
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

जीवनसत्त्वे 

जीवनसते्त्व अशी सेंद्रिय संयुगे आहेत, जी थोड्या प्रमाणात असू शकतात परंतु आपल्या शरीराच्या योग्य कायाासाठी अतं्यत 

आवश्यक असतात. हे आपल्याला अन्नातून द्रमळते. आपले शरीर स्वतः  द्रकंवा कमीत कमी प्रमाणात जीवनसते्त्व बनवत नाही, 

म्हणून अन्न त्यांची कमतरता भरून काढते. 

प्रस्तावना 

• सामान्य चयापचय काये राखण्यासाठी आहारात कमी प्रमाणात आवश्यक सेंिीय संयुगे 'जीवनसते्त्व' म्हणून ओळखली 

जातात. 

• अनेक जीवनसते्त्व (द्रकंवा) coenzymes मधे्य रूपांतररत होण्याचे काया करतात; ते ना उजाा पुरवतात ना ऊतकांमधे्य 

सामावले जातात. 

• हे शरीरातील जैव-रासायद्रनक प्रद्रियांचे द्रनयमन देखील करतात. 

जीवनसत्त्वे दोन गट ांमध्ये ववभ गली ज त त 

1. मेद-द्रविव्य जीवनसते्त्व (ए, डी, ई, के). हे यकृत पेशीमंधे्य समृद्ध आहेत. 

2. पाण्यात द्रवरघळणारे जीवनसते्त्व (सी, बी-कॉम्प्लेक्स). हे पेशीमंधे्य खूप कमी प्रमाणात असतात. 

मेद -ववद्रव्य जीवनसते्त्व 

व्हिटॅममन ए: 

• व्हिटॅद्रमन एला 'रेद्रटनॉल' असेही म्हणतात. 

• शरीराचे बाह्य त्वचा(epithelium ) द्रनरोगी ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. डोळ्ांच्या रंगिव्यामधे्य रोडोव्हिनच्या 

द्रनद्रमातीसाठी हे जीवनसत्व आवश्यक आहे. हे जीवनसत्व दृष्टी, हाडांचा द्रवकास आद्रण शारीररक वाढीसाठी उते्तजक 

म्हणून काम करते. 

• कमतरता रोग: रात्री अंधत्व, डोळे लाल होणे (Exophthalmia), लॅद्रिमल गं्रथीचंा हाास. 

• स्रोत: दूध, अंडी, चीज, द्रहरव्या भाज्या इ. 

व्हिटॅममन डी: 
• व्हिटॅद्रमन डीला 'कॅल्सीफेरॉल' असेही म्हणतात. 

• असे मानले जाते की हे जीवनसत्व आपल्याला रोगांपासून वाचवते. व्हिटॅद्रमन डी देखील थकवा, स्नायू कमकुवतपणा, 

हाडे दुखणे आद्रण नैराश्य टाळण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे म्हटले जाते. असा दावा केला जातो की व्हिटॅद्रमन डी 

देखील आपल्या वृद्धत्वामुळे होणाऱ्या बदलांपासून आपले संरक्षण करते. आद्रण, हे कका रोगापासून देखील संरक्षण 

करते. 

• कमतरता रोग: मुलांमधे्य ररकेट्स, प्रौढांमधे्य ऑव्हियोमॅलेद्रशया. 

• स्त्रोत: मासे तेल, दूध, अंडी 
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व्हिटॅममन ई: 

• व्हिटॅद्रमन ई ला 'टोकोफेरोल' असेही म्हणतात. 

• कमतरता रोग: वंध्यत्व पोषण नू्यव्हियर द्रडिर ॉफी, हृदयाच्या स्नायंूचे नू्यरोद्रसस. 

• स्रोत: पाने भाज्या, दूध, लोणी, वनस्पती तेल इ. 

व्हिटॅममन के: 

• व्हिटॅद्रमन के ला 'अँटी हेमोरॅद्रजक' म्हणूनही ओळखले जाते. 

• कमतरता रोग: रक्त जमा होणे प्रद्रतबंद्रधत आहे, सतत रक्तस्त्राव होतो. 

• स्रोत: टोमॅटो, द्रहरव्या भाज्या देखील आतड्यांमधे्य तयार होतात 

पाण्यात ववरघळणारे जीवनसते्त्व 

व्हिटॅद्रमन 'बी कॉम्प्लेक्स': व्हिटॅद्रमन बी कॉम्प्लेक्स हे बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 आद्रण बी 12 चे द्रमश्रण आहे. 

 व्हिटॅममन बी 1: 

• व्हिटॅद्रमन बी 1 ला थायद्रमन म्हणून देखील ओळखले जाते. 

• कमतरता रोग: बेरी बेरी रोग जो पायांवर पररणाम करतो. 

• स्रोत: भुईमूग, तीळ, सुक्या द्रमरची, न सुटलेले मसूर इ. 

व्हिटॅममन बी 2: 

• व्हिटॅद्रमन बी 2 ला ररबोफे्लद्रवन असेही म्हणतात. 

• कमतरता रोग: गडद लाल जीभ, त्वचारोग, चेलोद्रसस तोडंाच्या आद्रण ओठांच्या कोपऱ्यात उद्भवते. 

• स्रोत: यीि, यकृत, मांस, द्रहरव्या भाज्या, दूध 

व्हिटॅममन बी 3: 

• व्हिटॅद्रमन बी 3 ला पेंटोथेद्रनक ॲद्रसड म्हणूनही ओळखले जाते. 

• कमतरता रोग: पाय जळणे. 

• स्रोत: मांस, शेंगदाणे, बटाटे, टोमॅटो, पालेभाज्या 

व्हिटॅममन बी 5: 

• व्हिटॅद्रमन बी 5 द्रनकोटीद्रनक ॲद्रसड म्हणून देखील ओळखले जाते. 

• कमतरता रोग: पेलाग्रा, त्वचारोग, अद्रतसार. 

• स्रोत: मांस, दूध, शेंगदाणे, ऊस, टोमॅटो 

व्हिटॅममन बी 6: 

• व्हिटॅद्रमन बी 6 ला पायरीडोव्हक्सन असेही म्हणतात. 

• कमतरता रोग: त्वचारोग आद्रण आके्षप. 

• स्रोत: यकृत, मांस, तृणधाने्य 
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व्हिटॅममन बी 7: 

• व्हिटॅद्रमन बी 7 ला बायोद्रटन (व्हिटॅद्रमन एच म्हणून देखील मानले जाते) म्हणून ओळखले जाते. 

• कमतरता रोग: त्वचारोग, रक्तातील कोलेिेरॉल वाढते, केस गळणे आद्रण अधाांगवायू. 

• स्त्रोत: मांस, अंडी, यकृत, दूध 

व्हिटॅममन बी 9: 

• व्हिटॅद्रमन बी 9 ला फोद्रलक ॲद्रसड म्हणूनही ओळखले जाते. 

• कमतरता रोग: अशक्तपणा, जीभ जळजळ, गॅिर ोइंटेिाइनल द्रवकार. 

• स्रोत: शतावरी, एवोकॅडो, बु्रसेल्स स्प्राउट्स आद्रण पालक आद्रण लेटू्यस सारख्या द्रहरव्या भाज्या. 

व्हिटॅममन बी 12: 

• व्हिटॅद्रमन बी 12 ला 'सायनो-कोबालामाइन' असेही म्हणतात. 

• व्हिटॅद्रमन बी 12 रक्ताद्रभसरण प्रणाली आद्रण मज्जासंस्था द्रनरोगी ठेवण्यास मदत करते. 

• कमतरता रोग: घातक अशक्तपणा, हायपरगे्लसेद्रमया. 

• स्त्रोत: मांस, यकृत, दूध 

व्हिटॅममन सी: 
• व्हिटॅद्रमन सीला 'एस्कॉवबिक ॲवसड ' असेही म्हणतात. 

• व्हिटॅद्रमन सी चे अँद्रटऑव्हक्सडंट घटक देखील आपल्या फुफु्फसांना स्वच्छ करण्यात महत्वाची भूद्रमका बजावतात. 

जखम भरणे - व्हिटॅद्रमन सी एक उत्तम उपचारक आहे. व्हिटॅद्रमन सीच्या मदतीने त्वचेच्या जखमा लवकर भरतात. 

जरी शरीरात प्रद्रतकारशक्ती कमी झाल्यास, ते संिमण आद्रण रोगांचा प्रसार रोखते. 

• कमतरता रोग: स्कवी, जखम भरण्यास द्रवलंब. 

• स्रोत: द्रलंबू, संत्री, टोमॅटो, द्रलंबूवगीय, द्रमरपूड, अंकुर 
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