلى تخلخل العظام. 
ويرجع سبب تخلخل العظام إلى عدة أسباب أهمها:

انخفاض مستوى اإلستروجني عند النساء بعد انقطاع الطمث.. 1
انخفاض تناول ڤيتامني D وعنصر الكالسيوم.. 2
قلة التمارين الرياضية أو الحركة.. 3
التدخني. . 4
عامل الوراثة. . 5
وجود بعض األمراض السرطانية.. 6
تناول بعض األدوية مثل، الكورتيزون ومضادات الصرع وهرمونات الغدة الدرقية .. 7

والفسفور  فالكالسيوم  العظام.  وكثافة  بتخلخل  ترتبط  كثيرة  غذائية  عوامل  وهناك 
والعناصر املعدنية األخرى والبروتينات هي مكونات النسيج العظمي، وڤيتامني D ينظم توازن 
الكالسيوم، كما توجد عناصر غذائية أخرى تؤثر على امتصاص وكذلك طرح الكالسيوم في 
البول، ولذلك فإن تناول الغذاء املتوازن الذي يحتوي على العناصر الغذائية الهامة يؤثر على 
كتلة العظام، وقد وجد أن ممارسة التمرينات الرياضية الهوائية ملدة عشرين دقيقة ثالث مرات 
أسبوعيًا على األقل مع بعض التمارين البسيطة لتقوية العضالت تعمل على املحافظة على 

توازن كثافة العظام.

اإلفراط في تناول األطعمة منخفضة الكثافة الغذائية
بالطاقة  باملقارنة  عالية  بكمية  املغذيات  من  بالعديد  الفرد  تزود  التـي  األطعمة  وُتعد 
)السعرات الحـرارية( أطعمة ذات كثافة غذائية عالية، ومن أمثلة األطعـمـة ذات الكثافة الغذائية 
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العالية: الخضراوات، الـفاكهـة، الحبوب، اللـحم األحـمر، الحليـب، واألسـماك، في حيـن تعد 
الحلويات، شرائح البطاطـس املقلية، واملشروبات الغازيـة من األطعمة التي تمـد الفـرد فـقـط 
على  املحتوية  وغير  واملنخفـضة  كـالهما،  أو  الدهن  أو  السكريات  من  الحرارية  بالسعرات 

البروتينات، والڤيتامينات، والـمـعادن من األطعـمة عديمة القـيمـة الغـذائـيـة.

األسواق  في  ظهرت  املعيشة  مستوى  وارتفاع  التطور  نتيجة  الحياة  نمط  تغير  ومع 
أطعمة جديدة هي الوجبات السريعة التي انتشرت بسرعة، وقد يرجع نجاح هذه األطعمة من 
الناحية التجارية إلى سهولة وسرعة تقديمها في عبوات مغلفة بطريقة حديثة تستعمل عادة 
الغذائية،  القيمة  التفريـق بني األطعمة السريعة واألطعمة منخفضة  بـد من  ملرة واحدة. وال 
وهذا  دقائق  بضع  في  للمتناول  تحضر  التي  األطعمة  بأنها  السريعة  األطعمة  تعرف  حيث 
بل  فقط،  والسجق  املقلية،  البطاطس  البيتزا،  املقلي،  الدجاج  الهمبرجر،  التعريف ال يشمل 
يشمل أيضًا الشاورما، الدجاج املشوي، والسمبوسة وغيرها. ويمكن الحصول على أطعمة 
سريعة منخفضة الدهن، لذلك البد من تنوع األطعمة في حالة تناول األطعمة السريعة حتى 
تمد الفرد بالعناصر الغذائية الالزمة وعدم االعتماد عليها كوجبة غذائية بصورة دائمة، كما 

يمكن التنويع باستعمال السلطات الخضراء والعصائر الطازجة واأللبان أو مشتقاتها.
ظهور  مع  البدانة  إلى  الغذائية  الكثافة  خاليـة  األطعمـة  تنـاول  فـي  اإلفـراط  ويـؤدي 
أمراض العوز الغذائي للڤيتامينات املختلفة، لذلك يجب االعتدال في تناول الدهن، السكريات، 
واألطعمة ذات السعرات الحرارية املكثفة، حيث ال يوجد أطعمة جيدة وأطعمة سيئة بل توجد 

أنظمة غذائية جيدة وأخرى سيئة.
 

عدم التنوع في الوجبات اليومية
يؤدي تشابه الوجبات الغذائية وعدم التنوع في اختيار األطعمة حتى بني املجموعات 
الغذائية الواحدة إلى عدم حصول الفرد على احتياجاته من املغذيات األساسية وخصوصًا 
الكاملة،  الحبوب  الخضراوات،  الفاكهة،  من  املختلفة  األنواع  الحتواء  وذلك  الڤيتامينات، 
اللحوم، ومنتجات األلبان على مزيج من هذه املغـذيات بنسب وكميات متفاوتة، حيث ال يوجد 
طعام واحد يحتوي على جميع املغذيات األساسية بالكميات التي يحتاجها جسم اإلنسان 
ماعدا )حليب األم(، وهذا أيضًا لفترة زمنية محـددة فـهو يوفي باالحتياجات الغذائية الالزمة 
فقط من الشهور األربعة إلى الستة األولى من عمر الطفل، ثم بعد ذلك يجب إضافة أطعمة 

أخرى باإلضافة إلى حليب األم لسد احتياجات الرضيع الغذائية.
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ويالحظ انتشار أمراض سوء التغذية في البلدان التي تعتمد في غذائها على تناول نوع 
واحد من الحبوب فقط. إذ ينتشر مرض عوز ڤيتامني B1 الذي يطلق عليه داء البري بري في 
بعض بلدان شرق آسيا نتيجة اعتماد األهالي على تناول األرز األبيض )منزوع القشرة(، مما 
يؤدي إلى فقد الڤيتامني املوجود في القشرة أو الغالف الخارجي لألرز. كما ينتشر مرض 
عوز النياسني )وهو أحد مركبات ڤيتامني B املركب( الذي يعرف بداء البالجرة في البلدان 

التي تعتمد في غذائها بشكل أساسي على الذرة مثل بعض قرى الهند.              

اعتالل القلب   
تحتاج معرفة فائدة أي ڤيتامني بمفرده في الوقاية من اعتالل القلب أو معالجته إلى 
دراسات دقيقة. وحيث إن إضافات ڤيتامني E تكون مصحوبة باإلقالل من اختطار اإلصابة 
السبب  بني  العالقة  تبرهن  لم  الدراسات  هذه  أن  إال  الدراسات،  بعض  في  القلب  باعتالل 
تأثيـر  أي  تجد  لم  املدخنني  على  سنوات  ثمـاني  استمـرت  أخـرى  دراسـة  وفي  والتأثير. 
ڤيتامينات  ثالثة  دور  إلى  الحديثة  البحوث  أشارت  وقد  الوفاة،  معدالت  على   E لڤيتامني 
هذه  وتشير   ،B12 وڤيتامني  والفوالسني،   ،   B6 ڤيتامني  وهي  القلب  اعتالل  من  الحماية  في 
الدراسات إلى أن هذه الڤيتامينات تساعد في التخلص من الحمض األميني هوموسيستئني 
من الدم، وهذا الحمض هو الناتج الثانوي من استقالب البروتني. وتكون املستويات املرتفعة 
من هوموسيستئني مصاحبة لزيادة اختطار اإلصابات القلبية والسكتة الدماغية. وقد أظهرت 
يتناولون  الذين  هم  قلبية  نسبة إصابات  أقل  لديهم  الذين  األشخاص  أن  الدراسات  إحدى 

ضعف االحتياجات املوصى بها من هذه الڤيتامينات الثالثة.
كما ظهر أن تناول كميات كبيرة من حمض النيكوتينيك وهو شكل من ڤيتامني النياسني، 
في الدم،  يقلل من مستويات البروتينات الشحمية خفيضة الكثافة )الكوليستيرول السيء( 
بينما يزيد من مستويات البروتينات الشحمية عالية الكثافة )الكوليستيرول الجيد(. غير أنه 
البد من مراجعة الطبيب في هذه املسألة، حيث إن اإلفراط في تناول حمض النيكوتينيك له 

مخاطر على صحة اإلنسان.

نزالت البرد وأمراض الجهاز التنفسي 
لم تبرهن نظرية أن تناول جرعات كبيرة من ڤيتامني C تقي وتمنع من تكرار أو وخامة 
حدوث نزالت البرد، ولكن في حالة تناول وجبات متوازنة، يتم الحصول على كمية كافية من 

ڤيتامني C التي تحافظ على الجهاز املناعي في أفضل حاالته.  
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تساقط الشعر 
 ،B6 ڤيتامني ،C ڤيتامني ،E هناك بعض االدعاءات التي تزعم أن املزيد من تناول ڤيتامني
وحمض البانتوثنينيك، البيوتني يمنع تساقط الشعر في حني أن هذه االدعاءات لم تبرهن أو 
تثبت علمًيا. واملعروف أن اإلفراط في تناول ڤيتامني A يؤدي إلى تساقط الشعر. وقد تسببت 
زيادة  إلى  أدى  مما  هرمونية،  اضطرابات  في  الشعر  تساقط  بعالج  الخاصة  األدوية  أحد 
االحتياج إلى ڤيتامني B12، وفي هذه الحالة البد من مراجعة الطبيب ملعرفة مدى االحتياج إلى 

  .B12 زيادة تناول مستحضرات ڤيتامني

السرطان
بالنمو واالنقسام الخلوي غير  يمثل السرطان مجموعة من األمراض، وتتميز خالياه 
املحدد مع قدرتها على غزو األنسجة املجاورة وتدميرها أو االنتقال إلى أنسجة أخرى بعيدة، 
وقد تظهر أعراضًا بعضها بعد سنوات عديدة، وبعضها اآلخر بعد شهور. كما يمكن العالج 
أو التحكم في بعض أنواع السرطان، وقد يصعب العالج في بعضه اآلخر. ومع ذلك تتشابه 
جميع أنواع السرطانات في أنها تنشأ من خاليا سليمة تتحول إلى خاليا سرطانية، حيث 
تفقد السيطرة على النمو والتكاثر. وتفيد بعض الدراسات أن زيادة تناول الخضراوات ذات 
أنواع  بعض  من  اإلنسان  تقي  قد  )الحمضيات(  املوالح  وفاكهة  واألصفر  األخضر  اللون 
السرطان وقد يرجع ذلك إلى احتوائها على كمية من مضادات التأكسد من الڤيتامينات مثل 

ڤيتامني C، وڤيتامني E، وطليعة ڤيتامني A  التي يطلق عليها بيتا كاروتني .

الوجبات النباتية
املصدر  ذات  األطعمة  ألنواع  طبقًا  مقسمة  النباتية  الوجبات  من  مختلفة  أنواع  هناك 
منتجات  وتتضمن  اللبنية،  النباتية  الوجبة  فهناك  النباتي،  املصدر  إلى  املضافة  الحيواني 
الوجبة  البيض، وهناك  أيضًا  البيض وتشمل  اللبنية مع  النباتية  الوجبة  األلبان، وهناك 

النباتية أو النباتية الكلية وفيها تتجنب كل األطعمة ذات املنشأ الحيواني.

وكل أنواع الوجبات النباتية يمكن أن تكون صحية فيما إذا خطط لها بعناية، ولكن يجب 
على النباتيني أن يتناولوا إضافات من ڤيتامني B12 ، حيث إنه يتواجد في األطعمة ذات املنشأ 
الحيواني فقط، وذلك ألن النبات ال يصنعه كما أنه ال يحتاج إليه، إال أنه يوجد في كثير من 
أنواع العفن، كما أنه قد يوجد بكميات قليلة جدًا في بعض األنسجة النباتية التي تحصل 
عليه من تخليقه الجرثومي في التربة التي يعيش فيها النبات، وبالتالي البد للنباتيني كليًا من 

 .B12 تناول إضافات من ڤيتامني
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إن األطفال أو البالغني الذين يتناولون وجبات نباتية البد أن يكون لديهم مصدر معتمد 
أال  املحتمل  فمن  محدودًا،  الشمس  ألشعة  التعرض  يكن  لم  فإذا  ذلك،  ومع   .D لڤيتامني 
يحتاجون إلى هذه اإلضافات. أما بالنسبة للنباتيات من الحوامل واملرضعات فإنهن يحتجن 
باستمرار ملصادر جيدة من ڤيتامني B12 ومثل غير النباتيات فإنهن ُينصحن بتناول اإلضافات 

من الحديد والفوالسني باستمرار.

التدخني والكحوليات
تبدأ  ما  غالبًا  التي  املرضية  السلوكيات  من  الكحوليات  وتعاطي  السجائر  تدخني  إن 
خالل مرحلة املراهقة. وفي كثير من الحاالت يكون تأثيرها على الحالة الغذائية ال يقل ضرًرا 
واالجتماعية. إن تدخني  عن تأثيرها الخطير على الحالة الصحية والنفسية )السيكولوجية( 
السـجائر يضعــف حاسـتي التـذوق والشـم، وكذلك ثبت أنه يـزيد مـن الكمية املطلوبة من 
أو  كمية  قورنت  ما  فإذا  الڤيتامني،  لهذا  املصل  مستوى  على  للمحافظة  وذلك   ،C ڤيتامني 
مستوى املصل من ڤيتامني C عند شخصني، فسنجد أن مستواه في املصل لدى الشخص 
املدخن )الذي يدخن أكثر من 20 سيجارة في اليوم( أقل بحوالي 25 % عنه في الشخص 
غير املدخن. والتأثير يكون أكثر في األشخاص الذين يدخنون من )20-40( سيجارة يوميًا، 

. C حيث وجد أن تدخني السجائر يعمل على تقليل امتصاص ڤيتامني

االضطرابات 
الجنسية

ضعف الذاكرة

اختالل 
التوازن

االلتهاب الرئوي
التلعثم

والتركيز

الغيبوبة

املوت

نفسية
االكتئاب، القلق، االنتحار

القلبية الوعائية
السكتة القلبية، اعتالل عضل 

القلب وفرط ضغط الدم
أمراض الكبد 

التهاب الكبد الكحولي
التليف الكبدي

عصبية
تتضمن الخرف، السكتة 

الدماغية التهاب األعصاب، 
وضمـــور  العضالت

الشكل )10(: أضرار الكحوليات على الجسم.

ضعف اإلدراك
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أما تعاطي املشروبات الكحولية فله مضار جسمية ونفسية وصحية وأخالقية، وما نهانا 
عنه سبحانه وتعالى إال لهذه املضار، وعالوة على كل املضار السابق ذكرها، فهي تؤدي إلى 
اإلقالل من امتصاص الڤيتامينات من األمعاء وتؤدي أيضًا إلى تليف الكبد وتقرح املعدة، 
باإلضافة إلى أنها تحل محل الغذاء الجيد في غذاء الفرد، وتمنحه سعرات حرارية ليست 
الحالة  تدهور  الصحة عمومًا وعلى  آثارًا سيئة على  للكحوليات  أن  قيمة غذائية. كما  ذات 
الغذائية للفرد، حيث يعيش املدمن حياة غير منتظمة، وبالتالي يفقد العادات والنظام الغذائي 

السليم، فيفقد الشهية، ويحدث عنده عدم اتزان، ويؤثر ذلك على وضعه الغذائي.

العادات الغذائية السيئة
إن معرفة العادات واالعتقادات الغذائية مهمة جدًا، ألنها محور إقدام أو إحجام األفراد 
على غذاء معني، فمثاًل يالحظ أن بعض بلدان العالم )خصوصاً النامية( يعتمدون في غذائهم 
اليومي  الغذاء  هذا  يكون  وقد  والبروتني،  بالطاقة  لتمدهم  الغذاء  من  أساسية  نوعية  على 
املعتاد خاليًا أو ناقصاً من بعض العناصر الغذائية الهامة. فنجد في أندونيسيا على وجه 
املثال أن الغذاء األساسي هو األرز الذي ال يحتوي على ڤيتامني A، مما يؤدي إلى ظهور 
أعراض عوز ڤيتامني A. فعلى الرغم من أن نسبة عوز ڤيتامني A في أندونيسيا تعد من 
أعلى النسب في العالم، نجدها من أكثر بلدان العالم خضرة وتوجد طالئع ڤيتامني A  في 
إلى  األندونيسيني  وتوجيه  إقناع  أمكن  فلو  الحيواني.  املصدر  إلى  باإلضافة  الخضراوات، 
تناول الخضراوات مع األرز ألمكن التخلص من مشكلة عوز ڤيتامني A التي تؤدي إلى فقد 

البصر والوفاة بني األطفال.
ويالحظ أيضًا أن بعض املجتمعات تفرط في تغذية وإطعام املرأة الحامل بحجة أنها 
تطعم شخصني في آن واحد )الجنني واألم( وهذا في الحقيقة خطأ. فالحمل مرحلة طبيعية 
تمر بها املرأة، وخالل هذه الفترة يلعب الغذاء املتوازن دوراً هاماً في صحة الحوامل ويؤثر 
يمدها  بما  املتنوعة  األطعمة  وتناول  جيدة.  صحته  لطفل  سهلة  والدة  على  مباشراً  تأثيرًا 
باملغذيات املختلفة مثل ڤيتامني A وڤيتامينات B املركبة، وڤيتامني C، والغذاء املتوازن يمد 
الحامل بجميع احتياجاتها الغذائية أثناء فترة الحمل، وقد تحتاج إلى جرعات إضافية من 
ڤيتامني D وحمض الفوليك، وكذلك الحديد الذي البد من تناوله في صورة دواء على هيئة 
أقراص تحت إشراف الطبيب املعالج، مع مراعاة أن الزيادة في تناول إضافات الڤيتامينات 

قد تكون لها أعراض غير محمودة العواقب.
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سـلـسـلـة الـثقـافــة الـصـحيـة

مراجعة: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: د. خالد علي المدني

الڤيتامينــــات
تعرف الڤيتامينات على أنها مركبات عضوية حيوية تؤدي وظائف استقالبية محددة 
بالجسم أو تمنع مرض ناتج عن العوز، حيث إنها تعد مغذيات أساسية وضرورية. 
فبصورة عامة ال يمكن إنتاج بعض الڤيتامينات بالجسم والبعض اآلخر يتم إنتاجه، 
ولكن بكمية غير كافية للبقاء على قيد الحياة، ويؤدي عدم حصول الجسم على الكمية 
الكافية ألي من الڤيتامينات من خالل الغذاء إلى ظهور األمراض الناتجة عن نقص أي 

من تلك الفيتامينات.
تلعب الڤيتامينات دورًا فاعاًل في الجسم، فهي املسؤولة عن تحويل الغذاء بالجسم 
الڤيتامينات بوظائف محددة، كما أن نقص أي  إلى طاقة، حيث يختص كل نوع من 
نوع منها يؤدي إلى اإلضرار بصحة الجسم، وقد يعيق عمل بعضها. لذا تشير بعض 
األبحاث الحديثة إلى ترابط العالقة بني املتناول من املغذيات وصحة وظائف العمليات 
املتوازن يحتوي على  الحيوية خصوصًا لدى كبار السن واألطفال، فالغذاء الصحي 
كمية كافية من الڤيتامينات ومضادات التأكسد التي تساعد الجسم على النمو بصورة 
طبيعية وسليمة. توجد عدة افتراضات ونظريات تربط بني تناول بعض الڤيتامينات وبني 
معالجة بعض الحاالت املرضية، كما أن بعض السلوكيات الغذائية غير الصحية التي 
املشكالت  لبعض  معرضًا  الجسم  تجعل  املغذيات  هذه  من  املتناول  نقص  إلى  تؤدي 

الصحية الخطيرة التي يمكن تفاديها بتناول القدر الكافي دون اإلفراط.
وتاريخ  الڤيتامينات  عن  نبذة  تعرض  حيث  فصول،  أربعة  الكتاب  هذا  يتضمن 
اكتشافها، وتذكر تصنيفها، وتتناول الحديث حول احتياجات اإلنسان منها، وأخيرًا 

تختتم الفصول بذكر عالقة الڤيتامينات ببعض األمراض.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مصدراً وافياً للمعلومات وأن يستفيد منه كل من القارئ 

العام واملتخصص في املجال الطبي.
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