
   الفيتامينات
 سر الحياه



 الفيتامينات
 الفيتامينات عبارة عن مواد عضوية كيماوية ذات أهمية عظيمة في المحافظة

 على حالة الجسم الصحية

 . ويرجع ظهور الفيتامينات في عالم التغذية إلى الفترة الواقعة بين عامي
عندما أتضح للعلماء أن أمراض البري بري واإلسقربوط  1820-1910

 .والكساح ما هي اال أمراض تولدت عن سوء التغذية من نقص مواد معينة

 إسما لهذه المواد العضوية  1912إن كلمة فيتامين أطلقها العالم فانك سنة
،  المواد الضرورية (مين)و ( فيتا)وتشتمل كلمة فيتامين على مقطعين 

 . للحياة

هي مغذيات عضوية مطلوبة بكميات صغيرة من أجل العديد من  الفيتامينات
الوظائف الكيميائية الحيوية وهي عادة ال تصنع داخل الجسم ولذلك فالبد من 

 .تناولها في الغذاء

 في للذوبان أو للذوبان في الماءوتصّنف الفيتامينات على أساس قابليتها
 الدهن

 



 ومنشاها انواع الفيتامينات
إن الفيتامينات تنقسم إلى مجموعتين  : 
 ( أ)وتشتمل على الفيتامينات تذوب في الدهون المجموعة األولىA ،(د )

D ،(هـ )E ،(ك )K . 
 ( ج)وتشتمل على فتامين تذوب في الماء المجموعة الثانيةC  وأسرة فتامين

 .B( ب)
 

 إن منشأ الفيتامينات نباتي لكنها توجد في أعضاء الحيوان حيث تنتقل إليه
ينشأ ويتكون في كبد ( د)و ( أ)كما ان فيتامين . عن طريق التغذية بالنبات

 .الحوت من جراء طعامه بالعضويات البحرية النباتية المنتشرة في البحار
 

 والعلم الحديث قد صنع الفيتامينات المكثفة المصنعة والمتنوعة وبشكل
دوائي للذين ال يتيسر لهم التغذية من الطبيعة لعدم وجود بعض النباتات التي 

تحتوي تلك العناصر في بالدهم لكن اللذين يتغذون باستمرار وفق 
المجموعات الغذائية األساسية ال حاجة لهم ألن يهتموا بالفيتامينات الدوائية 

إذ توجد في غذائهم الكميات الكافية من أنواع الفيتامينات التي يحتاجها 
 .الجسم

 



 األهمية الكيميائية الطبية
 

الغياب أو النقص النسبي للفيتامينات في الغذاء يؤدي إلى حاالت وأمراض نقص مميزة  . 

بالنسبة للفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هناك أمراض نقص معينة: 
  (  1ب نقص الثيامين)البري بري 

 (2ب نقص الرايبوفالفين)والتهاب الشفتين والتهاب اللسان والتهاب الجلد الدهني وحساسية الضوء 

  (  3ب نقص الناياسين)البالجرا أو الحصاف 

 (6ب  نقص البيريدوكسين)والتهاب األعصاب الطرفية 

  نقص الكوباالمين)الخبيثة وحموضة البول بالميثيل أمونيا وأنيميا خاليا الدم العمالقة  -فقر الدم–واألنيميا 
 (  12ب

 (نقص حمض الفوليك)وأنيميا خاليا الدم العمالقة 

  (فيتامين ح نقص حمض األسكوربيك)واإلسقربوط 

 .ويمكن تجنب نقص الفيتامينات عن طرق تناول أطعمة من انواع مختلفة بكميات كافية. 

  وبسبب ذوبان هذه الفيتامينات في الماء فإن الزيادة منها تفرز في البول وبالتالي فهي ال
تتراكم بتركيزات سامة إال نادراً ولنفس السبب فإن تخزينهم داخل الجسم محدود يجب أن يتم 

 بإستثناء الكوباالمين)تناولهم بصورة منتظمة 



 (الثيامين)1نقص فيتامين ب-بري بري

beri-beri” means, 

 “I cannot, I cannot 

 ال يستطيع القيام باسهل األعمال

 امراض األعصاب

ينتشر في مناطق التغذيه وزراعة 

 الرز

 يصاب به مدمني الخمور



 للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون
 أما بالنسبة للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون فإن الحاالت المؤثرة على هضم

وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل البراز الدهني 
واالضطرابات في الجهاز الصفراوي تؤدي جميعاْ إلى النقص مما يؤدي إلى 

 متالزمات تختلف حسب الفيتامين الناقص فمثاْل 
 وجفاف العين العشى الليلينقص فيتامين أ يؤدي إلى   

 نقص فيتامين د يؤدي إلى الكساح 

 يؤدي إلى اضطرابات عصبية وأنيميا في المواليد الجدد  -نادر الحدوث-نقص فيتامين هـ 

نقص فيتامين ك وهو أيضاً نادر جداً في البالغين يؤدي إلى النزيف في المواليد الجدد. 

  وبسبب قدرة الجسم على تخزين كميات زائدة من الفيتامينات القابلة للذوبان في
 فيتامينات أ. الدهون يمكن أن يحدث تسمم نتيجة التناول المفرط لفيتامين أ و د

  والبيتاكاروتين و هـ تعمل كمضادات لألكسدة مما يفسر دورهم في منع حدوث
 .وتصلب الشرايين السرطان

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86


 انواع الفيتامينات

 Aفيتامين 



 نقص الفيتامين اعراض و صادرم, وظيفة 

 يساعد فيتامينA  الذي يساعد على منع أَو صد نظام المناعةعلى تنظيم ،
 الفيروساتو  البكتيرياالتي تحطم  خاليا الدم البيضاءاإلصابات و ذلك بإنتاج 

 الدم، و هي نوع من خاليا  الخاليا اللمفيةفيتامين أي أيضا تساعد . الضارة
 .البيضاء، على محاربة اإللتهابات بكفاءة أفضل

 والرؤية السليمة  و  للعيونيهييء فيتامين أي البطانات السطحية الصّحية
عندما تحطم هذه البطانات، [. 8]أنظمة التنفس والتبول، والمناطق المعوية 

يساعد فيتامين أي . يصبح دخول البكتيريا للجسم والتسبب بالعدوى أسهل
، و التي تعمل أيضا األغشية المخاطيةأيضا و  الجلدعلى الحفاظ على سالمة 

 .كمانع للبكتيريا والفيروسات

 يتواجد في الخضار والفاكهة وكبد الحيوانات والحليب. 

و ذلك بسبب جفاف  العمى الليلي,يساهم نقُص فيتامين أي في عمى العين
القرنية و تدمير شبكية العين والقرنية ويقلل من القدرة على مقاومة 

 وجفاف الجلداإللتهابات 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%8A


 Bفيتامين 



 نقص الفيتامين اعراض و صادرم, وظيفة 

واللحوم الحمراء والدواجن  الكبدوهو من أصل حيواني مثل  12فيتامين بي 

 الضروري لتصنيعDNA   , 

 مهم إلنضاج الكرات الدموية الحمراء 

 يؤدي النقص إلى 

 أنيميا كرات الدم الحمراء 

  تعب عام 

  ضعف الذاكرة 

 4الشعور بفقدان طاقة الجسم 

  ضعف العضالت 

  االرتباك الذهني وضعف التركيز 

  ضعف بالرؤية 

  تنمل وخدر باليدين والقدمين 

  ضعف االحساس باالطراف 

  اضطرابات نفسية 

 الترنح عند المشي 

- فقدان الشهية 

-الخرف 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/DNA
http://ar.wikipedia.org/wiki/DNA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1


Folic acid 

 معروف )حمض الفوليك، هو فيتامين بي معّقد

يستعمل من قبل الجسم ( 9كذلك بالفيتامين بي 

هذه الفيتامينات المعّقدة . خاليا الدّم الحمراءإلنتاج 

والدهون بشكل  البروتينضرورية لتأييض 

صحيح، وتساعد لصيانة المنطقة الهضمية، 

، العضالت، النظام العصبي، الشعر، الجلد

يساعد حامض الفوليك . وأنسجة أخرى في الجسم

و  ،DNA ودي إن أي RNA آر إن أيفي أنتاج 

هو ضروري في فترات النمو السريع مثل 

فيتامين بي بمساندة . ، والطفولةالمراهقة، الحمل

، يساعد حامض الفوليك على السيطرة على 12

إنتاج خاليا الدّم الحمراء ويساعد على توزيع 

نقص هذا . الحديد بشكل صحيح في الجسم

 .فقر الدمالفيتامين يمكن أن يؤدي إلى 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1_%D8%A5%D9%86_%D8%A3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A_12&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A_12&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%AF%D9%85


B1 vitamin 

الثيامين مهم جدا للقيام بالعديد من المهام الحيوية في الجسم، ومنها : 

العضالتوأداء  الجهاز العصبي  

 الكربوهيدراتايض   

 الكربوكسيلفي عمليات نزع ( كوإنزيم)يعمل كمرافق إنزيم 

 (.ضروري لعملية الهضم) حمض الهيدروكلوريكانتاج 

  النقص الحاد و المزمن للثيامين يؤدي الي :  (البري بري)نقص الثيامين

مضاعفات قد تشكل خطورة بالغة علي الجهاز العصبي والمخ والعضالت 

سنه قبل  2600تم تسجيل اثار نقص الثيامين منذ . والقلب والمعده واالمعاء

البري "الميالد في النصوص الصينيه القديمة، حيث إطلق عليها وقتها عباره 

 ".بري

مصدره من الكبد وقشور حبوب القمح واالرز 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1


  Cفيتامين 



حمض  )نقص فيتامين ح -مرض األسقربوط  

(األسكوربيك  

 

 بدأ ظهوره لدى
البحاره الذين 

يقضون وقتا طويال 
دون اكل الخضار 
الطازجه حيث ان 

فيتامين ح ال ينوجد 
في األغذيه 

 المحفوظه

اعراض المرض: 
اللثه االسفنجيه 

االم المفاصل 

نزف الدم 

سقوط االسنان 

 عدم القدره على
 الوفوف

 



  Cفيتامين 

 في النباتات ومعظم الثدييات  الجلوكوزالمشتق من  حمض األسكوربيكهو

البانادورة الفلفل , يتواجد في الحمضيات  اإلنسانومنها  الرئيسياتماعدا 

 وغيرها

ولهذا فهو مطلوب لحفظ المعادن في  مختزلعامل  حمض األسكوربيك

وبذلك فهو يعزز امتصاص  2+ والنحاس 2+ الحديدالحالة المختزلة مثل 

.  الحديدعن طريق إبقائه في الحالة المختزلة الالزمة المتصاص  الحديد

ضروري في عملية انتاج الكوالجين الرابط بين الخاليا ويعمل كمضاد 

 للتأكسد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF


 الكحوليات  وإدمان األمعاء الدقيقةنقص فيتامين سي يحدث نتيجة أمراض

وأحياناً التدخين واالعتماد على األطعمة السريعة واإلقالل من تناول 

 scurvy اإلسقربوطوهذا النقص يؤدي إلى مرض . الخصراوات والفاكهة
 :ويمتاز المرض بالتالي للكوالجينوهو مرتبط بالتكوين الناقص 

 وربما سقوطها والنزيف تحت  األسنانوتخلخل  اللثةانتفاخ

 وأنيمياوتأخر إلتئام الجروح  Subcutaneous hemorrhagesالجلد

بسيطة وضعف المناعة وقصر التنفس وآالم العظام وفي المراحل المتأخرة 

الصفراء وتورم عام وقلة التبول ويمكن أن توجد أمراض عصبية وحّمى 

 .ات وفي النهاية يمكن أن يؤدي إلى الموتوتشنج

 حالة شائعة بين البحارة وفي الشتاء وهو ُيعالج بتناول  اإلسقربوطوقد كان

أو  أقراصالخضراوات والفاكهة أو العالج بفيتامين سي سواء في صورة 

في الجسم لمدة  فيتامين سيهذا ويمكن أن تستمر الكمية المخزنة من . حقن

 .اإلسقربوطشهور قبل أن تظهر أعراض  3-4

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7


 Dفيتامين 



بالمعادن  العظميساعد على تزويد . الكالسيوم،هو منّظم الجسم األساسي لتوازن فيتامين دي

يعتبر مؤشر هورموني، وليس له ذاته أي نشاط هورموني، مع أنه . الهيكل العظميوتطوير 

 .من المكن أن يتم تحويله إلى جزيئة ذات نشاط هورموني

 نقص فيتامين دي في البالغين قد يسّبب،الكساح و هو ترقق العظام(Osteomalacia). 
ضات الكالسيوم وفيتامين دي إن ترقق العظام يجب أن يشّخص . هذه الحالة تعالج عادة بمعوِّ

قد تحدث تشكيالت عظمية شاّذة في أولئك المصابين بنقص . ويعالج من قبل طبيب مختص

.  يكون النقص أكثر شيوعا في الشتاء حيث الحصول على نور الشمس صعب. فيتامين دي

األشعة حاالت نقص فيتامين دي شائعة أيضا في المناطق الملّوثة جدا، حيث يمكن أن ُتحجب 

 .فوق البنفسجية

يتواجد في االسماك والكبد وفي خاليا البشرة وتتحول الى فيتامين د بتأثير االشعة البنفسجية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9


 Kفيتامين 

  



 البروثرومبينفيتامين كي يقوم بتصنيع مجموعة prothrombin group  عوامل من

 في الكبد ( 10و 9و7و  2العوامل clotting ) factorsالتجلط

 الكربوكسيلفيتامين كي يعمل كعامل مساعد في إضافة carboxylation  إلى الجلوتامات

 :في البروتينات المسئولة عن اآلتي

الدم  تجلط( وبروتين سي  البروثرومبينمجوعةC وبروتين اسSوبروتين زدZ ). 

 األوستيوكالسينإلى  الكربوكسيلإضافة ) العظامتكوين osteocalcin 

نقص فيتامين كي: 

يحدث عادًة في حاالت ضعف امتصاص الدهون مثل 

 البراز الدهني steatorrhea  

 وضمور األغشية المخاطية المعوية 

 والبنكرياسوأمراض الصفراء   

 مثل حاالت العالج بالمضادات الحيوية لمدة طويلة أو في المواليد ( خلوها من البكتريا المعوية)وعقم األمعاء

 الجدد

يتواجد في الخضار 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3


 صديق الجلد E فيتامين 
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األحماض الدهنية ذات الروابط  يمنع أكسدة فيتامين إي

 polyunsaturated fatty acids غير المشبعة
قليلة الكثافة ولذلك فهو يقلل  الليبوبروتيناتوتمنع أكسدة 

 بتصلب الشرايينمن احتماالت اإلصابة 

 الكرات قد يؤدي إلى تقصير فترة حياة  فيتامين إينقص

.  خاصًة في األطفال لألنيميامما يؤدي  الدموية الحمراء

وهناك بعض الدالئل على أن فيتامين إي يستطيع أن 

 األشعة فوق البنفسجيةيحمي الجلد من آثار 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9

