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 بیوشیمی هورمون و تغذیه 

 

 (A ،D ،E ،Kمحلول در چربی )های  ویتامین: 1فصل 
 

 خواننده قادر به پاسخگويی به سواالت در موضوعات زير خواهد بود: فصل در يک نگاه:
 ويتامینA  

 Wald’s visual cycle 
  کمبود يتامینA 

  ويتامینD 

  کمبود ويتامینD 

 ويتامین E 

  ويتامینK 

 
ممکن است به عنوان مقادير کم ترکیبات آلی موجوددرغذاهای طبیعی وضروری برای رشد ها  ويتامین

فاکتورهای ضروری غذايی هستند که ها  ويتامین وحفظ سالمت درانسان وحیوانات آزمايشگاهی تعريف شود.
لیپیدهاوپروتئین هامورد ، ها مانند کربوهیدرات the proximate principles of foodاستفاده مناسب  برای

گیورکی برنده -z-sent)آلبرت  "شما بیمار میشويد، آن را نخوريد است که اگرای  ماده Aويتامین " نیاز است.
بری بری آغاز  و نرمی استخوان ،کشف ويتامین از مشاهده عالئم کمبود مثل اسکوربوت. (۵۳۹7جايزه نوبل 

 پیشنهاد شد.( ۵۳۵۲)برنده جايزه نوبل  شد و تئوری ويتامین بوسیله هاپکینز
ويتامینهايی که زودتر شناخته چون . شد تشکیلآمین و  حیاتی ترکیب کلماتاز ( vitamine)ويتامین  کلمه
به همین دلیل به  د گروه آمینه بودندبعدی نشان داد که بسیاری از آنها فاق کار .گروه آمین داشتند، شدند

 برای آن استفاده شد.( vitamin) جديد ويتامینکلمه  برداشته شد و( eاصرار مک کالم حرف آخر آن )
 شود: می عمدتا به دودسته طبقه بندی هاويتامین

 ( A ،D ،E ،Kچربی ) محلول درهای  ويتامین( ۵
 ( C وکمپلکس  B)آب  محلول در هایويتامین( ۲

 هاويتامین کلی کمبود داده شده است. به طورنشان  ۵1۵در جدول ها  گروه از ويتامین تفاوت عمده اين دو
  رخ دهد: ممکن است به داليل زير

  دريافتکاهش  -الف
 اختالل در جذب -ب
 اختالل در متابولیسم  -ج
 نیاز به مواد ديگر -د
 افزايش دفع -ه
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 فصل اول: ویتامین های محلول در چربی 

 دونوع از ویتامینها مقایسه 111جدول 
 آب ويتامین محلول در چربی ويتامین محلول در 

حاللیت در 
 چربی

 نامحلول محلول

 محلول غیر محلول حاللیت در آب

 جذب
 همراه با چربی

 به کمک نمکها صفراوی
 *جذب ساده

های  پروتئین
 حامل

 * بدون پروتئین حامل حضور دارند

 *بدون ذخیره سازی ذخیره در کبد ذخیره سازی

 شود می دفع شود دفع نمی دفع

 کمبود
 

 هنگای که ذخیره خالی شود
 آشکار میشود

 به سرعت زمانی که هیچ*
 شود می ذخیره وجود ندارد ظاهر

 Hypervitaminosis may سمیت

result احتمال دفع بیش از حد 

 درمان کمبود
 تنها با دوزهای باال ممکن است

 از کمبود جلويری کند
ايی به طور عرضه در رژيم غذ

 ظممن

های  ويتامین
 عمده

A ،D ،E ،K B ،C 

 .استثنا استB۵۲ ويتامین*

 Aویتامین 

کاروتن نیز توسط ريچاردکوهن )برنده . جدا کردند ۵۳۵۹در سال  را Aسیموندزو کنديويتامین ، مک کالم
 شد.توضیح داده ( ۵۳۹7توسط پل کارر)برنده جايزه نوبل  A۵شناخته شد. ساختار ويتامین( ۵۳۹8جايزه نوبل 

 ویژگی های شیمیایی

 حیوانی وجود دارد.های  محلول درچربی است.فرم فعال آن فقط در بافت A ويتامین( ۵
يک مولکول بتاکاروتن از لحاظ نظری هم میتواند ( ۵1۵)شکل بتاکاروتن موجود در ، ساز ويتامینپیش( ۲

 ممکن است ايجاد شود.شود اما اين تنها دريک سیستم بیولوژيکی Aتبديل به دومولکول ويتامین 
آنها ترکیبات پلی ايزوپرنوئیدی . شود می به عنوان رتینوئیدها شناخته Aتمام ترکیبات بافعالیت ويتامین ( ۹

 باشد. می (دارای يک سیستم حلقه بتا يونون )سیکلوهگزينیل
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 بیوشیمی هورمون و تغذیه 

( آلدهید Aین رتینال )ويتام( الکلAعبارتند از رتینول)ويتامین Aسه ترکیب مختلف بافعالیت ويتامین ( 4
 ۵1۵شکل ( اسیدAورتینوئیک اسید )ويتامین 

 
 A:ساختار ویتامین 111شکل 

 

رتینال ممکن است توسط رتینول ردکتاز به رتینول کاهش يابد. اين واکنش به آسانی قابل برگشت 
 ( ۵1۲ديگر تبديل شود)شکل های  است.رتینال به رتینوئیک اسید اکسید شود که نمی تواند به فرم

 جانبی حاوی پیوند دوگانه متناوب هستند واز اين رو بسیاری از ايزومرها امکان پذير است.های  زنجیره( ۱
شود  می در روغن ماهی يافت A۲نامیده میشود که رايج ترين است.ويتامین A۵، همه انواع ترانس رتینال

 نال است.سیس رتی-۵۵ودارای يک پیوند دوگانه اضافی در حلقه استترکیب مهم بیولوژيکی 
 

 Aجذب ویتامین 

رتینالتوسط رتینال ردکتازوابسته به . شود می بتاکاروتن که توسط يک دی اکسیژنازبه فرم رتینال شکسته
NADHوNADPH(.۵1۹يابد. روده محل عمده جذب آب است.) می موجود در مخاطروده به رتینول کاهش 

، .در انسداد مجاری صفراوی واستئاتورهصفراوی داردهای  جذب همراهبا ديگر چربی هاست ونیازبه نمک
شود ومتصل به  می مخاطی رتینول دوباره بااسیدچرب استریهای  يابد.در سلول می کاهشAجذب ويتامین 

 کبدويتامین باعنوان رتینول پالمیتات ذخیرهای  در سلولهای ستاره. شود می شیلومیکرون شده وبه کبد منتقل
 شود. می
 
 


