
PŻCZ 

TEMAT: CHARAKTERYSTYKA WITAMIN ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE 

                                              WITAMINA  C 

a) ogólna charakterystyka 

Aktywność biologiczna witaminy C wykazują dwa związki -kwas 

askorbinowy i kwas dehydroaskorbinowy. 

b) najważniejsze funkcje witaminy C 

-wpływa na stan tkanki łącznej 

-zwiększa odporność immunologiczną 

-chroni przed niedokrwistością 

-jest naturalnym przeciwutleniaczem 

       c)  objawy niedoboru witaminy 

Hipowitaminozę wit. C  stwierdza się dosyć często. Objawia się ona 

osłabieniem, szybkim męczeniem się i zmniejszoną wydolnością fizyczna. 

Zwiększa się również podatność na infekcje, dochodzi do samoistnych 

krwawień np. z dziąseł. 

Ostry niedobór witaminy C jest przyczyną szkorbutu 

 

                                      WITAMINA PP ( niacyna) 

a) ogólna charakterystyka 

Aktywność biologiczną witaminy PP wykazuje kwas nikotynowy i amid 

kwasu nikotynowego. Witamina ta może się tworzyć w organizmie z 

tryptofanu, do procesu tego organizm potrzebuje wit B6 

                                                        witamina B6 
60 mg tryptofanu –-------------------------> 1 mg niacyny 
 
b) rola w organizmie 

-bierze udział w przemianach tłuszczów, węglowodanów i białek oraz w 

procesach oddychania komórkowego 



-jest niezbędna w syntezie hormonów płciowych oraz kortyzolu, 

tyroksyny i insuliny 

-zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego 

        c)  objawy niedoboru witaminy PP  

Skutkiem znacznego niedoboru niacyny jest pelagra, która objawia się m.in. 

zmianami na skórze, języku, w układzie nerwowym. 

        

 

                                    WITAMINA B1   (tiamina ) 

a)  ogólna charakterystyka 

Najważniejszym związkiem wykazującym aktywność biologiczna 

witaminy B1 jest di fosforan tiaminy. Tiamina należy do witamin 

najbardziej wrażliwych na działanie wysokiej temperatury, łatwo ulega 

zniszczeniu w środowisku zasadowym oraz pod wpływem 

promieniowania jonizującego. Podczas procesów kulinarnych i 

technologicznych jej straty sięgają 20-30 % 

      b) rola w organizmie 

            -bierze udział w przemianach węglowodanów i tworzeniu energii 

           -ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego 

           -dostarcza glukozy do mózgu 

       c) objawy niedoboru 

  Niedobory tiaminy wpływają szkodliwie na pracę nerwów, mięśni i                     

układu krążenia. 

 

                             

                                 

 



                         WITAMINA B2 ( ryboflawina) 

a) ogólna charakterystyka 

Witamina B2  jest szczególnie wrażliwa na światło i pod wpływem 

promieniowania nadfioletowego ulega rozkładowi. Jest ona stosunkowo 

odporna na działanie podwyższonej temperatury. 

b)  rola w organizmie 

- jest niezbędna w przemianach retinolu 

-zapewnia właściwe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego 

organizmu 

- wpływa na stan skóry 

c) objawy niedoboru to m.in.: 

zmiany na skórze, na języku, pękanie kącików warg( tzw. zajady), zaburzenia 

układu nerwowego. 

 

                       WITAMINA B6 ( pirydoksyna) 

a) ogólna charakterystyka 

Związki o aktywności witaminy B6 to pirydoksyna i jej pochodne 

       b) rola w organizmie 

Zapewnia prawidłowe działanie układu nerwowego. Umożliwia powstanie 

hemu i tworzenie hemoglobiny. Jest niezbędna do przekształcenia tryptofanu 

w niacynę. 

 

                            

 

                                

 



                          WITAMINA B12 ( kobalamina, cyjanokobalamina ) 

a) ogólna charakterystyka 

W tkankach występuje głównie w postaci pochodnych kobalaminy. 

     b) rola w organizmie 

Najważniejszą funkcją witaminy B12 jest zapobieganie niedokrwistości  

( wpływa na rozmnażanie komórek, przede wszystkim krwinek czerwonych ). 

Zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego. 

 

                         FOLIANY ( kwas foliowy ) 

Foliany zapobiegają powstawaniu wad układu nerwowego płodu, dlatego są 

szczególnie ważne dla kobiet ciężarnych. Niedobór folianów u kobiet jest 

szczególnie niebezpieczny w pierwszych tygodniach ciąży. 

Zapotrzebowanie dzienne dla ludzi dorosłych wynosi 320 µg, a dla kobiet w 

ciąży 600 µg 

 

 

                          KWAS PANTOTENOWY ( witamina B5 ) 

Bierze udział w metabolizmie białek, tłuszczów i węglowodanów. Jest 

dostępny w świecie roślinnym i zwierzęcym, dlatego jego niedobory u ludzi są 

rzadkie. Norma dla człowieka dorosłego wynosi 5-7mg/dzień. 

 

 

                              WITAMINA H  (biotyna) 

Najważniejsza funkcja  witaminy H polega na udziale w przemianach 

Kwasów tłuszczowych, aminokwasów i glukozy. Ponadto witamina H 

zapewnia właściwy stan skóry i włosów. Wspólnie z witaminą K odpowiada za 

krzepliwość krwi. Do niedoborów może się przyczyniać spożywanie w dużych 

ilościach surowych jaj, w których występuje awidyna-antywitamina biotyny. 

Norma spożycia wynosi 25 µg/dzień. 

 


