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  الكربوهيدرات

Carbohydrate



الكربوهيدرات        
 ؾيرص ب سايس يف امخغذية  •

 ثخكون من امكربون وامِيدروخني وال مسجني •

 (ؿدا اماللخوز) حيطل ؿوهيا من املواد امغذائية اميباثية  •

 املطدر امرئيس نوعاقة وال مياف امغذائية •

 Classificationامخقس مي •

Monosaccharideامسكرايث ال حادية . 1      

 Disaccharideامسكرايث امثيائية . 2  

 (وشوايث) Polysaccharideامسكرايث امـديدت  . 3       

 قابةل نوِضم. ب              

 (ال مياف امغذائية) مقاومة نوِضم . ة          



   امكربوُيدراثب بسط ب هواع •

يدراثاموحدت امبيائية نوسكرايث امثيائية •  (امسكرايث امـديدت)املـقدت  وامكربُو

 :(ذراث مربون 6امسكرايث ال حادية احملخوية ؿىل ) امخغذويةاملِمة من امياحية * 

 Glucose( Blood Sugar( )ادلمسرتوز, سكر ادلم , سكر امـيب ) اجلووموز  -1          

 يوخد يف اخلضار وامفوالَ وامـسل --          

 امشلك اموحيد من امسكرايث يف ادلم --         

 :مليؽ حيافغ اجلسم ؿىل وس بة حمددت مٌَ --         

 Hyperglycemia -ب                                   

 Hypoglycemia -ة                                

                           Fructose  (Fruit sugar)(سكر امفوالَ) امفرلخوز  -          2     

 يوخد يف امفوالَ ويشلك ب لرث من زور مكية امسكر يف امـسل --           

 ب لرث امسكرايث حالوت --           

 Galactose اجلااللخوز -3      

يًذج هديجة مخحول سكر اماللخوز --          

السكريات األحادية 
  Monosaccharide



السكريات األحادية المهمة تغذويًا      



 السكريات الثنائية               
Disaccharide

 ثخكون من احتاد امسكرايث ال حادية* 

 فرلخوز+ خووموز(: سكر املائدت )  Sucrose امسكروز -1      

خااللخوز+ خووموز(: سكر احلويب )  Lactose اماللخوز -2      

قد يسبب مشالك يف اجلِاز امِضمي نرلين يـاهون من    -             

 Lactose Maldigestion ػاُرت سوء ُضم اماللخوز

 خووموز+ خووموز (: سكر امشـري ) Maltose املامخوز -3      

 ميك ميخطِا اجلسم ( ُضمِا)ال بد من حتويوِا * 

ثخفاوث امسكرايث ال حادية وامثيائية يف درخة احلالوت* 



( املـقدت) امسكرايث امـديدت 

   Polysaccharide

 Starches وشوايث *

 ثخكون من احتاد ؿدد مبري من حزيئاث اجلووموز-

 :جشمل*

 Starchامًشا  -1     

(:  امًشا احليواين )  Glycogen اجلويكوخني -2     

يف امكبد وامـضالثخيزن .ب           

 (مج 340حوايل )اجلسم مكية حمددت مٌَ خيزن . ة       

(ال هتضم يف اجلسم) Fiberال مياف امغذائية  -3     



تقسيم األلياف      
Fiber Classification 

:تقسم األلياف إلى قسمين•

Crude Fiberاأللياف الخام . 1    

ال تتحلل بالقواعد واألحماض القوية -         

السليلوزتشمل  -         

Dietary Fiberاأللياف الغذائية . 2     

ال تهضم باإلنزيمات الهاضمة في الثدييات - 

تقسم إلى قسمين -         

(الخ...., صموغ, بكتين, هيميسليليوز, سليليوز) كربوهيدراتيةغذائية  الياف. أ          

(Ligninلجنين ) كربوهيدراتيةألياف غذائية غير . ب        



مرمباث ذاث ضةل ابمكربوُيدراث     

 جش بَ من امياحية امكمييائية امكربوُيدراث* 

 ثخواخد يف اجلسم وميس يف ال غذية* 

 :  جشمل* 

Mucopolysaccharideامسكرايث امـديدت اخملاظية  -1       

Mucoproteinامربوثني اخملاظي  -2   

          ثوخد مـؼم امسكرايث امـديدت اخملاظية يف امسوائل اميت جساؿد  *

....جشحمي املفاضل ويف امـني واجلدل وامـؼام ؿىل 



بـظ املطادر امغذائية نوكربوُيدراث     

(٪ ) الكربوهيدرات المادة الغذائية

99.5السكر

87.6الذرة

76.1الدقيق

75.2المعكرونة

79األرز

21.2البطاطس

22.2الموز

15.7العنب

14.5التفاح

7.1البازالء



هضم الكربوهيدرات                  
 (انوـابية امغدد من يفرز ب ميوزي ) امفم يف حزيئاً  امًشا هيضم *
 (امبيكرايس ب ميوزي ) ادلقيقة ال مـاء يف امًشا هيضم *
 :امثيائية امسكرايث حتويل حمكل ادلقيقة ال مـاء خدر *

                              
                                  maltase      

 خووموز 2      املامخوز                
                                     Lactase 

خااللخوز + خووموز                            اماللخوز                
Sucrase    

 فرلخوز + خووموز                           ز سكرو                  

 .ادلقيقة ال مـاء خدر من امثالج االإىزمياث ُذٍ ثفرز *
                     

        



امذطاص امكربوُيدراث                

 (الامذطاص رسؿة يف ثفاوث )  ال حادية امسكرايث لك متخص *
ىل ثذُب -           امكبد اإ
ىل وامفرلخوز اجلااللخوز يخحول * ىل الاهعالق قبل امكبد يف خووموز اإ  ادلم اإ
ىل ادلم من ييقل اذلي امكربوُيدراث من اموحيد امشلك اجلووموز*  اخلالاي اإ
 (دم مل 100/ موجم 115 -65 ) حمدد حرلزي مضن ادلم يف اجلووموز يوخد *
 ادلم يف اجلووموز حرلزي يف اجلسم يخحمك ذلا   



تمثيل الجموكوز في الجسم                     
 يؤمسد حااًل نوحطول ؿىل امعاقة. 1

هَ يخحول . 2 هخاح امعاقة فاإ ؾيدما حكون مكيخَ ب لرب من اممكية اميت حتخاهجا اخلوية الإ

ىل   (اممكية اخملزهَ مٌَ حمدودت ) يف امكبد وب وسجة امـضالث  خويكوخنياإ

يف امكبد وامـضالث فاإن  اجلويكوخنيؾيد حكون اممكية اماكفية واحملددت من . 3

ىل دُون وخيزن يف     اجلووموز حيول اإ

 اخلالاي امـادية -ب       

Adipose Cells ادلُييةاخلالاي  -ة    



وظائف الكربوهيدرات             
 مطدر نوعاقة. 1* 

 سـراث حرارية 4مج                                                           1          
 
 : ؾيرص غذايئ ب سايس .2*

 :نوجسم جشملهقطِا يسبب مشالك  - ب             
 (هقص اموزن)اجلسم فقد نوطوديوم وماء  --                   
   امبواتس يومفقد  --                   
 (هقص اموزن)اجلسم هتدم بروثني  --                   
 (Ketosisمحوضة ادلم ) ketonesال حسام امكذوهية  --                   

مياف امغذائية - ة            مطدر مل 
   

ضفاء امعـم احلوو.  3*  اإ



بدائل السكر                
يدراث * ضاف ) ال غذية السدساغة هممة امكربُو  (احلوو امعـم اإ

 وامسمية امسكري ملرىض امسـراث ضبط *

 نوغذاء احلوو امعـم الإضفاء بدائل ؾن امبحر *

 امسكر بدائل *

 مٌخفضة بسـراث احلوو امعـم -ب        

 احلوو نوعـم االإوسان يف امخذوق برامع حساس ية من حزيد -ة     

 ضياؾية حموياث -ح      



االشتراطات الواجب توفرها في بدائل السكريات             

 مسدساغة* 
 ثـعي ظـم حوو ب و حزيد من حساس ية برامع امخذوق نوعـم احلوو* 
 ب و مٌخفضة امسـراث احلراريةثـعي سـراث ال * 
وسان*   ب مٌة حصيًا وال جسبب مشالك حصية مالإ
 :ب مثةل ؿىل بدائل امسكرايث* 

 امساكرين -1       
       2- cyclamate
  3 - aspertame 



ضبط تركيز الجلوكوز في الدم                 

 مل دم 100/ موجم  115–65امرتلزي امعبيـي نوجووموز يف ادلم * 

 :حيافغ ؿىل ُذا امرتلزي امعبيـي ؿدد من امِرموانث من مضهنا * 

 (يفرز من خالاي بيذا يف امبيكرايس)  Insulinال وسومني . 1     

 خويكوخني                          امخفاؿالث اميت حتول خووموز        

 (  يفرز من خالاي امفا يف امبيكرايس) Glucagon اجلوواكحون. 2     

 خووموز                        خويكوخنيامخفاؿالث اميت حتول        

 (يفرز من امغدت الادرييامية )   Epinephrineاالإبيفرين. 3     

خووموز                      خويكوخنيامخفاؿالث اميت  حتول        



مصادر الحصول على الجلوكوز في الجسم       

األحماض 

الدهنية 

والجلسرول

بشكل غير 

مباشر

السكريات األحادية

بعض األحماض

األمينية 

الجليكوجين

 السكريات الثنائية

النشا

الجلوكوز 

في الجسم



الخلل في هضم وتمثيل الكربوهيدرات 

 مرض امسكري . 1
 ال وسونيخول يف اهمتثيل هديجة ثوقف ب و اخنفاض لفاءت ُرمون  -          

 Galactosemia اجلاللخوس مييا. 2     
 خول يف متثيل اجلااللخوز  -          
ىل هوؿني -            يقسم اإ

ىزمي  -ب                   Transferaseهقص اإ
ىزمي  -ة              Galactokinaseهقص اإ

 سوء ُضم اماللخوز. 3     
ىزمي اماللخزي  -ب               Lactaseيؼِر يف بـظ امشـوة هديجة مغياة اإ
ىزمي اللخزي ) امـالح  -ة            ضافة اإ  (  نوحويب قبل رشبَالاؾامتد ؿىل مٌخجاث احلويب ب و اإ

Probioticsجشمل مٌخجاث احلويب انونب واجلنب وانونب احملخوي ؿىل املـاوانث احليوية _ ح           



Dietary Fiberاأللياف الغذائية          
ىزمياث اجلِاز : امخـريف *  ذ ال ثؤثر فهيا اإ مواد هباثية مقاومة نوِضم اإ

وسان امِضمي               حزءًا همامً من مكوانث اموحبةوامثديياث وثـخرب مالإ
 :مرمباثيشمل امخـريف * 
يدراثية . 1       مرمباث مربُو

امس يويووز واهلميس يويووز وامبكذيياث وامطموغ واملواد امِالمية         
 من اخلالاي اميباثية املفرزت

يدراثية. 2      مرمباث غري مربُو
Ligninانوجيني         



التقسيم والتركيب الكيميائي لأللياف
 Structural Polysaccharideمربوُيدراث ؿديدت بيائية . 1

 ثوخد يف خدر اخلالاي اميباثية -ب          

 جشمل امس يويووز وامِمييس يويووز وبـظ امبكذيياث -ة         

يدراثية  .2 -Structural nonpolyمرمباث بيائية غري مربُو saccharide 

 ب غوهبا من انوجيني -           

 Nonstructural Polysaccharideمربوُيدراث ؿديدت غري بيائية . 3

امطموغ واملواد امِالمية املفرزت من اخلالاي مثل اماكراحٌني ول خار من  -           

امعحامب وال ؾشاة امبحرية



المصادر الغذائية لأللياف       
 اماكمةل واخلضار وامفوالَاحلبوة . 1
 ابحلبوةمقارهة زامس يويوو اخلضار وامفوالَ ؿىل مكياث ب ؿىل من حتخوي . 2

 (امبذور) امفراوةل ؿىل مكياث ب ؿىل من انوجيني وحتخوي     
 وسب ب قسام ال مياف يف اميبااتث ظبقاً ختخوف * 
 ب ضياف اميباث -ب         

 حزء اميباث مثل ال وراق واجلذور -ة      

(امس يويووز وانوجيني بزايدت اميضج ↑) درخة اميضج  -ح      



الخواص الفيزيائية لأللياف    

Text in 

here

 امخحول بواسعة امبكذرياي. 1
 امخحول يف ال مـاء امغويؼة بدرخاث مذفاوثة -ب             
 احلبوةب لرب من مثيالهتا املوحودت يف بدرخة ثخخمر ال مياف املوحودت يف اخلضار وامفوالَ  -ة           

 املقدرت ؿىل احذجاز املاء . 2
 مجموؿاث حرت حمبة نوامء -           

دمطاص اجلزيئاث امـضوية. 3  اإ
 ب حامض امطفراء وامكومسرتول واملواد امسامة -ب             
دمطاضًا من امس يويووز ل حامض امطفراء -ة             انوجيني وامبكذني ب لرث اإ

 ثبادل ال يوانث املوحبة. 4
 قةل امذطاص بـظ امـيارص املـدهية  -           
Uronicوحود مجموؿاث امكربومس يل احلرت ومحظ اميوريًيك  -            acid 

مياف يف اجلسم*  اخلواص امفزيايئية هممة ملـرفة ادلور امفس يومويج مل 



(   1)دور األلياف في الصحة 
 ال مياف واالإمساك وثورماث امقٌات امِضمية. 1

 جتاوس امكذةل امربازية -ب         
 رسؿة امخخوص من امفضالث وحرظيب امكذةل امربازية -ة        

 ال مياف وامسمية. 2
 (امشـور ابمش بؽ ) خاضية ال مياف املامئة  -ب          
يدراث يف اموحبة -ة          حتل حمل حزء من امكربُو

 ال مياف ورسظان امقومون. 3
 ثقول من زمن مرور امكذةل امربازية يف ال مـاء مما يقول من زمن امخالمس بني  -ب          

 املرسظية وخالاي اجلسم وابمخايل يقل امخأ زري امضار نومواد املرسظيةاملواد 
 امخأ زري ؿىل امفوورا امليكروبية ومٌؽ حكون املواد املسببة نورسظان -ة       

امذطاص املاء مما جيـل املواد امكمييائية املسببة نورسظان ب قل حرلزيًا وابمخايل  -ح        
ا ؿىل ال مـاءاالإقالل  من خعُر



(    2)دور األلياف في الصحة 
 ال مياف وب مراض امقوب. 4

ىل خفظ حرلزي  -            دمطاص ب حامض امطفراء وزايدت ظرهحا يف امرباز مما يؤدي اإ اإ

 امكومسرتول يف اجلسم           

 امبكذني ول خار ب لرث ال مياف دورًا يف ذزل -            

 ال مياف ومرض امسكري. 5

 بطء امذطاص امكربوُيدراث امـديدت  -ب             

 حاحز حزيئ حيد من امذطاص ال مـاء نوسكرايث -ة           

 زايدت مس خقبالث ُرمون ال وسومني يف اخلالاي -ح            

ىل زايدت متثيل اجلووموز  -د             امخقويل من احلطول ؿىل امعاقة من ادلُون ويؤدي ذزل اإ

(لفاءت ال وسومني ↓) هديجة ميقص ال حامض ادلُيية احلرت يف ادلم 



احتماالت مساوئ األلياف       

 قد حتدج بـظ املساوئ هديجة اس هتالك مكياث مبريت من ال مياف  *
 حرام 30بػ يوىص  -           

 من املساوئ احملمتةل*
 (ثأ زري مؤقت) ال م مـوية مثل الامذالء وامشـور ابالهخفاخ واالإسِال . 1     
امخقويل من امذطاص بـظ امـيارص املـدهية مثل اماكمس يوم واحلديد وامزهك. 2     

 (امعويلىؿىل املد)  
                        حتخوي ب يضًا ؿىل مرمباث مثبعة )ب غذية هباثية(ال غذية احملخوية ؿىل ال مياف . 3     

مما قد يؤثر ؿىل ُضم امربوثيٌاث والاس خفادت مهنا وامكميوحربسني امرتبسنيالإىزمي 
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