
 

 

 الفيتامينات الذائبة بالماء

Water soluble vitamins  

Lecture 10 

 By Dr. Husam H. Nafea 

Department of Animal Production 

College of Agriculture/ University of Anbar 

 Water soluble vitaminالفيتامينات الذائبة بالماء 
  B1 Thiamine. فيتامين 1

 بايخمجيغ وثايازول.  Thiazole ringو  Pyrimidineوىػ مخكب كيسياوي بديط يتكػن مغ    
يستز بديػلة مغ االمعاء الجقيقة وذلظ لحوبانو في الساء وبعج االمتراص يشتقل الى الكبج  B1وفيتاميغ 

ولو دور ميع في التسثيل الغحائي لمسػاد  B1الرػرة الفعالة لفيتاميغ  Co-Carboxylaseوالكميتيغ ويعتبخ الـ 
البايخوفيظ فيحػلو الى حامس الكاربػىيجراتية ، اذ ان لو دور في ندع مجسػعة الكاربػكديل في حامس 

 وماء في دورة كخبذ. Co2الخميظ وىحا بجوره يتاكدج الى 
 B1 العهامل المؤثرة في احتياج فيتامين

 اقل مغ الثقيمة . B1الداللة : حيث العخوق الخفيفة تحتاج فيتاميغ  .1

 زيادة كسية الفيتاميغ بديادة السػاد الكاربػىيجراتية.  : مكػنات العميقة .2

مزادات الكػكديجيا تجعل الفيتاميغ غيخ متيدخ )متاح( عشج استعساليا يجب مثل  االضافات غيخ الغحائية .3
 زيادة احتياجات الصائخ لمثياميغ.

 B1مصادر فيتامين 
الكبج والكمى والمحع والبيس والخزخوات الػرقية والشخالة )القذػر(. كسا تقػم البكتخيا السػجػدة في معجة   

 ممغع/ كغع.  2الحيػانات السجتخة بتحزيخ ىحا الفيتاميغ. ويجب ان يتػفخ في العميقة بشدبة 
 اعراض نقص الثيامين باالفراخ الصغيرة .

 فقجان الذيية  .1
 الخيرضعف الشسػ وانتفاش  .2



 

 

 عجم تسكغ الصيخ مغ الػقػف .3

 التػاء الخأس لمخمف .4

 ارتفاع اليالكات .5

 . بالدجاج البالغاعراض نقص الثيامين 
 انخفاض ندبة الفقذ وىالك االجشة .1

 كيتػليد في خاليا الجم الحسخ. معخفة نقرو مختبط بسدتػى انديع تخاند .2

 
 B2 Riboflavinالرايبهفالفين . 2

والخايبػفالفيغ مخكب بمػري اصفخ المػن ويحوب في الساء  vit Gالكتػفالفيغ كان يدسى وكان يدسى بـ    
كسا يحوب في الػسط القمػي ولكشو ال يحوب في االيثخ واالسيتػن. ويجب عجم تعخيزو لمزػء اذ انو في 

ع عغ الحالة الرمبة مادة ثابتة بذخط عجم تعخضو لمزػء ويحفظ في زجاجات بشية غامقة. يجب االمتشا
 .  B2اضافة بيكاربػنات الرػديػم الى الصعام النيا تتمف فيتاميغ 

 وجهده ودوره
فيو كسا يتػاجج في الشباتات الخزخاء  يػجج في الحميب ويخجع لػن الذخش االصفخ الى وجػد الخايبػفالفيغ  

والكبج والخسائخ والفصخيات والدسظ والبيس والخسيخة وبسجخد ان يرل الى االمعاء الجقيقة فانو يستز 
بديػلة عغ شخيق الجم يشتذخ داخل الجدع ويرل الى كل خمية والدائج مشو يخخج عغ شخيق البػل . يجخل 

بتفاعالت االكدجة واالختدال في الجدع ومغ اىسا فالفيــــغ احـــــادي في تخكيب عجد مغ الكػانديسات السيسة 
ويدـسى  FADوكحلظ فالفيغ ادنيغ ثشائي الشيػكميػتيج  FMN Flavin Mononucleotideالشيػكميػتــــيج 

Flavin Adenine Dinucleotide  ممغع / كغع عمف. 7و5- 2و5احتياجو لمصيػر الجاجشة مغ 
 الفين في الطيهر الداجنةاعراض نقص الرايبهف

 تجىػر الشسػ  .1

 تذػه القجم والتػاء االصابع  .2

 paralysis الذمل الجائع  .3

 فذل الجشيغ الفاقذ وارتفاع اليالكات الجشيشية  .4

 
 Niacin. النياسين 3

 Nicotinic acidحامس الشيكػتيشظ 



 

 

 في العسميات االيزية وفي مشع خذػنة الجمج.  وقج عخفت اىسية حامس الشيكػتشيظ
 صفاتو 

 . مػجػد في كل خمية حية بكسيات ضئيمة ججًا. 1
 . يحوب في الساء وال يحوب في االيثخ وثابت بذجة في الغميان او عشج تعخضو لمزػء او اليػاء. 2
في االندجة وبػاسصة الكائشات  Tryptophan. يحزخ ىحا الفيتاميغ مغ الحامس االميشي التخبتػفان 3

 البيخيجوكديغ.  B6الجقيقة في االمعاء وبػجػد فيتاميغ 
                          B6+الكائشات الجقيقة 
Tryptophan                                      Nicotinic acid  

 . يسكغ تحزيخه باكدجة الشيكػتيغ بالسػاد السؤكدجة القػية .4
 .NADو  NADPػن اثشيغ مغ االنديسات السداعجة . يك5 

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate  وNicotinamide Adenine Dinucleotide 
 وىي ميسة في تفاعالت االكدجة واالختدال وليسا اىسية في ايس الكاربػىيجرات والبخوتيشات والجىػن 

 
 العهامل التي تؤثر في احتياجات الطيهر لحامض النيكهتينك

والتخبتػفان لتخكيب  B6التخبتػفان : مسكغ ان يتحػل التخبتػفان الى حامس الشيكػتشيظ مسكغ يزاف  .1
ىحا الفيتاميغ وعشج زيادة التخبتػفان في العميقة يقل احتياج الججاج لمشياسيغ. وتختمف احتياجات 

 الشيكػتشيظ وذلظ لتحػيل التخبتػفان في الجدع الى حامس الشيكػتشيظ. الججاج لحامس 
اتاحة الشيكػتيشظ : يػجج مختبط مع مخكبات اخخى في الحرة الرفخاء والحشصو فيرعب االستفادة مشو  .2

. 
 اعراض نقص النياسين في االفراخ الصغيرة 

 بصئ الشسػ  .1

 ضعف الخير وخذػنتو .2

 وتزخع السفاصل العخقػبية .3

 الجمج و الفعالتياب  .4
 اعراض نقص النياسين في الدجاج البالغ  

 انخفاض انتاج البيس .1

 انخفاض ندبة الفقذ .2
 مصادره 



 

 

 تعتبخ الخسيخة مغ اغشى السػاد بيحا الفيتاميغ كحلظ البيس والكبج والكمية والدسظ. 
ع واحتياجو ويستز ىحا الفيتاميغ بديػلة مغ االمعاء ويحسل بػاسصة الجم الى كل خمية مغ خاليا الجد

 ممغع / كغع عمف.  22-11لمصيػر الجاجشة مغ 
 
 B6 Pyridoxinالبايروكسين . 4

 -وىحا الفيتاميغ لو دور في شفاء نػع معيغ مغ امخاض الجمج ويتػاجج ىحا الفيتاميغ بالرػر التالية :   
 أ. البايخوكديغ

 ب.البايخيجوكدال 
 جـ. البايخيجوكداميغ 

 دوره الحيهي 
 Carboxylالحي يحخر مجسػعة الكاربػكديل  Decarboxylaseكجدء مغ االنديع  B6. يعسل فيتاميغ 1

 التايخوسيغ والحي لو دور في ايس االحساض االميشية.  Tyrosineمغ عجة احساض اميشية مثل 
والحي يداعج عمى نقل مجسػعة االميغ مغ الحامس االميشي  Transaminase. يعسل كجدء مغ االنديع 2

Glutamate and Asparatate Transaminase . 
 مصادره 

تعتبخ الخسيخة مرجر مستاز ليحا الفيتاميغ كحلظ في الحبػب والبحور وباالخز اجشتيا كسا يتػاجج في    
 الدسظ والحميب والكبج وصفار البيس وفي االندجة الحيػانية. 

 B6هامل التي تؤثر في احتياجات الطيهر لفيتامين الع
 B6محتػيات العميقة مثل ارتفاع الكػليغ يؤدي الى نقز فيتاميغ .1

 اقل مغ الثقيمة B6الداللة : الدالالت الخفيفة تحتاج الى فيتاميغ .2

 
 عمى االفراخ الصغيرة B6اعراض نقص فيتامين 

 فقجان الذيية والشسػ .1

 وتكػن سيمة االثارة ضيػر اعخاض عربية عمى االفخاخ .2

 والذمل Perosisاندالق الػتخ  .3

 ارتفاع اليالكات  .4

 لدجاج البالغعمى ا B6اعراض نقص فيتامين 



 

 

 انخفاض انتاج البيس.1
 .انخفاض ندبة الفقذ2

    
  Pantothenic acidحامض البانتهثنيك . 5

 صفاتو 
 . سائل زيتي لو لػن اصفخ شاحب. 1
 باالحساض او القمػيات وال يحوب في البشديغ. . يحوب في الساء ويفدج بتحممو 2
 . يتكػن حامس البانتػثشيظ مغ 3
 Pantoicحامس البانتػيظ  -أ

 - alanineالحامس االميشي بيتا االنيغ  -ب
( في السػاد الكاربػىيجراتية والجىشية وبعس االحساض االميشية 2C. اتحاده مع جديئيغ مغ الكاربػن )4

 . A ليكػن االستيل كػاندايع
 Folic acid( وحـــامس الفـػليظ vit Cوحامس االسكػربيظ ) B12. ليحا الفيتاميغ عالقة بفيتاميغ 5

. ان حجث نقز في البانتػثشيظ يعدى اما الرتفاع الحخارة وضخوف الخدن الخديئة ووجػد Biotinوالبايػتيغ 
 مزادة حامس البانتػثشيظ في االعالف.

 مصادره 
 الكبج والكمى وقذػر الخز والخسائخ 

 اعراض نقصو في االفراخ 
 تجىػر الشسػ .1

 انتفاش الخير .2

 افخاز سائل لدج مغ العيغ عمى االجفان وتمترق عمى بعزيا .3

 تطيخ قذػر صجفية عمى زوايا الفع .4

 يربح الجمج اسفل القجم سسيكًا ومتقخناً  .5
 Biotinالبايهتين  .6

( العامل الػاقي ونقز البايػتيغ غيخ محتسل الحجوث Protective Factor) Hويدسى احيانًا بفيتاميغ    
في الججاج عشجما تغحى عمى العالئق االعتيادية ويسكغ ان يحجث الشقز باضافة كسيات كبيخة مغ بياض 

وىػ عبارة عغ كاليكػبخوتيغ  Avidinالبيس الى العميقة اذ ان بياض البيس يحتػي عمى بخوتيغ االفجيغ 



 

 

glycoprotein  يفخز مغ الصبيعة السخاشيةMucosa  في قشاة البيس وعميو فيػ يتػاجج في جدء االلبػميغ
مغ البيس والتي تختبط بدخعة مع البايػتيغ في االمعاء وتسشع امتراصو ، كسا يحجث الشقز بالبايػتيغ عشج 

 عمف.ممغع / كغع  1.15اضافة مخكبات الدمفا. ويقجر احتياجو لمصيػر الجاجشة بحػالي 
 صفاتو 

 . مخكب بمػري يحوب في الساء وال يحوب في االيثخ او الكمػروفػرم. 1
 .ثابت لمحخارة والزػء وال يتاثخ بالقمػيات او االحساض. 2
 . يػجج في الصبيعة اما متحجًا مع الحامس االميشي الاليديغ ليكػن 3

 Biotin + lysine              Biocyatineالبيػساتيغ                      
 وىػ الذكل الستغمب في الخسيخة 

 او يػجج بذكل مشفخد كسا في الحميب والخزخوات.
في عسمية ايس  Co2حيث يعسل كانديع الضافة او فرل  Co2. مغ وضائفو الفدمجية انو يثبت 4

 الكاربػىيجرات كحلظ لو دور في عسميات ايس الجىػن والبخوتيشات. 
 وفي تكػيغ القػاعج البيػريشية والبخيسيجية .  isolenineو  lencine. لو دور في تسثيل االحساض االميشية 5
 

 العػامل السؤثخة عمى احتياجات البايػتيغ
 اتاحة الفيتاميغ .1

 الجىػن الستدنخة تتمف الفيتاميغ وبحلظ تدداد الحاجة اليو .2

كسيتو السشقػلة عغ شخيق البيزة السجيخية لالمعاء و درجة تكػيغ الفيتاميغ او ىجمو بػاسصة االحياء  .3
 مصادره 

يتػاجج في الكبج والكمى والخسيخة والحميب والخزخوات ويعتبخ الغحاء السمكي مغ اغشى السػاد الغحائية بيحا    
 الفيتاميغ. 

 اعراض نقصو 
 التياب الجمج  .1
  Perosisاندالق الػتخ  .2

خذػنة الجمج حػل زوايا الفع وتذقق الجمج اسفل القجم كسا تمترق الجفػن ويحجث اضسحالل في  .3
 العزالت. 

 تذسع الكبج والكميتيغ  .4
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