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ভিটাভিন
ভিটাভিন বা খাদ্যপ্রাণ হল া এক শ্রেণীর জৈব শ্রযৌগ যা ভবভিন্ন খালদ্য স্বল্প িাত্রায় থালক এবং ৈীলবর পুভি
সাধলন, স্বািাভবক বৃভি ও ভবকালে এবং প্রৈনলন অত্যাবেযকীয় িূ ভিকা রালখ। শ্রদ্লহ ভিটাভিন বা
খাদ্যপ্রালণর অিালব ভবভিন্ন শ্ররাগ বা সিসযার প্রাদ্ুিভাব হয়। শ্রযিন ভিটাভিন A'র অিালব শ্র ালখর দ্ৃভিেভি
ক্ষভত্গ্রস্ত হলয় থালক। ভিটাভিন আভবস্কার কলরন ফ্রাঙ্ক(1912)

ভিটাভিনসিূ হের সংজ্ঞা


ভিটাভিন এ

ভিটাভিন এ েহ া িূ ত রেটিনল নািক রাসায়ভনক য ৌগ া ডাহয়ট সোয়ক ভেসাহে েযেোর েয়।[২] ভিটাভিন এ আভেষ্কার েয়
১৯৩১ সাহ এেং প্রথি পৃ থকীকরণ ও ততভর েয় থাক্রহি ১৯৩২ ও ১৯৪৭ সাহ ।

রেটিনল


ভিটাভিন ভি

ভিটাভিন ভি ো L-ascorbic acid (উচ্চারণঃ এ -অ্যাস্করভেক এভসড) ভকংো শুধু অ্যাস্কেবেট (অ্যাস্করভেক এভসহডর
অ্যানায়ন) ে িানু ষসে ভেভিন্ন প্রাণী ও উভিহের জনয একটি প্রহয়াজনীয় পু ভিপোথথ। ‘ভিটাভিন ভস’ দ্বারা িূ ত এর একাভধক
ভিটািারহক যোঝাহনা েয় য গুহ া প্রাণী ও উভিহের যেহে ভিটাভিন ভস এর িত কাজ কহর। এসে ভিটািাহরর িহধয
অ্যাস্করভেক এভসডসে এর ভেভিন্ন েণ ও ভডোইহরাঅ্যাস্করভেক এভসহডর (dehydroascorbic acid) িত ভকছু
জাভরত (oxidized) য ৌগ ভেেযিান। অ্যাস্করহেট ো অ্যাস্করভেক এভসড, এ দুহয়র য হকান একটি যেহে প্রহেশ করহ
প্রাকৃভতকিাহে দুটি পোথথই প্রস্তুত েয়।

ভিটাভিন ভি ো ক্যাভসিবেেল
ইো এিন এক প্রকার ভিটাভিন া সূ থাহ াক এর উপভিভতহত িানেহেহের চহিথ উৎপন্ন েয়।

ভিটাভিন ই

ভিটাভিন ই আটটি ফ্যাট দ্রেণীয় য ৌহগর একটি গ্রুপ ার িহধয চারটি যটাহকাহফ্র এেং চারটি যটাহকাট্াা্ইন । ভিটাভিন ই এর
ঘাটভত া ভের এেং সাধারণত ভিটাভিন ই পভরিান খাহেয কি এর যচহয় ডাহয়টভর ফ্যাট েজহির অ্ন্তভনথভেত সিসযার কারহণই যেভশ
েয়। এর ফ্হ স্নায়ুজভনত সিসযা ততভর করহত পাহর। ভিটাভিন ই একটি চভেথ ু ক্ত দ্রেণীয় অ্যাভিঅ্ভিডযাি া প্রভতভক্রয়াশী
অ্ভিহজন প্রজাভত যথহক যকাহষর ভঝভি সু রক্ষা যেয়।

ভিটাভিন ই এর আরআরআর আ ফ্া-যটাহকাহফ্র আকার

ভিটাভিন কে
ভিটাভিন রক্ কাঠাহিাগতিাহে অ্নু রূপ, চভেথ ু ক্ত দ্রেণীয় ভিটাভিন া খাোহর পাওয়া ার আর
খােযতাভ কার পভরপূ রকগুভ হত পাওয়া ায়। িানেহেহে রক্ত জিাট োাঁধার জনয প্রহয়াজনীয় যপ্রাটিনগুভ র সম্পূ ণথ সংহেষহণর
জনয ভিটাভিন যক প্রহয়াজন েয় ( যকাগুহ শন যথহক যক, "" জিাট "এর জনয জািথান) ো োড় এেং অ্নযানয টিসু যহত
কযা ভসয়াহির োাঁধাই ভনয়ন্ত্রহণর জনয। যপ্রাটিনগুভ র ভিটাভিন যক সম্পভকথ ত পভরেতথ ন তাহের কযা ভসয়াি আয়নগুভ হত োাঁধহত
যেয়, া তারা অ্নযথায় করহত পাহর না। ভিটাভিন যক ছাড়াই রক্ত জিাট োাঁধা গুরুতরিাহে েযেত েয় এেং অ্ভনয়ভন্ত্রত
রক্তপাত েয়। প্রাথভিক ভিভনকা গহেষণা ইভিত যেয় য ভিটাভিন যক এর অ্িাে োড়হক দুেথ করহত পাহর,
সম্ভােয অ্ভিওহপাহরাভসহসর ভেহক পভরচাভ ত কহর এেং ধিনী এেং অ্নযানয নরি টিসু যগুভ র কযা ভসভফ্হকশন েহত পাহর।

ভিটাভিন শ্রক গঠন। এিলক-৪ এবং এিলক-৭ উিয়ই ভিটাভিন
শ্রক সিলগাত্রীয়

ভিটাভিন ভে
ভিটাভিন ভে ো ভে ভিটাভিনগুভল ো ভিটাভিন ভে ক্িবেক্স পাভন-দ্রেণীয় ভিটাভিনগুভ র এক যেভণ
া যকাষ ভেপাহকর গুরুত্বপূ ণথ িূভিকা পা ন কহর । ভেও এই ভিটাভিনগুভ র একই নাি িাগ করা ায় তহে এগুভ
রাসায়ভনকিাহে স্বতন্ত্র য ৌভগক েয় া প্রায়শই একই খাোরগুভ হত থাহক। সাধারণিাহে, আটটি খােয পভরপূ রকহক ভিটাভিন ভে
কিহেি ভেসাহে উহিখ করা েয়। পৃ থক ভে ভিটাভিন পভরপূ রকগুভ প্রভতটি ভিটাভিহনর ভনভেথ ি নম্বর ো নাি দ্বারা উহিখ করা
েয়: ভে১ = থায়াভিন, ভে২ = ভরহোফ্লাভিন, ভে৩ = ভনয়াভসন, ইতযাভে ভকছু সংখযার যচহয় নাি দ্বারা আরও সু পভরভচত:
ভনয়াভসন, পযাহিাহথভনক অ্যাভসড, োহয়াটিন এেং ফ্ভ ক এভসড।
প্রভতটি ভে ভিটাভিন িূ ত ভেপাকীয় প্রভক্রয়ার জনয একটি যকাফ্যাক্টর (সাধারণত একটি যকাএনজাইি ) েয় ো এটির ততভরর
জনয পূ েথ- প্রহয়াজন।

ভিটাভিন ভি

ভিটাভিন ভে১

ভিটাভিন

ভে২

ভিটাভিন ভে৩
ভিটাভিন

ভে৫

ভিটাভিন

ভে৬

ভিটাভিন ভে৭
ভিটাভিন

নাি

থায়ািাইন

ঘাটভতর কারহণ যেভরোভর েয় । স্নায়ুতহন্ত্রর এই যরাহগর ক্ষণগুভ র িহধয রহয়হছ ওজন হ্রাস, সংহেেনশী েযাঘাত, ওয়াভনথহক এনহসফ্াহ াপযাভথ
(প্রভতেন্ধী সংহেেনশী ধারণা), অ্হি দুেথ তা এেং েযথা, অ্ভনয়ভিত োটথভেট সিয়কা এেং এভডিা (শরীহরর টিসু যগুভ র যফ্া ািাে) অ্ন্তিুথক্ত।
উন্নত যক্ষহে হৃেহরাগ এেং িৃ তুয েহত পাহর। েীঘথিায়ী থায়াভিহনর ঘাটভত অ্যা হকাে ীয় কসথাকফ্ ভসনহরািও েহত পাহর, া একটি
অ্পভরেতথ নীয় ভডহিনভশয়া া অ্যািহনভসয়া এেং ক্ষভতপূ রণজভনত জটি তার দ্বারা ভচভিত।

ভরহোফ্লযাভিহনর ঘাটভত অ্যাভরহোফ্লাভিহনাভসস সৃ ভি করহত পাহর, ার ফ্হ ভচহ াভসস (যঠাাঁহটর ফ্াট ), সূ হ থর আহ াহত উচ্চ সংহেেনশী তা,
ভরহোফ্লাভিন
যকৌভনক চাই াইটিস, গ্লসাইটিস (ভজহ্বার প্রোে), যসহোভরভেক ডািথাটাইটিস ো ভসউহডা ভসভফ্ভ স (ভেহশষত যরাটাি ো যাভেয়া
িাহজারাহক প্রিাভেত কহর) িু খ ), ফ্যাভরঞ্জাইটিস (গ া েযথা), োইহফ্হরভিয়া এেং যফ্হরভঞ্জয়া এেং ওরা ভিউহকাসার এভডিা।
অ্িাে একটি ঘাটভত সে ট্রিপহটাহফ্ন, কারণ িরাত্মক অ্পু ভিহরাগ । ক্ষণগুভ র িহধয রহয়হছ আগ্রাসন, ডািথাটাইটিস, অ্ভনদ্রা, দুেথ তা, িানভসক
ভনয়াভসন
ভেভ্রাভন্ত এেং ডায়ভরয়া । উন্নত যক্ষহে যপ াগ্রা ভডহিনভশয়া এেং িৃ তুযর কারণ েহত পাহর (3 (+1) ভড এর: ডািথাটাইটিস, ডায়ভরয়া,
ভডহিনভশয়া এেং িৃ তুয)।
পযাহিাহথভনক অ্যাভসড
অ্িােজভনত কারহণ ব্রণ এেং যপহরহথভসয়া েহত পাহর, ভেও এটি অ্স্বািাভেক।
পাইভরডভিন, পাইভরডিা , ভিটাভিন ভে৬ এর ঘাটভতর কারহণ যসহোভরক ডািথাটাইটিহসর িহতা যফ্হট ায়, যগা াপী যচাখ এেং স্নায়ভেক ক্ষণগুভ (য িন িৃ গী )
পাইভরডিািাইন
causes
োহয়াটিন

ভে৯ ফ্ভ ক এভসড

ভিটাভিন ভে১২

অিাি প্রিাি

যকাো াভিন

ঘাটভত সাধারণত প্রাপ্তেয়স্কহের িহধয ক্ষণ সৃ ভি কহর না তহে ভশশুহের প্রভতেন্ধী েৃ ভি এেং স্নায়ভেক যরাগ েহত পাহর। একাভধক কাহেথাভি াহসর
ঘাটভত, ভেপাহকর একটি জন্মগত ত্রুটি, ডাহয়টভর োহয়াটিন গ্রেণ স্বািাভেক থাকহ ও োহয়াটিহনর ঘাটভত েহত পাহর।
একটি যডভফ্ভসহয়ভি ফ্ াফ্ িযাহক্রাভসটিক রক্তাল্পতা, এেং উেু িাো যোহিাভসভিন। গিথ েতী িভে াহের অ্িাে জন্ম ত্রুটি েহত পাহর।
অ্িাহের ফ্হ িযাহক্রাভসটিক রক্তাল্পতা, এভ হিহটড যিথাই াহিাহনাভনক অ্যাভসড এেং যোহিাভসিাইন, যপভরহফ্রা ভনউহরাপযাভথ, স্মৃভতশভক্ত হ্রাস
এেং অ্নযানয জ্ঞানীয় ঘাটভত যেখা যেয়। েয়স্ক েযভক্তহের িহধয এটি েওয়ার সম্ভােনা সেহচহয় যেভশ, কারণ অ্হন্ত্রর িাধযহি যশাষণ েয়হসর সাহথ
সাহথ হ্রাস পায়; অ্হটাইভিউন যরাগ ক্ষভতকারক রক্তাল্পতা অ্নয একটি সাধারণ কারণ। এটি িযাভনয়া এেং সাইহকাভসহসর ক্ষণও ততভর করহত পাহর।
ভের চরি যক্ষহে পক্ষাঘাত যেখা ভেহত পাহর।

ভিটাভিনসিূ হের কাজ ও অ্িাহে সৃ িহরাগঃ
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Vitamin name
ভিটাভিন এ

ভিটাভিন ভে১

রাসায়ভনক নাি

দ্রােযতা

যরটিনহয়ড (যরটিন , retinoi
যস্নে পোথথ
ds
and carotenoids)
পাভন
Thiamine

অ্িাহের ফ্হ সৃ ি যরাগসিূ ে

য োহর খাোর গ্রেণ করহত সহেথাচ্চ য পভরিাণ খাোর
েহে
গ্রেণ করা াহে
(পু রুষ, েয়স: ১৯-৭০)
(UL/day)

রাতকানা যরাগ,
Keratomalacia

900 µg

3,000 µg

Beriberi

1.2 mg

(N/D)

Vitamin B2

Riboflavin

পাভন

Ariboflavinosis

1.3 mg

N/D

Vitamin B3

Niacin

পাভন

Pellagra

16.0 mg

35.0 mg

Vitamin B5

Pantothenic acid

পাভন

Paresthesia

5.0 mg

N/D

Vitamin B6

Pyridoxine

পাভন

রক্তশূ নযতা

1.3-1.7 mg

100 mg

Vitamin B7

Biotin

পাভন

n/a

30.0 µg

N/D

Vitamin B9

Folic acid

পাভন

Deficiency during pregnancy is
associated with birth defects.

400 µg

1,000 µg

Vitamin B12

Cyanocobalamin

পাভন

Megaloblastic anaemia

2.4 µg

N/D

Vitamin C

Ascorbic acid

পাভন

Scurvy

90.0 mg

2,000 mg

Vitamin D

Ergocalciferol, Chole
Fat
calciferol

Rickets, Osteomalacia

5.0 µg-10 µg

50 µg

Vitamin E

Tocopherol, Tocotrie
Fat
nol

Deficiency is very rare, mild
hemolytic anemia in newborn
infants.

15.0 mg

1,000 mg

Vitamin K

Naphthoquinone

Bleeding diathesis

120 µg

N/D

Fat

অ্ভতভরক্ত ভিটাভিন এ
তেভনক ২৫,০০০-৩৩,০০০ IU. এর যডাজগুভ হত ভিটাভিন এ এর েীঘথহিয়ােী গ্রাহসর সাহথ ভেষাক্ত েওয়ার ক্ষণ যেখা ভেহত পাহর
অ্ভতভরক্ত ভিটাভিন এ যসেন েভি েভি িাে, ভেরভক্ত, ক্ষুরতা (ক্ষুধা হ্রাস), েভি েভি িাে, ঝাপসা দৃভি, িাথােযথা, চু ক্ষভত, যপশী এেং যপহট েযথা এেং
দুেথ তা, তন্দ্রা এেং পভরেভতথ ত িানভসক অ্েিার েহত পাহর। েীঘথিায়ী যক্ষহে চু পড়া, শুষ্ক ত্বক, যেষ্মা ভঝভি শুভকহয় াওয়া, জ্বর, অ্ভনদ্রা, অ্েসন্নতা, ওজন
হ্রাস, োহড়র িাঙা, রক্তাল্পতা এেং ডায়ভরয়া েহত পাহর। েীঘথিায়ীিাহে ভিটাভিন এ এর উচ্চ িাো, এেং ফ্ািথাভসউটিকযা যরটিনহয়ডগুভ য িন 13-ভসআইএস
যরটিহনা অ্যাভসড ভসউহডাটিউিার যসভরভব্রর ভসনহরাি ততভর করহত পাহর [ এই ভসনহরাহির িহধয িাথা েযাথা, দৃভি ঝাপসা েওয়া এেং ভেভ্রাভন্ত প্রিৃভত ।
২০১২ সাহ র একটি ভনয়িতাভন্ত্রক প থাহ াচনাহত যেখা যগহছ য ভেটা কযাহরাটিন এেং পভরপূ রক ভিটাভিন এ এর যেভশ িাোয় সু ি িানু ষ এেং ভেভিন্ন যরাহগ
আক্রান্ত েযভক্তহের িহধয িৃ তুযোর েৃ ভি যপহয়হছ।প থাহ াচনার ফ্ াফ্ গুভ প্রিাণ যেয় য অ্যাভিঅ্ভিহডিগুভ র েীঘথহিয়ােী সু ভেধা নাও থাকহত পাহর।

অভত্ভরি ভিটাভিন ভি

ভিটাভিন ভড ওিারহডাজ োইপারকযা হসভিয়া সৃ ভি কহর, া ভিটাভিন ভড ভেষাক্ততার একটি শভক্তশা ী ইভিত |এটি প্রস্রাে এেং তৃষ্ণার েৃ ভির সাহথ ক্ষ করা ায়।
োইপারকযা হসভিয়া ভচভকত্সা না করা েহ এর ফ্হ নরি টিসু য এেং ভকডভন, কৃত এেং োহটথর িহতা অ্িগুভ হত কযা ভসয়াহির অ্ভতভরক্ত পভরিাণ জিা েয় ার
ফ্হ েযথা এেং অ্ি ক্ষভত েয় | ভিটাভিন ভড ওিারহডাজ এর প্রধান ক্ষণগুভ া অ্যাহনাহরভিয়া, েভি েভি িাে এেং েভি েভিিাে, দুেথ তা, অ্ভনদ্রা,
নািথ াসহনস, ভপ্রউভরটাস এেং যশষ প থন্ত ভকডভন েযথথ েহত পাহর।, যপ্রাটিনু ভরয়া, িূ েনা ী কযাস, অ্যাহজাহটভিয়া এেং যিটািযাটিক কযাহ ভসভফ্হকশন (ভেহশষত
ভকডভনহত) প্রকাশ যপহত পাহর । ভিটাভিন ভড ভেষাক্ততার অ্নযানয ক্ষণগুভ র িহধয রহয়হছ যছাট োচ্চাহের িহধয িানভসক প্রভতেন্ধকতা, োহড়র অ্স্বািাভেক েৃ ভি
এেং গঠন, ডায়ভরয়া, ভখটভখহট যিজাজ , ওজন হ্রাস এেং গুরুতর েতাশা |

ভিটাভিন ভড ভেষাক্ততা ভিটাভিন ভড পভরপূ রক েন্ধ কহর এেং কযা ভসয়াি গ্রেণ ভনভষি কহর ভচভকত্সা করা েয়। ভকডভনর ক্ষভত অ্পভরেতথ নীয় েহত পাহর। েভধথত
সিহয়র জনয সূ হ থর আহ াহত প্রকাশ করা সাধারণত ভিটাভিন ভড ভেষাক্ততার কারণ েয় না।ত্বহক উত্পাভেত ভিটাভিন ভড পূ েথেতীগুভ র ঘনত্ব একটি িারসািয অ্জথন
কহর এেং অ্নয য যকানও ভিটাভিন ভড উত্পাভেত েয় তা হ্রাস পায় |

.

Thanks

