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విటమిన్లు  

మానవ శరీరానికి 13 విటమిన్లు  అవసరం. వీటిని ప్ర ధానంగా రండు రకాలుగా వరీీకరంచారు. అవి నీటిో కరగేవి, 

కొవ్వు ుో  కరగేవి. ఎ, డి, ఇ, కె విటమిన్లు  కొవ్వు ుో  కరుగుతాయి. ఇవి కొవ్వు కణా ుో  నిల్ు ఉంటాయి. విటమిన్ బి, 

సిలు నీటిో కరుగుతాయి. వీటిని శరీరం ఎక్కువ మొత్త ంో నిల్ు ఉంచుకోలేదు. కాబటిి ఇవి ల్భంచే ఆహారం 

ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. 

 మనిషి ఆహారంో సుల్ప మోతాదుో మాత్ర మే అవసరమయ్యే కరబన పోషకాలు విటమిన్లు . 

 విటమిన్లు  శకిి వనరులు కాదు. 

 ఒక విటమిన్ లేదా విటమిన్ోని ఒక భాగం లేదా విటమిన్ న్లంచి ఏరపడిన ఉతాపదకం సహ ఎంజైమ్గా 

వేవహరస్తత  రసాయనిక చరేో పాలీ్గనే ఎంజైమ్ల్క్క సహాయప్డతాయి. 

 విటమిన్ అనే ప్దానిి కాసిమర్ ఫంక్ ప్ర తిపాదంచాడు. విటమిను న్ల ఆంగు  అక్షరాల్ కర మంో నామకరణం చేసే 

ప్దధ తిని ప్ర తిపాదంచింద జ.సి. డుర మానడ ్. 

విటమిన్లు  ప్ర ధానంగా 2 రకాలు 

 కొవ్వుో కరగేవి: ఎ, డి, ఇ, కె. 

 నీటిో కరగేవి: బి-కాంప్లు కస్, సి 

విటమిన్-ఎ  

విటమిన్-ఎ రసాయన నామం రటినాల్. సాధారణ నామం జీరాఫ్తత లిియా నిరోధక విటమిన్. ఆరోగేకరమైన దృషిికి, 

సాధారణ ఆరోగాేనికి ఇద అవసరం. ఈ విటమిన్ ోపిసేత  కంటిోని కారియా దెబబతిని జీరాఫ్తత లిియా సంభవిసుత ంద. 

లభ్యత: కాేరట్, ప్సుపు రంగుోని ఫలాలు, నారంజ, సొరచేప్ కాలేయం నూనె, ఆక్కకూరలు, జంతువ్వల్ 

కాలేయంో ఎక్కువగా ల్భసుత ంద. శాకాహారంో ఇద బీటా కెరోటిన్ రూప్ంో ల్భసుత ంద. పేగుోని స్తక్షిజీవ్వలు 

దీనిి రటినాల్గా మారుసాత యి. 

 

విటమిన్-డి  

దీని రసాయన నామం కాలిసఫెరాల్. దీనేి రకెటస్ నిరోధక విటమిన్, సన్షైన్ విటమిన్ అని కూడా పిలుసాత రు. బల్మైన 
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ఎముకలు, దంతాల్క్క ఇద అవసరం. శరీరంోని కాలిియం, ఫ్తసఫరస్, జీవకిరయల్న్ల నియంతిర సుత ంద. ఈ విటమిన్ 

ోపిసేత  చినాిరు ుో  రకెటస్ వాేధి సంభవిసుత ంద. ఎముకలు బల్హీనప్డి, వంకరలు తిరగడం ఈ వాేధి ల్క్షణం. 

ప్లదద ుో  ఈ విటమిన్ ోప్ం వల్ు  ఎముకలు బల్హీనప్డి ఆసిియోమలేసియా వాేధి సంభవిసుత ంద. 

లభ్యత: శాకాహారంో ఇద ల్భంచదు. పాలు, గుడుు , కాడ్ చేప్ కాలేయం నూనె, జంతువ్వల్ కాలేయం, పుటిగొడుగు ుో  

సమృదధ గా ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-ఇ 

దీని రసాయన నామం టోకోఫెరాల్. దీనిి బ్యేటీ విటమిన్ లేదా వంధేత్ు నిరోధక విటమిన్ అంటారు. స్త్త ీ, 

పురుషు ుో  ప్ర తుేత్పతిత  వేవసథ క్క ఇద అవసరం. కాంతివంత్మైన చరాినిి ఇసుత ంద. దీని ోప్ం అరుదుగా 

సంభవిసుత ంద. ఇద ోపిసేత  పురుషు ుో  వంధేత్ుం వసుత ంద, మహిళ ుో  గరభసార వం జరుగుతుంద. 

లభ్యత: ఫలాలు,కూరగాయలు, విత్త నాలు (బాదం, పిసాత ), చేప్లు, మాంసం, చేప్ నూనె, కాలేయంో ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-కె 

దీని రసాయన నామం ఫిోకిునోన్ లేదా మనాకిునోన్. దీనిి రకిసార వ నిరోధక విటమిన్ అని కూడా అంటారు. రకి 

సుంధన ప్ర కిరయో అన్లబంధ రకిసుంధన కారకంగా ఇద వేవహరసుత ంద. ఈ విటమిన్ ోపిసేత  గాయాైైనపుపడు రకిం 

ఆల్సేంగా గడడ  కడుతుంద. 

లభ్యత: పేగుోని స్తక్షిజీవ్వలు దీనిి త్యారుచేసాత యి. కాలిఫు వర్, కాేబేజి, ఆక్కకూరలు, కాలేయం, 

మూత్ర పిండా ుో  ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-సి(ఆస్కార్బిక్ఆమ్ు ం) 

ఇద సురు నిరోధక విటమిన్. బల్మైన చిగుళు క్క, నోటి ఆరోగాేనికి ఇద అవసరం. ఇద ోపిసేత  సురు వాేధి 

సంభవిసుత ంద. 

లక్షణాలు: చిగుళు  న్లంచి రకిం కారడం, దంతాలు ఊడిపోవడం, నాలుకపై్ల పుండుు  ఏరపడటం ఈ వాేధి ల్క్షణాలు.  

లభ్యత: నారంజ, బతాత యి, నిమి లాంటి సిటర స్ ఫలాలు, ఉసిర, మాంసం, కాలేయంో ల్భసుత ంద. 
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విటమిన్-బి1 

దీని రసాయన నామం థయమిన్. బెరబెర నిరోధక విటమిన్ అని అంటారు. శకిి విడుదల్, నాడీవేవసథ , రకిప్ర సరణ 

అభవృదధ  వేవసథ క్క అవసరం. దీనిోప్ం దాురా బెరబెర వాేధి వసుత ంద. చినాిరు ుో  త్డి బెర బెర (ఛాతీో నీరు 

నిండటం), ప్లదద ుో  పొడి బెరబెర (చరిం పొడిబారటం) సంభవిసుత ంద. పాలీనూేరటిస్ అనే నాడీ కి్షణత్ వాేధి 

సంభవిసుత ంద. 

లభ్యత: పొటి్ట తీయని అనిి రకాల్ ధానాేలు, మాంసంో ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-బి2 

దీనేి విటమిన్-జి లేదా ఎ ుో  ఎంజైమ్ అని కూడా అంటారు. కొవ్వులు, పిండి ప్దారాథ ల్ జీవకిరయో పాలీ్గంట్టంద. ఈ 

విటమిన్ ోపిసేత  అరబోఫెు వినోసిస్ అనే వాేధి వసుత ంద. నోటి అంచున ప్గుళ్లు  ఏరపడటం(ఖీోసిస్/ యాంగుేల్ర్ 

సిొమాటిస్), నాలుక వాపు (గ్లు సైటిస్) ఈ వాేధి ల్క్షణాలు.  

లభ్యత: పాలు, పాల్ ఉత్పతుత ుో  ఎక్కువగా ఉంట్టంద. కాబటిి దీనిి లాకిోఫెు విన్ అని, గుడు  ప్చచసొనోనూ అధికంగా 

ల్భంచడం వల్ు  ఓవోఫెు విన్ అని అంటారు. కాలేయంోనూ ఉంట్టంద కాబటిి హెప్టోఫెు విన్ అని కూడా అంటారు. ఎండు 

ఫలాలు, కూరగాయలు, మాంసంో ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-బి3  

దీని రసాయన నామం నియాసిన్. నికోటినిక్ యాసిడ్ లేదా నికోటినమైడ్గానూ పిలుసాత రు. ఇద ప్లల్ు గార  నిరోధక 

విటమిన్. ఆరోగేకరమైన నాడీవేవసథ , చరిం, జీరణ కిర యక్క ఇద అవసరం. ఈ విటమిన్ ోపిసేత  ప్లల్ు గార  వాేధి 

సంభవిసుత ంద. చరిం ఎరర గా కందడం(డెరిటైటిస్), నీళు  విరేచనాలు(డయ్యరయా), మతిమరుపు (డెమనిియా) ఈ 

వాేధి ల్క్షణాలు. తీవర ోప్ం త్ైతిత తే మరణంచే ప్ర మాదం ఉంద. అందుకే దీనిి 4డి/3డి సిండ్రర మ్ అంటారు. 

లభ్యత: మాంసం, కూరగాయలు, ఆక్కకూరలు, ప్పుపధానాే ుో  ఎక్కువగా ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-బి5 
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దీనేి పాంటోథెనిక్ యాసిడ్ అని పిలుసాత రు. కో ఎంజైమ్-ఎ గానూ వేవహరసాత రు. కొైసిాీల్, నూేరోటార న్సమీటరు  

ఉతాపదన, శకిి విడుదల్క్క విటమిన్-బి5 అవసరం. దీనిోప్ం వల్ు  అరకాళు ో మంటలు కలిగే బరింగ్ ఫీట్ సిండ్రర మ్ 

వసుత ంద.  

లభ్యత: మాంసం, గుడుు , బెర డ్ో ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-బి6 

దీనేి పై్లరడాకిసన్ లేదా పై్లరాడ కసల్ ఫ్తసేఫట్ అంటారు. పొర టీను  జీవకిరయక్క ఇద అవసరం. ఈ విటమిన్ ోపిసేత  చరిం 

పొడిబారుతుంద. విప్రీత్మైన బల్హీనత్ వసుత ంద. మారింగ్ డిస్త్జ్ అనే వాేధి సంభవిసుత ంద. 

లభ్యత: మాంసం, గ్లధుమ, మొకుజొని, సోయాబీన్, వేరుశనగ, బాదంో ఎక్కువ మోతాదుో ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-బి7 

దీనేి విటమిన్ -హెచ్, బయోటిన్ అని కూడా పిలుసాత రు. శకిి విడుదల్, అమైనో ఆమాు లు, గై్లకోజన్ ఉత్పతిత కి అవసరం. 

పేగుోని స్తక్షిజీవ్వలు దీనిి అందసాత యి. ఈ విటమిన్ చాలా అరుదుగా ోపిసుత ంద. ఉడికించని గుడుడ  తెల్ు సొనో 

ఎవిడిన్ అనే ప్దారథ ం ఉంట్టంద. ఇద బయోటిన్ వినియోగానిి అడుడ క్కంట్టంద.  

 

విటమిన్-బి9 

దీనేి ఫోలిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఎరర రకికణాల్ ప్రప్కుత్, హీమోగ్లు బిన్ త్యారీకి ఇద అవసరం. పిండం అభవృదధ , 

మానసిక వికాసానికి తోడపడుతుంద. ఈ విటమిన్ ోపిసేత  మగాోబాు సిిక్ లేదా మాేకోర సిిక్ అనీమియా వాేధి వసుత ంద. 

గరభణు ుో  ఇద తీవర ంగా ోపిసేత  పుటిబోయ్య పిల్ు ుో  సైపనా బిఫిడా అనే మానసిక వైకల్ేం సంభవిసుత ంద 

లభ్యత: సిాీబెరీర , టమాట, కాలిఫు వర్, అరటి, కాేబేజి, పాల్కూర, నారంజ ుో  ల్భసుత ంద. 

 

విటమిన్-బి12 

దీనేి సైనోకోబాల్మిన్ అంటారు. ఎరర రకికణాల్ ప్రప్కుత్, హీమోగ్లు బిన్ త్యారీకి అవసరం. ఈ విటమిన్ ోపిసేత  

ప్లరిసియస్ అనీమియా సంభవిసుత ంద.  
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లభ్యత: మాంసాహారం, గుడుు , పాల్ లాంటి జంతు ఉత్పతుత ుో  మాత్ర మే ల్భసుత ంద. మొకు ుో  ల్భంచదు. 

 

విటమిన్-బి17 

దీనేి యాంటి కేనసర్ విటమిన్ అని అంటారు. వాసత వానికి ఇద విటమిన్ కాదు. మొకు ుో  కేనసర్ నిరోధక ల్క్షణాలుని 

రసాయనాల్నిింటినీ కలిపి బి17 అంటారు. 
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