
 

 

 الفيتامينات الذائبة بالدىهن 

Fat soluble vitamins 
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  Vitamins الفيتامينات

ىي مخكبات عزػية مػجػدة في السػاد الغحائية الصبيعية يحتاجيا الجدع بكسيات صغيخة ججًا لالستفادة    
 -مشيا في العسميات الحيػية االعتيادية كالشسػ واالدامة وانتاج البيس والتفكيذ. ومغ ميداتيا:

 ىي احج مكػنات الغحاء  .1

 تػجج بكيات ضئيمة بالغحاء .2

 والشػ وتصػر االندجةضخورية الدامة الحياة  .3

 في حالة غيابيا تطيخ اعخاض نقز عمى الصائخ .4

 والشياسيغ. Dاليسكغ تكػيشيا داخل الجدع يحل عمييا الصيخ مغ الغحاء عجا فيتاميغ  .5

 : وتقدم الفيتامينات الى
 . الفيتاميشات الحائبة بالجىغ. 2. الفيتاميشات الحائبة بالساء.          1
 

 الفيتامينات الذائبة بالدىن بالماءالفيتامينات الذائبة 
 C,O,Hتحتػي عمى  C,O,H,S,CO,Nتحتػي عمى 

 تخدف بالجىػف  ال تخدف في الجدع
 تصخح كاممة مع البخاز تصخح الكسيات الدائجة خارج الجدع عغ شخيق الجياز البػلي

 باالمعاءفقط يتكػف  Kفيتاميغ يتكػف العجيج مشيا في االمعاء بػاسصة االحياء السجيخية
 يحتاجيا الجدع في تشطيع ايس الػحجات البشائية تختبط جسييا بعسميات نقل الصاقة

 تػجج بالشباتات عمى ىيئة مػلجات لمفيتاميشات مثل الكاروتيشات الفا وبيتا وكاما  معزسيا في الشباتات



 

 

 
 العهامل المؤثرة عمى فعالية الفيتامينات

 ضخوؼ الخدف وشػؿ مجة الخدف  .1

 التعخض لمعشاصخ السعجنية كالحجيج والشحاس  .2

 الخشػبة .3

4. PH 

 شكل العمف بييئة مجخوش او اقخاص .5

 
 
 
 

 احتياجات الصيػر الجاجشة لمفيتاميشات حدب اعسارىا             

 

  
 Fat soluble vitamins   الفيتامينات الذائبة بالدىهن 

 .  Kو  Eو  Dو  Aوتذمل 
 A  C19H27CH2OH( فياميغ 1)

 ويػجج في الصبيعة في صػرتيغ    
 الرهرة األولى 



 

 

ويمعب ججار االمعاء  Aعمى شكل مػاد ممػنة صفخاء او بختقالية تدسى كاروتيشات ويتع تحػيميا الى فيتاميغ 
والكبج دورًا ىامًا في ىحه العسمية وتعتبخ الكاروتيشات السرجر الشباتي الػحيج ليحا الفيتاميغ والنيا تعصي 

( واىع مرادر ىحا الفيتاميغ  Provitamin A) Aفي الجدع فانيا تدسى مػلجات فيتاميغ  Aفيتاميغ 
الشباتية )الخيتشػؿ( ىي الخذ والصساشة والسذسر والسعجنػس والكخاث اما في السسمكة الحيػانية فالكاروتيشات 

 نادرة ومػجػدة في صفار البيس والدبج البقخي. 
 الرهرة الثانية 

اد غيخ ممػنة وىحه غيخ مػجػدة اال في السسمكة الحيػانية وتكثخ في زيت الدسظ وكبج ويػجج عمى شكل مػ 
الحيػانات والدبج والحميب ويتػاجج برػرة الفيتاميغ ذاتو . اما الفيتاميغ السحزخ صشاعيًا فيػجج عمى شكل 

 -السخكبات التالية :
 Retinol       vitamin A-CHOكحػلي  Aفيتاميغ  -أ

 Retinal    vitamin A-CH2OHالجييايجي  Aفيتاميغ  -ب
 Retinoic    vitamin A-CooHحامس  Aفيتاميغ  -جػ

 Carotenesعبارة عغ مخكبات نباتية تشتذخ في الصبيعة وتدسى كاروتيشات  Aمػلجات فيتاميغ 
 والكاروتيشات ىي مػاد ممػنة ال تحتػي عمى االوكدجيغ وتػجج في الصبيعة بذكل الفا وبيتا وكاما 

 Aوظائف الجدم التي تحتاج الى فيتامين 
 احجاث البرخ وسالمة العيغ .1

 يسشع خمل االعراب  .2

 السحافطة عمى الغذاء السخاشي لالندجة .3

 السحافطة عمى التكاثخ  .4

 نسػ وتكػيغ العطاـ .5

 السحافطة عمى ضغط سػائل السخ والشخاع الذػكي .6

 
 اعراض نقرو في االفراخ الرغيرة     
 قمة ىالذيية .1

 ضعف الشسػ  .2

 عجـ تػازف الحخكة .3

 انتفاش وضعف الخير .4



 

 

 تقخف االغذية السخاشية لالندجة .5

 قمة مقاومة االمخاض وارتفاع اليالكات . .6

 
 اعراض نقرو في الطيهر البالغة

 عجـ تػازف الحخكة .1

 انتفاش وضعف الخير .2
 انخفاض انتاج البيس وندبة الفقذ .3

 زيادة البقع الجمػية في البيس  .4

 الخرػبةانخفاض ندبة  .5

 سػائل متجبشة حػؿ العيغ مدببة عجـ الخؤيا .6

 عمى الصيػر تدبب االعخاض ذاتيا في حالة نقرو . Aالسدتػيات العالية مغ فيتاميغ 

 

 A العهامل المؤثرة في احتياج فيتامين
 ساللة الصيخ عالقة شخدية مع الدالالت الثقيمة  .1

 Aارتفاع الصاقة يخفع مغ خديغ الكبج مغ فيتاميغ  .2

 Aارتفاع البخوتيغ عالقة شخدية مع احتياج فيتاميغ  .3

 Aعالقة شخدية مع احتياج فيتاميغ ارتفاع درجات الحخارة  .4
 Aفيتاميغ االمخاض كالكػكديجيا تديج الحاجة ل .5

 
 D     Calciferol( فيتامين 2) 

ويتػاجج بكثخة في السسمكة الحيػانية كديت الدسظ  Antirachitic vitaminويدسى الفيتاميغ السانع لمكداح 
وىي الريغة الفعالة   Cholecalciferol D3والتػنػػة والػػػدخديغ والكػػبج والخسيخة ويحتاج الججاج الى فيتاميغ 

الحي يحفد امتراص -dihydroxycholecalciferol   1,25لمفيتاميغ التي تعسل كسػلج تغحوي لميخمػف 
 فػر لتكػيغ الييكل العطسي والسشقار والسخالب وقذخة البيزة. الكالديـػ والفد

 D  (Provitamins D)مهلدات فيتامين 
 Ergosterol( اركهستيرول 1)



 

 

والسدسى كالديفيخوؿ  D2والتي عشج تعخضيا الى االشعة البشفدجية تتحػؿ بعج عجة خصػات الى فياميغ 
االركػستيخوؿ يتحػؿ الى مادة سامة ىي تػكدي ستيخوؿ وزيادة التعخيس الى االشعة البشفدجية فاف 

Toxisterol .ليحا يجب ايقاؼ التعخيس لالشعة عشج تكػيغ الكالديفيخوؿ 
                             Toxisterol  

 

Ergosterol                        Calciferol  

 

 Dehydrocholestrol -7دي ىيدروكهليدترول  -7( 2)
عشج تعخض الجمج الشعة الذسذ )فػؽ البشفدجية( .  D3وىحه السادة مػجػدة تحت الجمج وتتحػؿ الى فيتاميغ 

دي ىايجرو كػليدتخوؿ وذلظ في االمعاء الحتػاء  -7واندجة الجدع ليا القابمية عمى تحػيل الكػلدتخوؿ الى
وبالتالي يشتقل ىحا السخكب  Dehydrogenaseالغذاء السخاشي لالمعاء عمى انديع 

Dehydrocholesterol -7  الى الجمج ليتحػؿ الى فيتاميغD3  .عشج التعخض لالشعة فػؽ البشفدجية 
 

Cholesterol          7- Dehydrocholesterol              الجمج         vit D3 

         dehydrogenase في االمعاء   
 

 Dوظائف فيتامين 
 مغ خالؿ ججراف االمعاء Pو   Caامتراص  .1

 مغ خالؿ ججراف االمعاء Caتكػيغ البخوتيغ الخاص في نقل  .2

 تكمذ العطاـ وزيادة امتراص العشاصخ السعجنية .3

 ترفية الفػسفات بالكميتيغ .4

 
 Dالعهامل المؤثرة عمى احتياج الطيهر لفيتامين 

 مرجر الفدفػر بالعميقة .1

 بالعميقة Pو   Ca مقجار .2

 Pو   Caالشدبة بيغ  .3

 تعخض الصيخ الشعة الذسذ .4

 
 في الطيهر Dتأثير المدتهيات العالية من فيتامين 

 زيادة

 اشعة
 

 بنفسجية

 ينتقل
 

 الى



 

 

 مغ العطع الى االندجة Pو   Caاعادة امتراص  .1

 سيػلة كدخ العطع .2

 العزالت السمداء تتحدذ لتخسيب الكالديػـ  .3

 تخسيب الكالديـػ االوعية الجمػية والجياز البػلي والتشفدي . .4

 
 في االفراخ Dاعراض نقص فيتامين 

 ضعف الشسػ والػزف  .1

 الكداح .2

 ليػنة السشقار والسخالب .3

 عجـ تكمذ الييكل العطسي .4

 قرخ العطاـ وتذػىيا .5

 ضعف واسػداد الخير .6

 في الدجاج البالغ Dاعراض نقص فيتامين 
 انخفاض انتاج البيس .1

 بيس ذو قذخة خفيفة .2

 انخفاض ندبة الفقذ .3

 ليغ العطاـ .4

 البيس والسبيستقمز حجع قشاة  .5

 ليػنة السشقار والسخالب وعطع الرجر  .6

 E    Tocopherol( فيتامين 3) 
ويػجج عمى شكل الفا وبيتا وكاما ودلتا تػكػفيخوؿ  Antisterility vitaminويدسى الفيتاميغ السانع لمعقع 

 وىي االشكاؿ الفعالة اما االشكاؿ االخخى فتكػف غيخ فعالة. 
ب ولتفكيذ البيس ويؤدي الى تمف الخريتيغ في الجيكة السغحاة عمى عالئق ضخوري لالخرا Eوفيتاميغ 

 ناقرة بيحا الفيتاميغ لفتخة شػيمة وعشج نقرو في االفخاخ فانو يدبب :
حيث يتسيد بعجـ قجرة الفخخ عمى  Crazy chickاو مخض الفخخ السجشػف  Encephalomalaciaليغ الجماغ   (1)

 الديخ برػرة متػازنة ويدقط الفخخ الى االماـ والخمف والى الجانبيغ وكحلظ الجوراف حػؿ نفدو . 

  Exudative Diathesisااللبة الشزحية  (2)



 

 

والدميشيػـ ويحجث ىحا السخض بتجسع سائل شفاؼ في االندجة تحت الجمج  vit Eتحجث نتيجة نقز 
 الرجر والتجػيف البصشي وىحا الدائل يذبو تخكيب بالزما الجـ . وباالخز

   Muscular Dystrophyضسػر العزالت  (3)

 يسكغ التقميل مغ حجوثو باضافة مخكبات الدميشيػـ ووجػد الددتيغ والسيثػنيغ يقاوماف االصابة بيحا السخض. 
 

 vit Eاما وظائف 
 غ االكدجة لػجػد مجسػعة فيشػلية في السخكب . م Aعامل حيػي اساسي مزاد لالكدجة يحسي فيتاميغ  .1

 يداعج في التشفذ الخمػي.  .2

 يسشع تيجـ تخكيب المبيجات في السايتػكػنجريا باالكدجة.  .3

 السخكبات الفدفػرية ذات الصاقة العالية.  وباالخز phosphorylationيداعج في عسمية الفدفخة  .4

 .Nucleic acidيداعج في ايس الحامس الشػوي  .5

 . Ascorbic acidلو دور في تخميق حامس  .6

 لو دور في ايس االحساض االميشية الحاوية عمى الكبخيت.  .7

 والسػجػد في جدع الججاج.  Eالحي يذابو فيتاميغ  Ubiquinonيذتخؾ في تكػيغ االنديع السداعج  .8

جات االحادية تداعج الميبػبخوتيغ في الجـ والرفخاء والكميدخي lipoproteinيتع بػاسصة  Eامتراص فيتاميغ 
 عمى االمتراص. 

 
 Eالعهامل المؤدية لتمف فيتامين 

 .الديػت الستعجد غيخ السذبعة 1
 . صشع االقخاص العمفية 2
 . امالح الحجيج يتيجـ ىحا الفيتاميغ بػجػد كمػريج الحجيجيظ3
 . مدتحزخات تقريخ المػف مثل ثشائي اوكديج الكمػر 4
 . فػسفات كخسيل االوكدجيغ الثالثي والخالت والدكديشات ورباعي كمػريج الكاربػف.5

 
  

 K    (vitamin K )( فيتامين 4)
  Antihemorrhagic vitaminويدسى الفيتاميغ السانع لمشدؼ 

 مرادره 



 

 

 K1 Phylloquinoneفيتاميغ  -أ
والدبانغ والميانة والصساشة والقخنابيط. االكثخ فعالية ويكػف مػجػدًا في السسمكة الشباتية مثل البخسيع     

 لمصيػر
 Menaquonone -4  K2فيتاميغ  -ب

 ويتكػف ىحا الفيتاميغ بػاسصة البكتخيا في االمعاء الغميطة ويتػاجج بكثخة في بقايا الشباتات والحيػانات .     
 Menadione     K3فيتاميغ  -جػ

.  Dimethylpyrimidolاو  Diphosphateاو  Sodium bisulfiteمغ  ويسكػػػغ تكػػػػػيشو صشاعياً     
 االقل فعالية لمصيػر

 تحتاج الى الجىغ الغحائي وامالح الرفخاء المتراصيع في االمعاء.  Kوالرػر الثالثة لفيتاميغ 
 صفاتو 

 ال يحوب في الجىػف . (1)
 يقاـو الحخارة والتاكدج والقػاعج والحػامس والزػء واالشعة .  (2)

 .vit K1اكثخ الرػر نذاشًا    (3)

 والسػاد البخوتيشية الالزمة في الكبج.  Prothrombinميع لمشطاـ االنديسي لتكػيغ  (4)

 وعسمية تخثخ الجـ ببداشة تكػف كاالتي :
 الخطهة األولى 

Vit K     Prothrombin                      thrombin 
 

 الخطهة الثانية 
fibrinogen                       fibrin  )الخثخة( 

الحي يعصى ليخفس مدتػى البخوثخومبيغ في الجـ  Dicumarolويزاد عسل الفيتاميغ الجاي كيػماروؿ 
 ولتدداد الفتخة الالزمة لتخثخ الجـ.

يستز مغ االمعاء الجقيقة ويمـد المتراصو وجػد امالح الرفخاء ويدخي بعج االمتراص الى الجـ  (5)
 ثع الى الكبج حيث يخدف ىشاؾ. 

 مالحعة 
 دقائق.  5ثانية وفي حالة الشقز بيحا الفيتاميغ تستج الى  22-17فتخة تخثخ الجـ في الججاج    
 
 

 بوجود الكالسيوم

thrombokinas

e 

 thrombinبوجود 



 

 

 Kالعهامل المؤثرة في احتياج الطيهر لفيتامين 

 اتاحة الفيتاميغ في العميقة .1

 درجة ثبات الفيتاميغ في العميقة  .2

 تكػيغ الفيتاميغ بػاسصة االحياء السجيخية لمقشاة اليزسية .3

 قابمية امتراص الفيتاميغ التي تعتسج عمى مدتػى الجىغ وافخاز كسيات كافية مغ امالح الرفخاء .4
 الجاخمي لالمعاءتمف الفيتاميغ بدبب االصابة بالكػكديجيا السدببو لمشدؼ  .5

 القابمية الػراثية .6
 اعراض نقص الفيتامين في االفراخ الرغيرة 

زيادة الفتخة الدمشية الالزمة لتخثخ الجـ واحتػاء العميقة او ماء الذخب مزادات ليحا الفيتاميغ تديج مغ  .1
 شجة االعخاض. 

 الجقيقة.  ندؼ في الرجر واالرجل واالجشحة والتجػيف البصشي والدصح الخارجي لالمعاء .2

 فقخ الجـ ىػ احج اعخاض نقز ىحا الفيتاميغ.  .3

 تػقف نسػ نخاع العطع. وتأكل ججراف القانرة .4

 
 اعراض نقص الفيتامين في الدجاج البالغ

 ارتفاع اليالكات الجشيشية في اليـػ الثامغ عذخ مغ الحزانو .1

 وجػد بقع ندفيو في جدع الجشيغ اليالظ وزيادة البقع الجمػية في البيزة .2
 
 
 

 المردر : 
كتاب تغذية الطيهر الداجنة تاليف ا.د. عمي الياسين وا.د. دمحم حدن،  .1

 .2212جامعة بغداد ،

اسماعيل خميل ابراهيم ، جامعة  اسس تغذية الطيهر الداجنة ، تاليف .2
 .2222المهصل ،



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




