
VİTAMİNLER 



Vitaminler, normal büyüme ve yaşamın sürdürülebilmesi için gıdalarla dışardan

alınması zorunlu olan bileşiklerdir. Her vitaminin vücutta belirli ve kendine özgü bir

işlevi olduğundan, yiyeceklerle her gün önerilen miktarda alınması gerekir.

Vitamin kelimesi Latince yaşam anlamındaki “vita”sözcüğünden kaynaklanmıştır. İlk

bulunan vitaminler alfabenin harfleriyle adlandırılmıştır. Sonradan kimyasal yapıları

belirlenmesine karşın daha kolay ifade edilebildikleri için alfabenin harflerinin

kullanılması devam etmiştir.



Vitaminlerin Sınıflandırılması
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Yağda Çözünen Vitaminler 

1. AVitamini ( Retinol )

İlk bulunan vitamin olduğundan alfabenin ilk harfi ile anılır. A vitamini yalnız

hayvan vücudunda ve yağ dokusuna bağlı olarak bulunur. Gıda maddeleri gibi bu

vitaminin de ilk kaynağı bitkilerdir.

Vücuttaki görevleri

 Gözün değişik ışık durumlarında görmesini sağlayan pigmentlerin yapısında yer

alır.

 Enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

 Normal büyüme, üreme, kemik ve diş gelişimi, tırnak ve saç sağlığı için

gereklidir.

 Dışardan gelen zararlı maddeleri bağlayıp, antioksidan özelliği ile vücudumuzu

olası tahribatlardan korur.



A Vitamini ( Retinol )

Gereksinimi, yetersizliği ve fazlalığında görülen bozukluklar

Günde bir porsiyon süt ve türevleri, üç porsiyon taze sebze ve meyve, günaşırı

bir yumurta, iki haftada bir karaciğer yiyen bir insan A vitamini ihtiyacını

karşılamış olur.

A vitamini hayvansal gıdalardan en çok balık, karaciğer yağı, karaciğer, tereyağı,

yumurta sarısı ve yağlı sütte bulunur. Bitkisel kaynaklarda ise A vitaminin ön

maddesi karotenler bulunur. En iyi karoten kaynakları yeşil yapraklı sebzeler ile

sarı-turuncu sebzeler ve meyvelerdir. Maydanoz, ıspanak, ,marul, havuç,

balkabağı, kereviz, patates, portakal, erik, domates, kayısı, şeftali, muz yüksek

oranda karoten içerir.



A Vitamini ( Retinol )

A vitamini karaciğerde depolandığı için yetişkinlerde yetersizlik belirtileri 1-2 yıl

içinde görülmeye başlar. Deri, diş ve kemik sağlığında çok önemli olan A

vitamini görme işlevinde de doğrudan rol oynar.

A vitamini yetersizliğinde:

 Gece körlüğüdür görülür. Bunu korneanın zarar görmesi izler. Gece körlüğü

kalıcı olmamakla beraber korneada meydana gelen hasar kalıcı olur.

 Epitel dokunun zarar görmesi nedeni ile deri kuru ve pütürlü bir yapıya dönüşür.

 Enfeksiyonlara karşı direnç azalır.

 Büyüme yavaşlar.

 Kanser riski artar

 Üreme organlarının çalışmasında da aksaklıklar meydana gelir.

.



A Vitamini ( Retinol )

Bu vitamin uzun süre yüksek dozda alınması durumunda vücutta toksik etki

ortaya çıkar. Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma şeklinde zehirlenme belirtileri

görülür. Kemiklerde anormal gelişmeler, büyümenin durması, düşük yapma ve

doğum arızaları, çift görme, dudaklarda kuruma ve kanamalar, iştahsızlık,

saçlarda kalınlaşma ve dökülme, deride kuruma, karaciğer ve dalak büyümesi

gibi belirtileri vardır.

Havuç, portakal, mandalina gibi gıdalar çok tüketildiğinde fazla alınan karoten A

vitaminine dönüşemediğinden deri portakal rengine boyanır. Bu zararsız bir

durumdur. Alım normale döndüğünde biriken karoten vücuttan atılır.



2. D vitamini ( Kalsiferol ) 

D vitamini raşitizm hastalığının

oluşmasını engelleyen bir grup

maddenin ortak adıdır. Bunlar D1,

D2 ve D3’tür.

Vücuttaki görevleri;

 Kalsiyum ve fosforun kemik ve diş

dokusunda yer alabilmesi için

çimento görevi gören bir vitamindir.

 Kalsiyum ve fosforun ince

bağırsaklarda emilmesini ve

kemiklerde depo edilmesini sağlar.

 İdrarla kalsiyum ve fosfor atılımını

azaltır.



2. D vitamini ( Kalsiferol ) 

Gereksinimi, yetersizliği ve fazlalığında

görülen bozukluklar

D vitamini balık karaciğeri yağında yoğun olarak

bulunur. Balık, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve

tereyağı D vitamininin doğal kaynaklarıdır. D

vitaminini ihtiyacını karşılamanın diğer yolu da

güneş ışığından yeterince yararlanmaktır. Bu ön

madde deride ve böbreklerde aktifleşir, D

vitaminine dönüşür.Bu nedenle D vitamininin en

iyi kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarının etkisi

ile vitamin D vücut tarafından yapılabilmektedir.

Bu vitamin, vücuda D vitamini olarak girebildiği

gibi vücut dokusundaki bir öncü öğenin

ultraviyole ışınları aracılığı ile D vitamine

dönüştürülmektedir



2. D vitamini ( Kalsiferol ) 

Yeterince güneş ışığı alamayan veya emilim bozuklukları yaşayan çocuklarda

raşitizm hastalığı görülmektedir. Yetersiz besin alan, güneşe yeteri kadar

çıkmayanlarda, kronik böbrek ve karaciğer hastalıklarına rastlanmaktadır.

Raşitizm özellikle süt çocuklarında ve küçük çocuklarda çok görülen bir

hastalıktır.

Güneş ışığına aşırı maruz kalmak cilt kanserinde birinci risk faktörüdür. Yüksek

dozda, uzun D vitamini alındığında kanda kalsiyum düzeyi artar, damar sertliği,

vücudun çeşitli yerlerinde taş ve kireçlenmeler görülür. Ancak bu tablo ilaç

şeklinde fazla miktarda D vitamini alınması sonucu ortaya çıkar.



3. E Vitamini ( Tokoferoller ) 

Vücuttaki görevleri;

 Antioksidant (oksijen ile bozulmayı önleyen) özelliği olması, hücrelerin daha

uzun yaşamasını ve yenilenmesini sağlar.

 Temel görevi antioksidant etkisidir. Doymamış yağ asitlerini oksitlenmeye karşı

korur.

 Hücrelerin genel sağlığını korur.

 Vücutta normal dışı hücre üremesini durdurarak tümör oluşumunu engeller.

 Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatması sebebiyle son on yılda oldukça

popüler olan bir vitamindir.



3. E Vitamini ( Tokoferoller ) 

Gereksinimi, yetersizliği ve fazlalığında görülen

bozukluklar

E vitamini çeşitli gıda gruplarında yaygın olarak bulunur.

Bunlar tohum, tohum yağları, bitkisel yağlar, koyu yeşil

yapraklı sebzeler ve çeşitli hayvansal gıdalardır. Sert

kabuklu meyveler (fındık, ceviz ) tahıl ve kuru

baklagiller, bitkisel yağlar E vitamininden zengindir.

Günlük gereksinim erkekler için 10 mg ve kadınlar için

8 mg’ dır. E vitamini vücutta hemen hemen tüm

dokularda bulunması ve bitkisel yağların yüksek

düzeyde E vitamini içermesi nedeniyle yetersizliği

seyrek görülür.

İnsanlardaki yetersizliğinde refleks kaybı, göz kaslarının

felci gibi nörolojik belirtiler görülür. Hayvanlarda da

çeşitli organ bozuklukları şeklinde yetersizlik belirtileri

görülür.



4. K Vitamini ( Naftakinon ) 

Adını koagülasyon (pıhtılaşma) kelimesinin baş harfinden almıştır. Bu vitaminin K1,

K2 ve K 3 formları bulunur. Yeşil bitkilerden ayrıştırılanına K1 vitamini, balıktan

elde edilene K2 vitamini, K vitamini etkinliği gösteren yağda çözünen diğer

bileşiğe de K 3 vitamini adı verilmiştir.

Vücuttaki görevleri ;

 K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşması için gereklidir.

 Bu vitamin kanın pıhtılaşması için gerekli olan protrombin sentezine yardım eder.



4. K Vitamini ( Naftakinon ) 

Gereksinimi, yetersizliği ve fazlalığında görülen
bozukluklar

Bu vitamin bağırsaklarda bakteriler tarafından
sentezlenir.

K vitamini bitkisel ve hayvansal besinlerde yaygındır. En
iyi kaynakları yeşil yapraklı sebzeler ve karaciğerdir.
Yeşil çay, karnabahar, marul, lahana, ıspanak ve sığır
karaciğeri en iyi kaynaklarındandır.

K vitamini yetersizliğine insanlarda pek rastlanmaz.
Ancak ameliyat, doğum, yaralanmalar gibi aşırı kanamalı
durumlarda ve bağırsak florasını değiştiren antibiyotik
türü ilaçların fazla kullanılması sonucunda yetersizlik
belirtileri görülebilir. Bu belirtilerin en önemli özelliği
kanayan bir dokudan kan kaybının önlenmesi için
pıhtılaşmanın oluşmaması ve kanamanın
durdurulamamasıdır.

Normal beslenmede fazlalık görülmez. Ancak ilaç
olarak çok alınırsa, aşırı pıhtılaşma sonucunda
damarlarda tıkanmalar görülür.



Suda Çözünen Vitaminler 

1. B GrubuVitaminleri

B grubu vitaminleri içerinde B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12 bulunmaktadır. Bu vitaminler
yağ, karbonhidrat ve proteinlerin vücut içinde kullanılmasında yani enerji
metebolizmasında görev alır. Suda çözündüklerinden vücut içinde depo edilmez. Bu
nedenle günlük olarak alınmaları gerekir.

◦ B1Vitamini (Tiamin)

B grubu vitaminleri arasında ilk bulunandır. Tiamin; suda eriyen, sinir ve sindirim istemi
sağlığında, karbonhidrat metabolizmasında önemli rolü olan bir vitamindir. Bitkisel ve
hayvansal kaynaklarda bulunur.

Vücuttaki görevleri;

 Karbonhidrat metabolizmasında görev alarak enerji üretimine katılır.

 Beriberi hastalığına karşı koruyucudur.

 Sinir sisteminin çalışmasını düzenleyicidir.

 Damar sertliği oluşumunu önler.

 İştah açıcıdır.

 Moral gücü artırıcı etkisi vardır.



Suda Çözünen Vitaminler 

1. B GrubuVitaminleri

B grubu vitaminleri içerinde B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12 bulunmaktadır. Bu vitaminler yağ,
karbonhidrat ve proteinlerin vücut içinde kullanılmasında yani enerji metebolizmasında görev alır.
Suda çözündüklerinden vücut içinde depo edilmez. Bu nedenle günlük olarak alınmaları gerekir.

 B1Vitamini (Tiamin)

B grubu vitaminleri arasında ilk bulunandır. Tiamin; suda eriyen, sinir ve sindirim istemi sağlığında,
karbonhidrat metabolizmasında önemli rolü olan bir vitamindir. Bitkisel ve hayvansal kaynaklarda
bulunur.

Vücuttaki görevleri;

 Karbonhidrat metabolizmasında görev alarak enerji üretimine katılır.

 Beriberi hastalığına karşı koruyucudur.

 Sinir sisteminin çalışmasını düzenleyicidir.

 Damar sertliği oluşumunu önler.

 İştah açıcıdır,moral gücü artırıcı etkisi vardır.

B1 vitamininin en zengin kaynakları; bira mayası, kuru baklagiller, organ etleri, tahıllar, fındık, fıstık
gibi yağlı tohumlardır. Ancak rafine edilmiş bitkisel yağlarda, tahıl taneleri öğütülürken kepek ve
embriyon kısımları ayrıldığından beyaz unda , B1 vitamini bulunmaz.



B Grubu Vitaminleri

 B2 Vitamini (Riboflavin)

Riboflavin deyimi vitamin yapısında bulunan “riboz” ve “flavin” gruplarından gelmektedir.

“Riboz” beş karbolu basit karbohidratlardandır ve “flavin” sarı bir pigmenttir.

Vücuttaki görevleri ;

 Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında dolayısıyla enerji metebolizmasında görev

alır.

 Göz sağlığında ve karanlıkta görmede etkilidir.

 Cilt ve deri sağlığını koruyucu rolü vardır.

 Sindirim kanalı mukozasının yapı ve görevinde etkilidir.

 Büyümede etkilidir.

 Hemoglobin sentezinde etkilidir.

Riboflavin en çok karaciğer, böbrek, çeşitli etler, süt, peynir, kuru baklagil, yumurta gibi

proteinden zengin besinler de bulunur. Ayrıca bira mayası, mantar, balık, ıspanak, brokoli gibi

yeşil yapraklı sebzeler de iyi kaynak sayılır.



B Grubu Vitaminleri

 B3-Niasin ( Nikotinamid, Nikotinik Asit, PP Vitamini)

Nikotinamid ve nikotinik aside verilen ortak isim “niasin”dir. Bu vitaminin yetersizliğinde

“pellegra” hastalığı görülür. Bu nedenle niasine pellegra hastalığını önleyici (pellegra

preventive) anlamındaki sözcüklerin ilk harfleri alınarak PP vitamini de denilmektedir.

Vücuttaki görevleri;

 Enerji metabolizmasında görev alır.

 Mide ve bağırsak hareketlerini artırıcı etkisi vardır.

 Kan damarlarını genişletir.

 Kolesterol düşürücü rol oynar.

Niasinin en iyi kaynakları, maya, organ etleri ve diğer etlerdir. Kuru baklagiller, yağlı

tohumlar ve tam buğday unları da iyi kaynak sayılır.



B Grubu Vitaminleri

 Pantotenik Asit ( B5Vitamini)

Pantotenik asit, karbonhidrat, yağ ve proteinden enerji elde edilmesinde de çok önemli rol

oynar. Pantotenik asit, bitkiler ve bakteriler tarafından sentezlenir.

Vücuttaki görevleri;

 Enerji metabolizmasında rol oynar.

 Kolestrol, bazı yağ asitleri ve böbrek üstü bezi hormonlarının bazılarının sentezlenmesinde

etkilidir.

Pantotenik asit tüm bitkisel ve hayvansal kaynaklarda bulunur. Hayvansal dokularda

karaciğer, böbrek, yumurta, kurubaklagillerde ve işlem görmemiş tahıllarda bulunur. Süt,

sebze ve meyvelerde az miktarda bulunur.



B Grubu Vitaminleri

 B6Vitamini ( Piridoksin, Pridoksamin, Pridoksal )

B6 vitamini, hayvansal ve bitkisel kaynaklarda fosfat formundadır.

B6 vitamini hayvan ve bitki dokularında proteinle birlikte bulunur. Bu nedenle yiyeceklerin

B6 içeriği protein miktarı ile orantılıdır.

Vücuttaki görevleri;

 Protein ve yağ metabolizmasında görev alır.

 Antikor oluşumunda rol oynar, enfeksiyonlara karşı direnç oluşturur.

 B12 vitamininin emilimini sağlar.

 Sinir sistemi ve hormonların çalışmasını düzenler.

 Kan yapımında görevlidir.

Organ etleri, kırmızı et, balık, tavuk, yumurta, yağlı tohumlar iyi kaynaklarıdır. Protein

yönünden dengeli beslenenler yeterince B6 vitamini almış olurlar.

Yetersizliğinde sinir sistemi rahatsızlıkları, baş ağrısı, anemi (kansızlık), ciltte yaralar ve

enfeksiyonlara sık yakalanma görülür.

Fazlalığı sinir sistemi hastalıklarına yol açabilir



B Grubu Vitaminleri

 Folik Asit (B11Vitamini)

Folik asit, aminoasit metabolizması ile nükleik asit sentezinde rolü olan ve kansızlığa karşı

koruyan B grubu vitaminidir. “Folat” olarak da bilinir. Folik asit , vücutta serbest duruma

geçtikten sonra kullanılır.

Vücuttaki görevleri;

 Hücre yapımı ve çoğalmasında görev alarak büyümeyi sağlar.

 Kan hücreleri yapımında B12 vitamini ile birlikte çalışır.

 Anne karnındaki bebeğin sinir gelişimini sağlar.

 Antikor oluşumunda büyük öneme sahiptir.

Folik Asit , karaciğer başta olmak üzere organ etlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde, mayada,

kuru baklagiller ve turunçgillerde çok bulunur. Günde et, yumurta, kuru baklagil üçlüsünden

iki porsiyon, biri yeşil yapraklı olmak üzere sebze ve meyvelerden üç porsiyon, süt veya

yoğurttan bir porsiyon alınırsa folik asit ihtiyacı karşılanmış olur.

Yetersizliğinde kansızlık görülür. Özellikle gebelik döneminde yetersiz alınması ciddi

sorunlara yol açar. Erken doğum görülür. Bebekte beyin-omurilik hasarları oluşur.

Fazla alınırsa deride kaşıntı, uykusuzluk, sindirim sisteminde bozukluk olur.



B Grubu Vitaminleri

 B12Vitamini ( Siyanokobalamin )

B grubu vitaminleri içinde en kompleks yapıya sahip olan B12 vitaminidir.Yapısında kobalt da

bulunduğundan bu vitamine kobalamin de denir.

Vücuttaki görevleri;

 Nükleik asitlerin sentezindeki etkisi nedeniyle kemik iliğinde alyuvarların yapımında folik

asitle birlikte görev alır.

 Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında etkilidir.

 Sinir ve sindirim sisteminin epitel dokusunun sağlığında önemlidir.

 Büyümede önemli rolü vardır.

B12 vitamini bitkisel besinlerde bulunmaz. Karaciğer, böbrek, yürek, kabuklu deniz

ürünlerinde bol bulunur. Kırmızı et, balık, yağsız süt tozu, yumurta da iyi kaynaklarından

sayılır.

B12 vitamini eksikliğinde; kansızlık, sinir sistemi bozuklukları, yorgunluk, kol ve bacaklarda

duyu azalması, dilde şişme ve kızarma,unutkanlık görülür.



2. C Vitamini ( Askorbik Asit )

C vitamininin kimyasal adı “askorbik asit”tir. L-Askorbik asit yüksek çözünürlük özelliği

gösteren hem asidik hem de indirgen karakter taşıyan bir vitamindir. Bitki ve bazı hayvanlar

tarafından sentezlenebildiği halde insan vücudunda sentezlenemeyen, besinlerle alınması

zorunlu olan en dayanıksız vitamindir.

Vücuttaki görevleri;

 Vücudun savunma sistemini güçlendirir.

 Aminoasitlerin metabolizmasında rol alır.

 Kollejen sentezi için gereklidir.

 Kemik ve dişlerin dayanıklı olmasını sağlar.

 Kan damarları duvarlarının sağlıklı ve dayanıklı olmasını sağlar.

 Alerjik olayların şiddetini azaltır.

 Yara ve yanıkların kolay iyileşmesini sağlar.

 İnsulin, kortizon gibi ilaçlarla, cıva, kurşun gibi ağır metallerin olumsuz etkilerini giderir.

 Demir ve folik asidin vücutta kullanılmasında rol oynar.



2. C Vitamini ( Askorbik Asit )

Yetişkinlerin günde 30-50 mg arasında C vitamini

alması önerilir.

Yeşil ve kırmızı biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler,

domates,portakal, limon gibi turunçgiller, çilek, şeftali,

kuşburnu, böğürtlen en iyi kaynaklarıdır. Orta

büyüklükte bir portakal ile bir porsiyon sebze yemeği

günlük C vitamini ihtiyacını karşılar. Ancak besinlerin

hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması sırasında önemli

ölçüde C vitamini kaybı olur. Bu nedenle çiğ olarak

yenilebilecek olan (havuç, domates, maydanoz, biber

vb.) besinler günlük beslenmemizde mutlaka yer

almalıdır.

C vitamininin ileri derecede yetersizliğinde; kıl

diplerinde kanamalar, kemik,diş ve dişetlerinde

bozukluklar, büyümede duraklama şeklinde başlar.

İlerlediğinde enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık, deride

küçük kanamalar, depresyon görülür. Kişi tedavi

edilmezse ölümle sonuçlanır.


