آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

ویتامین های گروه  Bمجموعه ای از هشتتو ویتامین محلول در آب استتو ه برای فرآیندهای متابولیکی مختلف
ضروری هستند.
بیشتر این ویتامین ها در بدن قابل ذخیره نیستند و باید به طور منظم در رژیم غذایی مصرف شوند.
پخو و پز طوالنی ،فرآوری مواد غذایی و مصتترف بیش از حد الکل می تواند بستیاری از این ویتامین ها را از بین
ببرد یا اهش دهد.
ویتامین های گروه  Bبه بدن مک می نند تا غذا را به انرژی تبدیل ند ،ستتلول های خونی جدید ایجاد رده
و سلول های پوستی ،سلول های مغزی و سایر بافو های بدن را حفظ ند.
هشو نوع ویتامین  Bوجود دارد ه هر دام عملکرد خاص خود را دارند:
 تیامین (ویتامین )B1
 ریبوفالوین (ویتامین )B2
 نیاسین (ویتامین )B3
 اسید پانتوتنیک (ویتامین )B5
 ویتامین B6
 بیوتین (ویتامین )B7
 فوالت (ویتامین )B9
 ویتامین B12
این مجموعه از ویتامینهای  B ،Bمپلکس نامیده می شوند.
وی تامین های گروه  Bاغلب در وعده غذایی وجود دارند .بستتت یاری از افراد با خوردن انواع غذاهای غنی از مواد
مغذی می توانند ویتامین  Bافی دریافو نند.
اگر افراد به اندازه افی ویتامین از رژیم غذایی دریافو نکنند ،ممکن استتتو د ار مبود ویتامین  Bشتتتوند .اگر
بدن آنها نتواند مواد مغذی را به درستتتتی جذب ند ،یا بدن آنها به دل یل برخی از بیماری ها یا داروها ،مقدار
زیادی از این ویتامین را از بین ببرد  ،ممکن اسو د ار مبود آن شوند.
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تیامین ()B1
تیامین به ویتامین  B1نیز معروف استتو .این ماده در تبدیل گلو ز به انرژی مک می ند و در عملکرد عصتتب
نقش دارد.
منابع تیامین:
 غالت غالت سبوس دار
 دانه ها (مخصوصاً دانه نجد)
 حبوبات
 دانه گندم
 آجیل و خشکبار
عالئم کمبود تیامین:
مبود تیامین به طور لی در شورهایی یافو می شود ه ماده اصلی غذایی برنج سفید اسو.
عالئم مبود تیامین شامل:
 گیجی
 تحریک پذیری
 ضعف هماهنگی بازو یا پا (یا هر دو)
 بی حالی
 خستگی
 ضعف عضالنی
بری بری نوعی بیماری ا سو ه به دلیل مبود تیامین ایجاد می شود و بر سی ستم های قلبی عروقی ،ع ضالنی،
گوارشی و عصبی تأثیر می گذارد .می توان آن را به عنوان بری بری "مرطوب" و "خشک" طبقه بندی رد .بری
بری "خ شک" روی سی ستم ع صبی تأثیر می گذارد در حالی ه بری "مرطوب" بر روی سی ستم قلبی عروقی
تأثیر می گذارد.
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سندرم  ( Wernicke-Korsakoffه به آن مغز مرطوب نیز گفته می شود) یکی دیگر از بیماری هایی ا سو
ه در نتیجه مبود ت یامین بروز میکند .این بیماری به دلیل مصتتترف بیش از اندازه الکل و مبود ت یامین رخ
میدهد .الکل باعث اهش جذب تیامین در روده و افزایش دفع آن از لیه می شود.
ریبوفالوین (ویتامین )B2
ریبوفالوین در درجه اول در تولید انرژی نقش دارد و به بینایی و سالمو پوسو مک می ند.
منابع ریبوفالوین:
 شیر
 ماسو
 پنیر
 نان و غالت سبوس دار
 سفید تخم مرغ
 سبزیجات سبز برگ
 گوشو
 جگر
عالئم کمبود ریبوفالوین:
مبود ریبوفالوین نادر ا سو و معموالً همراه با سایر مبودهای ویتامین های گروه  Bدیده می شود .افرادی ه
در معرض خطر هستتتند شتتامل ستتانی هستتتند ه بیش از حد الکل مصتترف می نند و ستتانی ه شتتیر یا
محصوالت لبنی مصرف نمی نند.
نیاسین (ویتامین )B3
نیاسین در تبدیل ربوهیدرات ها ،ربی و الکل به انرژی نقش دارد .همچنین به حفظ سالمو پوسو مک می
ند و از سی ستم ع صبی و گوار شی پ شتیبانی می ند .بر خالف سایر ویتامین های گروه  ،Bنیا سین در برابر
حرارت بسیار پایدار اسو و در پخو و پز به مقدار می از دسو می رود.
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منابع نیاسین:
 گوشو قرمز
 ماهی
 مرغ
 شیر
 تخم مرغ
 نان و غالت سبوس دار
 آجیل و خشکبار
 قارچ
 تمام غذاهای حاوی پروتئین
عالئم کمبود نیاسین (پالگر):
افرادی ه مقادیر بیش از حد الکل می نو شند ،بی شتر در معرض خطر پالگر قرار دارند .دالیل دیگر با م شکالت
گوارشی در ارتباط اسو ه بدن نیاسین را به طور موثر جذب نمی ند.
عالئم اصلی پالگر عبارتند از:
 زوال عقل
 اسهال
 درماتیو
این بیماری در صورت عدم درمان می تواند منجر به مرگ شود.
مصرف بیش از حد نیاسین:
عوارض جانبی شامل
 برافروختگی
 خارش
 حالو تهوع
 آسیب احتمالی بد
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اسید پانتوتنیک (ویتامین )B5
اسید پانتوتنیک در متابولی سم ربوهیدرات ها ،پروتئین ها ،ربی ها و الکل و همچنین تولید گلبول های قرمز و
هورمون های استروئیدی مورد نیاز اسو.
منابع اسید پانتوتنیک:
اسید پانتوتنیک در طیف گسترده ای از غذاها یافو می شود اما مواد غذایی زیر منابع خوب این ویتامین هستند.
 جگر
 گوشو
 شیر
 تخم مرغ
 بادام زمینی
 حبوبات
عالئم کمبود اسید پانتوتنیک:
از آنجا ه اسید پانتوتنیک در طیف گسترده ای از غذاها یافو می شود ،مبود آن بسیار نادر اسو.
ویتامین ( B6پیریدوکسین)
پیریدو سین در متابولی سم پروتئین و ربوهیدرات ،ت شکیل گلبول های قرمز خون و برخی مواد شیمیایی مغز
مورد نیاز اسو.
منابع پیریدوکسین:
 دانه غالت
 حبوبات
 سبزیجات سبز و برگ دار
 ماهی و صدف
 گوشو و مرغ
 آجیل و خشکبار
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 جگر
 میوه
عالئم کمبود پیریدوکسین:
مبود پیریدو سین نادر ا سو .افرادی ه مقادیر زیادی الکل م صرف می نند ،زنان (به ویژه سانی ه قرص
های ضتتد بارداری استتتفاده می نند) ،افراد مستتن و افرادی ه بیماری تیروئید دارند بیشتتتر در معرض خطر
مبود این ویتامین هستند.
مصرف بیش از حد پیریدوکسین:
سمیو پیریدو سین بیشتر به دلیل استفاده از مکمل اسو و می تواند منجر به سطوح مضر در بدن شود ه می
تواند به اعصاب آسیب برساند.
بیوتین ( )B7
بیوتین (  )B7در سنتز ربی ،متابولی سم ا سیدهای آمینه و سنتز گلیکوژن مورد نیاز ا سو .م صرف بیوتین زیاد
می تواند به افزایش سطح لسترول خون منجر شود.
منابع بیوتین:
 جگر
 گل لم
 زرده تخم مرغ
 بادام زمینی
 مرغ
 قارچ
عالئم کمبود بیوتین:
مبود بیوتین ب سیار نادر ا سو – زیرا به طور گ سترده ای در غذاها یافو می شود و فقط به مقدار م مورد نیاز
ا سو .م صرف بیش از حد سفیده خام در طی ند ماه (به عنوان مثال تو سط بدن سازان) می تواند باعث مبود
بیوتین شود زیرا پروتئین موجود در سفید تخم مرغ مانع جذب بیوتین می شود.
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فوالت یا اسید فولیک ()B9
فوالت یا ا سید فولیک (فرم م صنوعی فوالت ه به طور گ سترده در مکمل های غذایی ا ستفاده می شود) برای
تشتتکیل گلبول های قرمز خون ،ه ا ستیژن را به بدن منتقل می نند ،مورد نیاز استتو .استتید فولیک به رشتتد
سیستم عصبی جنین و همچنین سنتز  DNAو رشد سلول مک می ند .زنان در سنین باروری به همین دلیل
به رژیم غذایی غنی از فوالت نیاز دارند.
سانی ه ق صد بارداری دارند یا در سه ماهه اول بارداری قرار دارند ،باید مطمئن شوند ه فوالت افی دریافو
می نند در غیر این صتتورت باید تحو نظر پزشتتک مکمل استتید فولیک را دریافو نمایند .این امر برای اهش
خطرات نقص لوله عصبی مانند اسپینا بیفیدا در نوزاد ضروری اسو.
منابع فوالت:
 سبزیجات برگ سبز
 حبوبات
 دانه ها
 جگر
 مرغ
 تخم مرغ
 غالت
 میوه های خانواده مر بات
مصرف بیش از حد اسید فولیک:
اگر ه استتتیدفولیک به طور لی غیر ستتتمی در نظر گرفته می شتتتود ،اما مصتتترف بیش از حد بیش از 1000
میکروگرم در روز در طی یک دوره زمانی می تواند منجر به ستتتالو ،تحریک پذیری و اختالل در عملکرد روده
شود .خطر اصلی مصرف بیش از حد فوالت این اسو ه می تواند مبود ویتامین  B12را پنهان ند.
سیانوکوباالمین ()B12
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سیانو وباالمین (یا ویتامین  )B12در تولید حفاظ سلول های عصبی (میلین) ،توانایی ذهنی ،تشکیل گلبول های
قرمز و تجزیه برخی ا سیدهای رب و ا سیدهای آمینه برای تولید انرژی مک می ند .ویتامین  B12با فوالت
رابطه نزدیک دارد ،زیرا هر دو برای ار رد صحیح به دیگری بستگی دارند.
منابع :B12
 جگر
 گوشو
 شیر
 پنیر
 تخم مرغ
 تقریباً هر یزی با منشا حیوانی
عالئم کمبود ویتامین :B12
از آنجا ه ویتامین  B12فقط در غذاهایی با منابع حیوانی یافو می شتتتود ،افرادی ه از رژیم های غذایی وگان
پیروی می نند و همچنین نوزادانی ه از مادران وگان تغذیه می نند ،بیشتتتتر تحو تأثیر مبود این ویتامین
قرار می گیرند.
جذب  B12از روده نیز با افزایش ستتن اهش می یابد ،بنابراین افراد مستتن گروه دیگری هستتتند ه بیشتتتر در
معرض مبود این ویتامین قرار دارند.

منابع:
/https://www.betterhealth.vic.gov.au
/https://www.medicalnewstoday.com
/https://www.healthline.com
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