
ملحق

عوارض تنبع من نقص يف الفيتامنيموجود باألساس يف هذه املواد الغذائية نشاطه األسايس يف الجسمالفيتامني
عوارض تنبع من فائض يف 

الفيتامني

فيتامينات تذوب يف الدهنيات

A يبني مادة حساسة للضوء موجودة يف خاليا فيتامني

حسية يف العينني ورضورية للرؤية. مهم 

للنمو ولحامية الجسم من التلوثات. 

كبد، صفار البيض، دهنيات من الحيوان، 

حليب، زبدة، زيت سمك، خرضوات - صفراء 

- برتقالية، خرضوات خرضاء. 

عند األطفال - مشاكل يف النمو، أرضار يف 

األنسجة الطالئية، جلد جاف ومشقق، تلوثات 

يف مسالك التنفس، صعوبات يف الهضم، تلوث يف 

املثانة، عمى لييل، إصابة يف قرنية العني وخطر 

فقدان البرص.   

رضر للكبد، آالم يف الرأس، 

آالم يف العظام واملفاصل، 

تقيؤ وإسهال، انقطاع الشهية، 

تساقط الشعر، جفاف يف العني 

والجلد. 

مادة خام إلنتاج فيتامني A، لذا فهو كاروتني

رضوري إلنتاجه.  

خرضوات وفواكه صفراء - برتقالية )جزر، 

قرع، بندورة، فلفل أحمر(، موجودة بكمية 

قليلة يف الخرضوات الخرضاء.

أرضار يف الجلد ويف األنسجة املخاطية، عمى 

لييل، الظواهر املذكورة أعاله املتعلقة بنقص 

.A فيتامني

D يزيد من نقل الكالسيوم إىل الدم، رضوري فيتامني

للموازنة السليمة لنقل الكالسيوم بني 

العظام والدم.  

حليب، زبدة، زيت سمك، عادًة غري شائع يف 

املواد الغذائية، لكن تستطيع خاليا يف الجلد 

أن ُتنتجه بتأثري أشعة الشمس. ُيضاف عادًة 

إىل مواد أساسية، مثل: الحليب واملرجرين. 

عند األطفال - ضعف وتشويه العظام - مرض 

هشاشة العظام، يف مرحلة النمو - تشويش 

يف منو العظام، عند كبار السن - ضعف يف 

العضالت.   

تكلس أنسجة رقيقة مام 

يؤدي إىل أرضار يف املخ، القلب 

والكليتني،  غثيان وتقيؤ، 

إمساك، عطش، تبول كثري. 

E مينع عمليات التأكسد التي تؤذي خاليا فيتامني

الدم الحمراء ومواد مختلفة أخرى، مهم 

لألداء السليم للعضالت. 

كبد، أسامك، زيت من النبات، خرضوات 

أوراقها خرضاء، طحينة، جوز. 

نادرةنقصه نادر جًدا. قد يؤدي إىل فقر الدم. 

K يشرتك يف عمليات التنفس الخلوي يف فيتامني

جميع الخاليا، يشرتك يف إنتاج مواد رضورية 

لتخرث الدم وملنع نزيف الدم.  

كبد، خرضوات أوراقها خرضاء، ُتْنتجه بكترييا 

يف األمعاء. 

تشويش يف تخرث الدم، امليل إىل نزيف داخيل، 

أرضار يف الكبد. 

فقر يف الدم، هدم الكبد 

جدول -  1: فيتامينات يف اإلنسان — وظائفها يف الجسم، مصادرها وتأثري نقص   أو فائض  يف الفيتامينات



ملحق 201

عوارض تنبع من نقص يف الفيتامنيموجود باألساس يف هذه املواد الغذائية نشاطه األسايس يف الجسمالفيتامني
عوارض تنبع من فائض يف 

الفيتامني

فيتامينات تذوب يف املاء

C فيتامني 

)حامض األسقوربيط(
إنتاج كوالجني، يشرتك يف بناء العظام، 

الغرضوف واألسنان، يشرتك يف العمليات 

األيضية للكربوهيدرات، يساعد يف 

امتصاص الحديد من األمعاء إىل الدم. 

حمضيات، ملفوف، بندورة، فلفل أخرض، 

توت، تفاح، بطاطا.  

مرض الصدفية الذي يحدث فيه نزيف، صعوبة 

يف شفاء الجروح، ضعف عام وفقر يف الدم.  

نادر جًدا أن يكون فائض يف 

فيتامني C، ألنه ُيفرز يف البول.  

أحياًنا يؤدي إل إىل إسهال وإىل 

مشاكل أخرى يف الهضم. 

B1 فيتامني 

)ثيامني(
يشرتك يف العمليات األيضية 

للكربوهيدرات ويف العمليات املتعلقة 

بإطالق الطاقة يف التنفس الخلوي. 

لحوم، كبد، أسامك، بيض، حليب، حبوبيات 

كاملة، بقوليات، خرضوات أوراقها خرضاء 

)مثل: سبانخ ، خس، حميض(.  

نقص يف الشهية، اضطرابات يف الهضم، ضعف 

يف الجلب وجدران األوعية دموية، املرض الربي 

- بري الذي يؤدي إىل إلتهابات يف األعصاب، 

تشويه يف الشكل، ضعف عام وشلل يف أطراف 

الجسم.  

نادرة.

B2 يشرتك يف العمليات األيضية فيتامني

للكربوهيدرات والربوتينات. 

لحوم، كبد، دجاج، حليب، بروتني البيض، 

حبوبيات كاملة، بقوليات، خرضوات خرضاء. 

ميل إىل تلوثات وإلتهابات، جروح يف الجلد، 

انتفاخ يف اللسان، محفزات يف العينيني. 

غري معروفة.

B3 فيتامني 

)نيئاتسني(
رضوري إلنتاج عمليات استخراج 

الطاقة يف التنفس الخلوي باألساس من 

الكربوهيدرات. 

دجاج، حليب، أسامك، خمرية، بيض، 

بقوليات، حبوبيات كاملة.

ميل إىل الضعف، إلتهابات يف الجلد، إلتهابات 

يف األعصاب. 

نزيف دم، غثيان وتقيؤ. 

B5 رضوري للعمليات األيضية للكربوهيدرات فيتامني

والدهنيات. 

موجود يف معظم أنواع األغذية التي 

مصدرها من الحيوان والنبات.  

نقص يف الشهية، آالم يف البطن واآلم يف األعضاء 

املختلفة، ميل إىل التعب والكآبة.  

غري معروفة.

B6 يشرتك يف العمليات األيضية للحوامض فيتامني

األمينية، رضوري إلنتاج خاليا الدم الحمراء 

وإنتاج الجلوكوز من جديد يف الكبد.  

لحوم، دجاج، أسامك، فاصولياء بيضاء، 

بطاطا. موجود بكمية قليلة يف الحبوبيات 

والخرضوات. 

نقصه عند األطفال يؤدي إىل فقر الدم، التهابات 

يف األعصاب، تشويه.

ونقصه عند كبار السن يؤدي إىل ضعف ووهن. 

  . .....

غري معروفة.

B7 فيتامني 

)بيوتني(
 رضوري للعمليات األيضية للحوامض 

األمينية وإلنتاج الدهنيات. 

يحتاجه الجسم بكميات قليلة جًدا والتقص لحوم، كبد، بروتني بيض، بقوليات، جوز. 

فيه نادر. 

غري معروفة.

 B9 فيتامني

)حامض الفوليك(
رضوري إلنتاج خاليا الدم الحمراء، إلنتاج 

املادة الوراثية DNA وإلنتاج حوامض 

أمينية.

كبد، بيض، حبوب كاملة. ُتْنِتجه بكترييا 

األمعاء. 

حاالت مختلفة من  فقر الدم )نقص أو إصابة 

خاليا الدم الحمراء(، تشوهات جنينية يف الجهاز 

العصبي. 

حساسية، اضطرابات يف النوم.  

B12 يشرتك يف بناء بروتينات وحوامض النواة، فيتامني

مهم لألداء السليم للخاليا العصبية، يساعد 

يف إنتاج امليالني، خاليا العظام وخاليا 

جهاز الهضم.

لحوم، كبد، دجاج، أسامك، ُمْنَتجات 

الحليب، خمرية. 

نوع من أنواع فقر الدم )"فقر الدم، أو رسطان 

الدم"(.

غري معروفة.
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عالمات الفائضعالمات النقصمصادر أساسيةوظائف أساسيةامللح املعدين

ميكرو أمالح معدنية

كالسيوم
(Ca)

نات مبنى العظام واألسنان، رضوري  أحد مكوِّ

يف نقل املحفزات العصبية ويف انقباض وارتخاء 

العضالت، رضوري يف تنظيم وترية دقات القلب، 

يساعد يف تخرث الدم. 

طحينة  )من سمسم كامل(، 

الحليب وُمْنَتجات الحليب، 

رسدين مع عظم، خرضوات 

خرضاء )بروكيل، خس(، جوز، 

بقوليات، فواكه مجففة. 

هشاشة و..... يف عظام األطفال 

والحيوانات الحديثة السن، "هروب" 

كالسيوم من العظام عند كبار السن، 

اضطرابات يف نشاطات العضالت وتخرث 

الدم. 

تكلس أنسجة رقيقة، تراكم 

حجارة يف الكليتني ويف مسالك 

البول، شلل يف العضالت وتوقف 

نشاط القلب.  

فوسفور
(P)

نات الرضورية يف  مبنى العظام واألسنان،  أحد املكوِّ

رضوري لتأكسد الكربوهيدرات والدهنيات يف 

عمليات استخراج الطاقة واستغاللها يف الخاليا، 

يساعد يف الحفاظ عىل pH  سوائل الجسم.   

حليب وُمْنَتجات الحليب، بيض، 

لحوم، خرضوات، حبوب كاملة، 

بقوليات، جوز.  

إصابة امتصاص الكالسيوم يف ضعف، اضطرابات عصبية. 

األمعاء، ويف أعقاب ذلك ظواهر 

نقص يف الكالسيوم.  

صوديوم
(Na)

م الضغط األسموزي وحجم سوائل الجسم،  ينظِّ

يساعد عىل نقل املحفزات العصبية  وانقباض 

العضالت، رضوري المتصاص املواد عرب أغشية 

الخاليا. 

ملح الطعام (NaCl)، حليب، 

لحوم، أسامك، بيض، سبانخ، لفت، 

شمندر، كرفس .  

عرق، آالم يف البطن، نقص يف الشهية، 

تقيؤ، غثيان، إسهال، تشويه عضالت.

ضغط دم عاٍل، تبول زائد. 

بوتاسيوم
(K)

رضوري ملوازنة سوائل الجسم، رضوري لنشاط 

العضالت واألعصاب.   

فواكه وخرضوات كثرية، بقوليات، 

حبوب حبوبيات كاملة، لحوم، 

الحليب وُمْنَتجاته.  

ضعف وشلل يف العضالت )اضطرابات 

يف التنفس،  اضطرابات يف عمل القلب(، 

غثيان.

ضعف العضالت، اضطرابات يف 

أداء القلب )مثل ظواهر النقص(.  

كلور
(Cl)

نات  رضوري ملوازنة  pH سوائل الجسم، أحد مكوِّ

حامض كلوريد الهيدروجني الرضوري لنشاط 

املعدة.  

ملح الطعام(NaCl)، أسامك، 

لحوم، بيض، خرضوات، ماء. 

غري معروفة عند اإلنسان. نادرة.

مغنيسيوم
(Mg)

ط عمل  نات العظام واألسنان، ينشِّ أحد مكوِّ

إنزميات كثرية، يشرتك يف إنتاج بروتينات ويف 

م نشاط  العمليات األيضية  للدهنيات، ينظِّ

العضالت واألعصاب.  

خرضوات أوراق خرضاء، 

جوز،حبوب حبوبيات كاملة، 

بقوليات، حليب، لحوم، 

شوكوالطة.  

اضطرابات يف نشاط الجهاز العصبي 

والعضالت: ضعف يف العضالت، نشاط 

زائد )ارتجاج(، حساسية عصبية زائدة، 

ارضابات ذهنية. 

غثيان، تقيؤ، نقص يف الشهية، 

شلل يف نشاط العضالت 

واألعصاب، صعوبات يف التنفس، 

اضطرابات يف نشاط القلب، 

سكتة قلبية.

جدول 2: عنارص األمالح املعدنية الرضورية يف الحيوان واإلنسان،   مصادرها، وظائفها وعالمات النقص أو الفائض يف األمالح املعدنية.   
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عالمات الفائضعالمات النقصمصادر أساسيةوظائف أساسيةامللح املعدين

ميكرو أمالح معدنية

حديد
(Fe)

رضوري إلنتاج هيموجلوبني وميوجلوبني، أحد 

نات إنزميات التأكسد والربوتينات املختلفة.  مكوِّ

لحوم، كبد، صفار البيض، 

حبوبيات كاملة، خرضوات علوية 

خرضاء، بقوليات، فواكه جافة. 

فقر الدم، اصفرار، تعب، ضيق يف  

التنفس ويف دقات القلب أثناء بذل 

جهد. 

إصابة الكبد، البنكرياس، القلب 

وأعضاء أخرى. 

خارصني
(Zn)

لحوم، كبد، أسامك مملحة، حبوب كوإنزيم يف أكرث من 40 إنزمياً مختلًفا. 

حبوبيات  كاملة، بقوليات.  

ات  شفاء جروح بشكل بطيء، تغريرُّ

يف الجلد، اضطرابات يف جهاز املناعة، 

إصابات يف النمو، إصابة يف البلوغ 

الجنيس. 

ضعف يف الجسم، غثيان، اسهال، 

حرارة، تعب. 

يود
(I)

نات هورمون التريوكسني الرضوري لتنظيم  أحد مكوِّ

وترية العمليات األيضية.  

أسامك البحر، طحالب البحر، 

خرضوات وفواكه تنمو بالقرب 

من البحر، ملح طعام غني باليود. 

اضطرابات يف التطور الجسدي والعقيل 

عند األطفال، إصابة التطور الجنيس، ...... 

عند كبار السن )توسع الغدة الدرقية(.

... يف حاالت متطرفة.

فلور
(F)

مياه الرشب، شاي، طحالب البحر، يقوي العظام واألسنان.

أسامك، أرز، فول الصويا.  

لون أسنان مرقط. تسوس أسنان، إصابة عظام الهيكل.  

نحاس
(Cu)

كوإنزيم يف إنزميات كثرية رضورية لعمليات 

التنفس الخلوي، رضوري إلنتاج خاليا الدم الحمراء، 

رضوري يف العمليات األيضية للبيدات.  

كبد، أفوكادو، جوز، فطريات، 

بقوليات، ُمْنَتجات الكاكاو، حبوب 

حبوبيات كاملة. 

ضعف يف الدم، اضطرابات يف الجهاز 

العصبي املركزي، انخفاض يف خاليا الدم 

البيضاء، إصابة صبغيات الجلد والشعر.  

اضطرابات يف الكبد، الكليتني 

والجهاز العصبي.

سيلنيوم
(Se)

يعمل مع فيتامني  E ملنع تأكسد الدهنيات، 

ومينع أرضار التأكسد يف الخاليا. 

كبد، لحوم، حليب، بصل، حبوب 

حبوبيات كاملة، أسامك، خرضوات 

طازجة. 

عند األطفال - مشاكل يف القلب 

واألوعية الدموية، عند كبار السن - 

مشاكل يف املفاصل.

تساقط الشعر، أظافر فيها خلل، 

تليف الكبد،يرقان، عرج.  

منغنيز
(Mn)

نات إنزميات أخرى.   جوز، حبوب حبوبيات كاملة، رضوري لبناء العظام، أحد مكوِّ

بقوليات، فواكه، خرضوات، شاي، 

قهوة، كاكاو، صفار البيض .

غري معروفة.إصابة بناء العظام والغضاريف.

كروم
(Cr)

م نشاط  رضوري للعمليات األيضية للجلوكوز، ينظِّ

اإلنسولني.  

كبد، لحوم ، حبوب حبوبيات 

كاملة، خمرية وبريا.

 حساسية زائدة يف الجهاز  إصابة العمليات األيضية للجلوكوز.

الهضمي )سام يف حالة ملسه(.

كوبلت
(Co)

ط عدة إنزميات.   نات فيتامني  B12، ينشِّ كبد، لحوم، خمرية، أسامك، أحد مكوِّ

حليب، تني،سبانخ، خس.  

بويل تستيميا )بويل - كثري، فقر يف الدم.

تسيتميا - خاليا الدم( — عدد 

زائد يف خاليا الدم الحمراء.


