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 Folacinاو  Folic acidحامض الفهليك او الفهالسيم . 7
  BCويدسى فيتامين 

حامس الفهليك يختبط مع حامس الكمهتاميك ويكهن غيخ فعال اال ان البشكخياس والكبج والكمية 
 Cysteinتحتهي عمى انديسات تتسكن من تحخيخ حامس الفهليك وىحا يتاثخ بتهفخ الددتين 

خى. ويكثخ وجهده في الخسيخة والكبج واألوراق الخزخاء وتحتاج وحامس االسكهربيك وعهامل اخ
 في نسهىا الى وجهد ىحا الحامس.  Lactobacillusبكتخيا حامس الالكتيك 

ال يحوب ىحا الحامس في الجىهن وال يتاثخ بالحخارة في الهسط القاعجي والهسط الستعادل لكشو 
 يتاثخ بالزهء.

 -الل :لو دور حيهي واساسي في الجدم من خ
 . تحهيل الحامس االميشي الكاليدين الى الحامس االميشي الديخين 1

               folic  

glysine                 serine  

 . يسشع حامس الفهليك االنيسيا .2
التي تجخل في تخكيب االحساض الشهوية عميو  . ميم لتكهين السيثايهنين والقهاعج البيهريشية3

 يعتبخ ىحا الحامس ميم لمخمية الن االحساض الشهوية ىي جدء ىام في الخمية. 
 0. لو اىسية في تكهين انهية الخمية عميو فان لو دور ميم في الشسه. 4
 . لو دور في التسثيل الغحائي لمحامس االميشي الثايخوسين. 5
 

 احتياج الطير لحامض الفهليكالعهامل المؤثرة في 
 مدتهى الكهلين: يسكن لمكهلين ان يدج نقز حامس الفهليك واليحرل العكذ في ذلك .1



 

 

 ندبة الجىن بالعميقة: مع ارتفاع الجىن تدداد حاجة الصيخ الى حامس الفهلك .2

 تدداد حاجة الصيخ الى حامس الفهلك البخوتينمع ارتفاع  ندبة بخوتين العميقة: .3
ت: مع ارتفاع ىحه السخكبات في العقاقيخ والسزادات الحياتية السدتعسمة مخكبات الكبخي .4

 تدداد حاجة الصيخ الى حامس الفهلك
 

 اعراض نقصو 
 تاخيخ نسه االفخاخ ،  .1
 ضعف نسه الخير وتمهنو بمهن يختمف عن لهن ساللة الصيخ  .2

 فقخ الجم الحي يتسيد بكبخ كخيات الجم ونقز المهن  .3

 . Perosisتراب باندالق الهتخ   .4

 انخفاض انتاج البيس وندبة الفقذ .5
 
 
 الكهباالمين  B12 Cobalamine. فيتامين 8

 ويدسى السانع لالنيسيا الخبيثة 
 مميزاتو 

. لهنو احسخ لهجهد عشرخ الكهبالت فيو كسا انو يحتهي عمى مجسهعة الديانيج ويهجج فيو 1
 الشتخوجين والفدفهر. 

 . يحوب في الساء والكحهل واالسيتهن وال يحوب في االيثخ والكمهروفهرم .2
 . يتاثخ في السحاليل الذجيجة الحسهضة والذجيجة القمهية. 3
 . من مسيداتو ىه تكهيشو من قبل االحياء السجيخية في االمعاء. 4
 . لو دور في عسميات نقل مجسهعة السثيل من مخكب الى مخكب في الجدم. 5
 والبخوتيشات في الجدم.  Nucleic acidيم لتكهين الحامس الشهوي . م6
. يحدن امتراص الكاروتيشات من االمعاء الجقيقة وىه ميم بالشدبة لالنديسات لتحهيل 7

 في الجدم.  Aالكاروتيشات الى فيتامين 
 . لو دور في الجياز العربي كحلك لو دور في ايس السهاد الكاربهىيجراتية والجىشية. 8

ويعتبخ ىحا الفيتامين ضخوري النتاج كخيات الجم الحسخاء وغيابو يؤدي الى فقخ الجم ونقز 
 B12الكخيات البيزاء ومن اعخاضو بصيء الشسه وقمة كفاءة التحهيل الغحائي ويخدن فيتامين 

 ممغم / كغم عمف.0.002-0.001اشيخ في الكبج. احتياجاتو من  5لسجة ال تتجاوز 



 

 

 B12احتياج الطير لفيتامين  العهامل المؤثرة في
مقارنة  B12شخيق التخبية الصيهر السخباة عمى الفخشة تحرل عمى كسيات من فيتامين .1

 بالسخباة عمى االرضية الدمكية

 لو عالقة تبادلية مع الفيتاميشات االخخى مثل البانتهثيشك .2

 .B12زيادة مدتهى البخوتين في العميقة يديج من الحاجة الى فيتامين  .3

تعتسج االحتياجات عمى مدتهى حامس الفهليك والكهلين والسيثايهنين فاذا انخفزت  .4
 B12مدتهياتيم زادة الحاجة الى فيتامين 

 اعخاض نقرو باالفخاخ:
 .االنيسيا1
 .ضعف الشسه والتخير2
 .االندالق الهتخي 3
 .ارتفاع اليالكات 4
 .تمف الكميتين عشج التذخيح5

 اعراض نقصو بالدجاج البالغ
 انخفاض البيس السشتج وندبة الفقذ .1
 اليتسكن الجشين من الفقذ .2

 ارتفاع اليالكات الجشيشية .3
 Choline. الكهلين 9

وىه الجدء الفعال لمجىن السدسى ليديثين وىه اساسي لبشاء الخمية ، كسا ان لو دور اساسي    
 Fatty liverلكبج في ايس السهاد الجىشية في الكبج ويسشع التخاكم غيخ الصبيعي لمجىن وتذحم ا

 . Perosisوضخوري النتاج البيس والشسه ومشع اندالق الهتخ 
وبسا ان السيثهنين والكهلين يستمكان مجسهعة السثيل الحيهية التي يسكن ان تشتقل داخل الجدم 

جدئيًا محل  والتي فييا يسكن ان يحل السثيهنين Transmethylationوتدسى ىحه العسمية 
يسكن ان يحل  Homocycteineالكهلين كعشرخ غحائي اساسي، والكهلين مع اليهمهسدتين 

 ممغم / كغم عمف. 1300-600محل السثيهنين احتياجو لمصيهر من 
 العهامل المؤثرة في احتياج الطير لمكهلين 

ب زيادة مدتهى السيثايهنين : اذا انخفس مدتهى السيثايهنين دون الحجود السصمهبة يج .1
 الكهلين.



 

 

حامس الفهليك وفيتامين اذا انخفس مدتهى :  B12مدتهى حامس الفهليك وفيتامين  .2
B12 دون الحجود السصمهبة يجب زيادة الكهلين. 

الحجود السصمهبة يجب زيادة الجىن عن مدتهى  رتفعاذا ا ندبة الجىن في العميقة : .3
 الكهلين.

 
لو عالقة باالحتياجات الفدمجية لمكهلين اذ  B12ين السثيهنين والددتين وحامس الفهليك وفيتام

 . Acetyl cholineانو يسشح مجسهعة السثيل ليحه السخكبات برهرة االستيل كهلين 
 تحل محل                                         

 السثيثهنين               كهلين + ىهمهسدتين                              
 يحل جدئيًا محل                                      

 مصادره 
 مدحهق الدسك والخسائخ وكدبة فهل الرهيا.    

 اعراض نقصو 
 بصئ الشسه وتجىهر التحهيل الغحائي .1

 Perosisاندالق الهتخ  .2

 تذحم الكبج .3

 انخفاض انتاج البيس وصغخ حجسو وانخفاض ندبة الفقذ. .4
ويختمف الكهلين عن بقية الفيتاميشات بانو يسكن تخكيبو في الكبج اال انو ال يدج احتياجات 

 الجدم. 
 C   Ascorbic acid. فيتامين 01
وىحا الفيتامين ال يعتبخ فيتاميشًا لبعس الحيهانات مثل الفئخان ويسكن ان يرشعو الفأر داخل    

جدسو ومن مسيداتو انو يحوب في الساء بديهلة ويتحمل بديهلة لكشو ثابت في الحالة الرمبة ليحا 
 وىحا الفيتامين حداس ججًا لمحخارة ويتمف عشج الصيي والتدخين والتبخيج. 

الى العامل الخاص الالزم لتكهين كخيات الجم  Folic acidحامس الفهليك  Cامين ويحهل فيت
وىخمهن الثايخوكدين يمعب دورًا ميسًا في تكهين كخيات الجم  Cuو  Feحيث ثبت انو مع 

 الحسخاء. 
ولو دور في تسثيل بعس االحساض االميشية مثل الفشيل االنين وىخمهن الثايخوكدين وكحلك 

تكهين السهاد الغخوية الجاخمية في الخاليا وتكهين االجدام السزادة كسا لو دور يعتبخ ميم في 
 في تكهين العظام والغزاريف. 



 

 

  Vit C, Fe , Cu , Thyroxine               تكهين كخيات الجم   
 نقصو 

 وحجوث االنيسيا )فقخ الجم(.  يؤثخ عمى تكهين االجدام السزادة وقمة كهين االلياف الكهالجيشية
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