
PŻCZ 

TEMAT: WITAMINY ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH. 

                                   WITAMINA A 

a) ogólna charakterystyka 

Aktywność witaminy A posiadają retinol i jego pochodne występujące w 

tkankach zwierzęcych oraz beta-karoten i inne karotenoidy występujące w 

tkankach roślinnych. 

Karotenoidy są aktywne biologicznie dopiero po przekształceniu w retinol. 

Nazywane są prowitaminami. 

b) rola witaminy A 

-wchodzi w skład rodopsyny, czyli światłoczułego barwnika 

znajdującego się  w pręcikach siatkówki oka, za pomocą którego 

widzimy przy słabym świetle. 

-wpływa ma wzrost, rozwój oraz różnicowanie tkanki nabłonkowej 

-zapewnia prawidłowy stan skóry i błon śluzowych 

-jest naturalnym przeciwutleniaczem 

   c)  objawy niedoboru witaminy A 

             - utrata apetytu, zmęczenie, spadek odporności 

            - suchość skóry, rogowacenie komórek skóry 

            - kurz ślepota 

    d) objawy nadmiaru witaminy A 

         - zahamowanie wzrostu 

        - spadek masy ciała  

        - powiększenie wątroby 

        - zaburzenia funkcji serca, nerek 

               

 



 

                                 WITAMINA D 

a) ogólna charakterystyka 

Aktywność biologiczną witaminy D posiadają związki: cholekalcyferol ( D3 ) 
i ergokalcyferol ( D2 ).  
Witamina D3 jest związkiem typowym dla świata zwierzęcego, powstaje z 
pochodnej cholesterolu pod wpływem promieniowania słonecznego  
( UV ), jego synteza zachodzi w skórze. 
Witamina D2 występuje tylko w świecie roślinnym; powstaje z ergosterolu 
pod wpływem UV. Synteza zachodzi w grzybach kapeluszowych, drożdżach 
i pleśniach. 
 

b) rola witaminy D 
- reguluje przemiany wapnia w organizmie 
-umożliwia prawidłowy rozwój tkanki kostnej 
- reguluje stosunek wapnia do fosforu 
 

c) objawy niedoboru witaminy D 
- demineralizacja kości 
- krzywica 
- kruchość kości 
 

d) objawy nadmiaru witaminy D 

- osłabienie, utrata apetytu 

- bóle mięśni i stawów 

- zwapnienie narządów miąższowych np. nerek, płuc 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



                                     WITAMINA E 
a) ogólna charakterystyka 

Aktywność biologiczna posiadają tokoferole. Najbardziej aktywna 
forma witaminy E jest alfa-tokoferol. Wysoką aktywność przejawiają 
również beta- tokoferole. 
 

b) rola witaminy E 
- jest silnym przeciwutleniaczem, który ogranicza powstawanie 
wolnych rodników i niszczy je. 
- zapobiega uszkodzeniom naczyń krwionośnych 
- wpływa na stan skóry, zapobiega wysuszeniu oraz osłabieniu 
elastyczności 
- przedłuża życie komórek 
- chroni przed miażdżyca i chorobom wieńcowym, niedokrwistością, 
nowotworami 
 

c) objawy niedoboru witaminy E 
- niedokrwistość u dzieci i młodzieży 
- podwyższenie stężenia cholesterolu 
- zakrzepy 
- zaburzenia neurologiczne 
-zwiększone ryzyko miażdżycy i chorób nowotworowych 
 

d) objawy nadmiaru witaminy E 

- osłabienie mięśni 
- zaburzenia widzenia 
- spadek krzepliwości krwi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   
 
 
 



                         WITAMINA K ( filochinon) 
a) ogólna charakterystyka 

Do związków o aktywności biologicznej witaminy K  należą: 

witamina K1, K2, i K3.  

Witaminę K1 pozyskuje się z pożywienia, K2 produkowana jest przez 

bakterie jelitowe, natomiast witamina K3 jest sztucznie 

syntetyzowana. 

 

b) rola witaminy K 

- bierze udział w powstawaniu protrombiny wątrobie, która 

odgrywa rolę w procesie krzepnięcia krwi 

- uszczelnia naczynia krwionośne 

- zapewnia prawidłowy stan kości 

-ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne 

 

c) objawy niedoboru witaminy K  

- niedobór tej witaminy występuje rzadko, na ogół u dzieci i ludzi 

starszych, powodują wydłużenia czasu krzepnięcia krwi ( np. 

krwotoki z nosa) 

             d) objawy nadmiaru witaminy K 
- odczyny alergiczne 
- skoki ciśnienia tętniczego 
- bóle serca 

 

Pamiętajcie o bieżącym uzupełnianiu zeszytu.:) 

 


