
 

KANTITATE OSO TXIKIETAN, GURE GORPUTZAK 

SINTETIZA EZIN DITUEN, ETA ZENBAIT PROZESU 

METABOLIKO AURRERA ERAMATEKO BEHARREZKOAK 

DITUGUN MANTENUGAIAK DIRA BITAMINAK. 

HORI DELA ETA, ELIKAGAIETATIK LORTU BEHAR 

DITUGU, ETA DIETA OREKATUAREN BIDEZ BERMATUKO 

DUGU GUZTIAK BARNERATZEA. 

 

BI TALDE NAGUSIETAN BANATZEN DIRA: 

HIDROSOLUGARRIAK: URETAN DISOLBATZEN DIRENAK. 

LIPOSOLUGARRIAK: GANTZETAN DISOLBATZEN 

DIRENAK. 
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Bitamina hidrosolugarriak: Uretan disolbatzen diren bitaminak, gehiegi hartu 

ezkero gernuaren bidez kanporatzen dira. 

 

C bitamina (Azido Askorbikoa) 

Metabolismoko hainbat erreakzio erregulatzea ditu.  

Pertsona heldu batek 50-60 mg behar ditu eguneko. 

Egunero fruta eta barazkiak jaten baditugu, erraz 

lortzen da.; laranja, limoia, pomeloa, kiwia eta marrubia, esaterako. Entsaladako tomateak 

eta patatak ere badute, baina azkena egosia edo frijitua jaten dugunez, desegin eta galdu 

egiten da beroaren eraginez. 

Gabeziak garai batean marinelen gaitza bezala ezagutzen zen eskorbutua eragiten du, 

sintomen artean ohien hemorragiak, hortzak erortzea, anemia, ahulezia eta abar ematen 

dira. 

 

B1 bitamina (Tiamina) 

Karbohidratoen metabolismoan parte hartzen du. 

Egunero behar duguna 1-1,15 mg inguru da.  

Txerrikia eta zerealak dira B1 bitaminan aberatsak.  

Gabeziak beri-beria eragiten du; hau da, bihotza- eta nerbio-sisteman aldaketak, 

suminkortasuna, trastorno psikikoak, eta abar. 

 

B2 bitamina (Riboflabina) 

Karbohidrato, gantz eta proteinen metabolismoa 

erregulatzen du eta zerikusi zuzena du haurren 

garapen fisikoan.  

1,2-1,7 mg behar da eguneko.  

Haragi, esne eta barazki berdeetan aurkitzen da.  

Gabeziaren sintomak berehala aurpegiratzen direnez (kataratak, ezpainetako etenak, 

dermatitisa, ahoko zauriak, …) erraz detekta daiteke bere falta. 
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B3 bitamina (Niazina) edo PPbitamina 

NAD eta NDAP koentzimen osagai bezala erabiltzen 

da. 

Egunero 14-16 mg inguru hartu behar dira. 

Behi haragia, arraina, arrautzak, hegaztiak, lekaleak, zerealak, esnea eta abar. 

Gabezia dutenetan Pelagra izeneko larruazaleko gaixotasun agertzen da. 

 

B5 bitamina (Azido Pantotenikoa) 

Koentzima A-ren osagaia da, hau da, gluzido eta 

gantzazidoen degradazioan parte hartzen du. 

2,1 mg eguneko hartu behar dugu gabeziarik ez izateko 

 Arrautzean, gibelean, zereal integraletan, 

barrengorrietan, esnekietan, lekaleetan. 

Gabeziak hipersensibilitatea eta kalanbreak sortzen 

ditu. 

 

B6 bitamina (Piridoxina) 

Batez ere proteinekin ematen diren erreakzioekin du 

zerikusia.  

1,6-2 mg eguneko behar da.  

Iturririk oparoenak lekak, patata, ……, platanoa, 

aguakatea, kalabaza, azenarioa, oilaskoa eta indioilarra dira.  

Gabeziak nerbio eta larruazaleko arazoak eragiten ditu; depresioa besteak beste. 
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B7 bitamina (Biotina) H bitamina 

Ehunen eta zelulen hazkuntzarako beharrezkoak dira. 

Bitamina honen iturria dira: arrautzen gorringoa, 

gibela, tomatea, lekaleak. 

Oso arraroa da bere gabezia izatea, baina izan ezkero 

Depresioa, anorexia, anemia eta abar.  

 

 

B9 bitamina (Azido Folikoa) 

Proteinen erabileran hartzen du parte.  

100-200 mg behar dira eguneko. Honen ezaugarri 

nagusietako bat, haurdunaldian bere beharrak 

bikoiztea da; hau da, 400 mg-ra irits daiteke.  

Orri berdeko barazki guztietan da ugaria (azelgak, espinakak, borrajak, …).  

Beharrak asetzen ez badira, anemia megaloblastikoa, liseri-aparatuko arazoak eta 

haurretan garapen fisikoaren atzerapena sortzen dira. 

 

 

B12 bitamina (zianokobalamina) 

Heste- eta nerbio-zelulen hazkundean eragiten du.  

2 mg eguneko behar da.  

Animalia jatorriko produktuetan soilik aurkitzen da.  

Anemia perniziosoa eta Nerbio-sisteman kalteak eragiten ditu bere gabeziak. 

Niazina, biotina eta azido pantotenikoa talde berekoak dira. Baina naturan oso hedatuta 

daudenez, beraien gabeziak ez dira usuak izaten. Beraz, ez ditugu aipatuko. 
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Bitamina liposolugarriak; gantzetan disolbatzen  diren bitaminak, eta hori dela eta 

gure gorputzean metatu daitezkeenak gehiegi hartu ezkero. 

 

A bitamina (Erretinola) 

Bere egiteko nagusiak ikusmena eta larruazala behar bezala 

mantentzea da.  

Egunean 800-1.000 mg behar ditugu gabeziarik ez izateko. 

Elikadura bariatua eginaz erraz lortzen da kopuru hori. 

Erretinol modura koipea duten jakietan aurkitzen da (esnea, 

gibela, arrautzaren gorringoa, gurina, etab.), eta bitamina 

honen aitzindari den karoteno gisa ere, hori-laranja koloreko 

barazkietan; azenarioa, kalabaza, etab.etan. 

Gabeziak Gaueko itsutasuna, larruazala lehortzea, etab. 

dakartza. 

 

D bitamina 

Hazkuntzan laguntzen eta hezur eta hortzen garapenean 

parte hartzen du.  

Egunean 5 mg hartzea gomendatzen da. 

Bitamina honen iturririk nagusietako bat eguzkia da. Izan 

ere, honek dituen izpi ultramoreak guk larruazalean dugun 

substantzietako bat aktibatzen du D bitamina bilakatuz.  

Bestalde, esne eta esnekietan, arrautzan, gurinean, 

zerealetan eta gibelean ere aurki daiteke.  

Gabeziak aspaldidanik ezagutzen den errakitismoa eragiten 

du. Gaixotasun honen eraginez hezurrak behar bezala ez 

direnez garatzen, okertu eta deformatu egiten dira.  

 

 

erretinola 
karotenoa 

erretinola 

karotenoa 
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E bitamina (Tokoferola) 

Bere antioxidatzaile funtzioagatik, zahartzearen aurka 

eragiten du. Ehunen zahartzea eragiten duten oxidoei 

eragozten die.  

8-10 mg behar dira eguneko 

Hazi-oliotan topa daitezke bereziki; hots, ekilore- eta arto-oliotan. 

Ez denean dietan nahikoa jaten, anemia eta dermatitisa haurretan. 

 

K bitamina 

Gatzapen-substantziak sortaraztea da bitamina honen 

egitekoa. 

Ezaugarri nagusia bitamina honen premien % 50a 

hesteetako bakterio onuragarriek sortzea da. Ondorioz, 

gabezia ez-ohizkoa izaten da. Beharren beste erdia, 30-40 mg/egunekoa da. 

Arrautza, gazta, gibela eta barazki berdeak (espinakak, azelgak, …) dietan sartuz lortuko 

da. 

Zerbaitek eraginda maila horretara iristen ez bagara, gatzapenean arazoak izango 

ditugu,. Beraz, arrazoirik gabeko odoljarioak eta orbaintzeko zailtasuna duten zauriak dira 

gabeziaren sintomak. 
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