
 :Bویتامین های 

، مشارکت در سوخت و ساز قندها، چربی ها، پروتئین ها ست که  B حیاتی ترین نقش ویتامین های گروه

 از اثرات کمبود آن می توان موارد زیر را نام برد: .انرژی مورد نیاز جسم را تولید می کند

بیماری بری بری  – تغذیهسوء  –یبوست  –بیماری کوچک ماندن روده  –بیماریهای پوستی )اگزما( 

)ضعف ماهیچه ها و در نهایت فلج شدن( آریبوفالونیوزیس )ایجاد زخم در اطراف دهان و کاهش رشد( 

 –عقب ماندگی ذهنی  –التهاب بافت های نرم دهان  – زخم های پوستی –اسهال  –و بیماری پالگر 

 کم کاری تیروئید –بزرگ شدن غده فوق کلیوی 

 .می باشد B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B9 – B12 – B15 واعدارای ان B ویتامین

: این ویتامین "تیامین" هم نام دارد و کمبود آن باعث ایجاد بیماری بری بری یا فلج ماهیچه ای B1ویتامین 

 می شود.

ه ی و کمبود آن موجب ایجاد اختالل در عملکرد غد است: نام دیگر این ویتامین "ریبوفالوین" B2ویتامین 

 تیروئید و سوخت و ساز بدن می شود.

این ویتامین در پایین آوردن کلسترول و ا نام "نیاسین" هم شناخته می شود. : این ویتامین ب B3ویتامین

مقابله با بیماریهای قلبی و عروقی و همچنین کاهش فشار خون و تسکین میگرن و درد آرتروز مفید 

 سط بدن می شود.عدم تحمل گلوکز تو کمبود آن باعث .است

 .در ساخت و ترکیب هسته پروتئین ها بسیار مفید است و در چغندر قرمز وجود دارد: B4ویتامین 

: این ویتامین "پالتوتینک" هم نام دارد و کمبود آن موجب اختالل در عملکرد غده آدرنال می B5ویتامین 

 شود.)غده ی آدرنال یکی از غدد فوق کلیوی است(

 در تشکیل گلبول های قرمز خون ضروری است: نام دیگر این ویتامین "پیریدوکسین" است و B6ویتامین 

کمبود آن باعث ایجاد اختالل در سوخت و ساز غده تیروئید و و دستگاه دفاعی بدن را تقویت می کند.

 ایجاد گزگز در پا می شود.

"فاکتور" . کمبود آن موجب سوء تغذیه و "بیوتین" ، "کوآنزیم" ،  این ویتامین چند نام دارد:: B7ویتامین 

کاهش وزن سریع می شود.کمبود آن به ندرت دیده می شود و بیشتر کمبود آن در افراد دارای اعتیاد به 

 مواد مخدر و الکل دیده می شود.جگر و تخم مرغ حاوی این ویتامین هستند.

و به در بافت عصبی نقش موثری دارد .این ویتامین . :  این ویتامین اسید فولیک نام دارد B9ویتامین 

کمبود آن موجب کم با حرارت طوالنی از بین می رود . و و پروتئین کمک می کند DNA ساخته شدن

 می شود. خونی

به میزان بسیار کم مورد نیاز بدن است. به سختی : این ویتامین "کوباالمین" نیز نام دارد و B12ویتامین 

. ضد کم خونی، مقوی قلب، ضد و اغلب در فرآورده های گوشتی قرار دارد در گیاهان یافت می شود



به سالمت سیستم اعصاب و رشد سالم و تولید گلبول های قرمز خون ( و نوروپاتی )گزگز دست و پا

 .کمک می کند

 40تهیه کننده: محمد جعفر اثناعشری                     کالس 
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