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 المحور األول: الطاقة في جسم اإلنسان مصدرها وأنواعها

                                                                1المحاضرة 

 :الطاقة مفهــوم -1.1

 .مفهوم عام Energyالطاقة 

 . لقوة أو الحركة أو الجهد المبذولوهي ا ،طور البشري لإلنسان فهي الحـرارةاختلف في مدلولها عبر الت

 :الطاقة تعريفات -1.2

 .لسعة أو القدرة على أداء الشغــلالطاقة هي ا 

 :أشكال الطاقة-3.1

 للطـاقة ستة أشكال مختلفة هي:

  .الحراريـةالطاقة · 

 .الطاقة الضوئية· 

  .الطاقة الميكانيكة· 

 .بائيةهرالطاقة الك· 

 .ـائيةيالطاقة الكيم· 

 .الطاقة الــذريـة· 

في جسم اإلنسان قة الطا ال تفنـى ولكنهـا تتحول من شكـل إلى آخـر فمثال .. تخزن ،والطاقة كالمادة         

على هيئة كيميائية تتحول إلى طاقة حرارية وميكانيكية أثناء االنقباض العضلي أو على شكل كهربائي 

 لتوصيل اإلشارات العصبية الحركية والحسية.

، مغناطيسيةة الكهروتأخذ الطاقة أشكاال متعددة، منها الطاقة الكيميائية، والطاقة الكهربائية، والطاق     

حول من فنى بل تتت ة الوالطاقة الميكانيكية، والطاقة النووية. وطبقا لقوانين الديناميكا الحرارية، فان الطاق

زن في ئية تخها أن تتحول إلى طاقة كهرباشكل إلى شكل آخر، فالطاقة الكيميائية على سبيل المثال يمكن

سان نجد اخل اإلنحيوية د. كذلك بالنسبة للعمليات الةإلنتاج الطاقة الميكانيكي البطارية التي تستخدم بدورها في

( أو فوسفات Adenosine triphosphateة الكيميائية الموجودة على هيئة أدينوسين ثالثي الفوسفات )أن الطاق

العضالت(  ( تتحول إلى طاقة ميكانيكية ) على هيئة عمل ناتج عن انقباضCreatine phosphateالكرياتين )

إلنسان لجسم انبعثة من الجسم(. باإلضافة االنقباض العضلي، فان الطاقة داخل اوأخرى حرارية ) حرارة م

تستخدم  ، كمافةتستخدم ألغراض عدة، حيث تستخدم الطاقة الحرة لبناء خاليا جديدة وترميم الخاليا التال

ين محمد نصر الد(بغرض عمليات النقل النشط للعديد منة المواد مثل الغلوكوز والكالسيوم عبر غشاء الخلية.

 .(53، ص1998رضوان، 

 في جسم اإلنسان:أثناء الطاقة  مصادر -4.1

جين األوكسالطعام  المتناول، الذي يتكون بشكل رئيسي من الكربون و إن مصدر الطاقة لدى اإلنسان هو

ضعيفة،  ام تعدباإلضافة إلى النتروجين في حالة البروتينات. ومن المعلوم أن الروابط الجزيئية في الطع

خل خاليا يائيا داحلل كيمتوفر إال طاقة محدودة عند فكها، لذا فان الطاقة المخزنة في الطعام تت وبالتالي فهي ال

م في ( الذي يستخدATPثي الفوسفات )ب غني بالطاقة يدعى أدينوسين ثالالجسم وتخزن على هيئة مرك

حنه مرة د ش( الذي يعاADPعمليات األيض، ثم ينتهي به األمر وقد تحول إلى أدينوسين ثنائي الفوسفات )

 ثي الفوسفات ذو طاقة عالية.أخرى ليصبح أدينوسين ثال

إن الوقود المستخدم إلنتاج الطاقة في الجسم يتكون من مواد الكربوهدراتية والدهنية، بينما يكون الدور 

الرئيسي للبروتينات هو بناء الخاليا وترميم التالف منها، وبالتالي فان البروتينات ال تستخدم إال في حاالت 

ات  والدهون كما في حاالت المجاعة. على نادرة كمصدر للطاقة وذلك عندما ينتهي المخزون من الكربوهيدر

أن األحماض األمينية التي هي المكون األساسي للبروتينات يمكن أن تستخدم كمصدر للوقود  أثناء الجهد 
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( المخزون من 01. ويوضح الجدول رقم )% 5البدني التحملي ولكن على نطاق محدود ال تتجاوز نسيته 

من وزن الجسم(،  %15ن والذي لديه نسبة طبيعية من الشحوم ) الطاقة في جسم اإلنسان المتوسط الوز

كيلو  2000ويظهر من الجدول أن مجمل الطاقة القادمة من مخزون الجسم من الكربوهيدرات ال تتجاوز 

سعر حراري، معظمها يأتي من غاليكوجين العضالت، بينما يصل مجموع الطاقة الممكن الحصول عليها 

ألف كيلو سعر حراري، وهي طاقة تكفي الشخص من الناحية النظرية  100ى قرابة من الشحوم  في الجسم إل

 سباقا للمراطون بشكل متواصل. 40ألن يجري 

 

 نوع الطاقة

 مقدار المحزون

بـكيلو سعر  بالغرام

 حراري

 الكربوهيدرات

 451 110 غاليكوجين الكبد

 1435 350 غاليكوجين العضالت

 62 15 غلوكوز في سوائل الجسم

 1948 475 المجموع

 الدهون

 95550 10500 شحوم تحت الجلد

 1820 200 شحوم داخل العضالت

 97370 10700 المجموع

 

 

 كغ  70مقدار المخزون من الطاقة في جسم اإلنسان الذي يزن  (:01جدول رقم)

 .%15ولديه نسبة من الشحوم تبلغ 

كيلو  9.4كل غرام من الدهون عند أكسدته بالكامل ) أي حرقه في وجود األوكسجين( طاقة حرارية ) يعطي

في المقابل  كيلو سعر حراري(، لكن الدهون 4.1سعر حراري( أكبر ما يعطيه غرام واحد من الكربوهيدرات ) 

ذي مر الاإلنسان، األ تستهلك كمية أكبر من األوكسجين عن حرقها واستخدامها كمصدر للطاقة داخل جسم

لتالي ، وبايجعل استخدام الكربوهيدرات كوقود أكثر اقتصادية من استخدام الدهون )أي توفيرا لألكسجين(

عر حراري/ سكيلو  4.68مقابل  5.06تعطينا طاقة حرارية اكبر من الدهون مقابل لتر واحد من األوكسجين )

لكربوهيدرات،  (. أما إذا كان الوقود خليطا من الدهون وا2Oكيلو جول/ لتر) 19.6مقابل  21.2(، أو 2Oلتر)

 20.3 يعطي كما هو حاصل في معظم األنشطة البدنية المعتدلة الشدة، فان كل لتر من األوكسجين المستهلك

 (Westerterp K. Saris W.,1992,p112) كيلو سعر حراري(. 4.85كيلو جول في الدقيقة )

 ن:وكتلخيص لما سبق يمكن القول بأ

، بينما النشاط الرياضي أثناءالطاقة  إلنتاجالمصادر األساسيـة تمثل المواد الكربوهيدرائية والدهون     

  .الطاقة تستخدم المواد البروتينية بدرجة أقل في إنتاج

خالل الطاقة  واألحماض الدهنية وحامض الالكتيك من أهم مصادر، ةليكوجين العضلغو، ويعتبر الجلوكوز

 النشاط الرياضي .

 لوكـوز الــدم :غ -

. وعندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم بقوم الكبد ( بالنسبة للمخالطاقة  يعتبر المصدر الرئيس للوقود )

، إلى الدم وخروج حامض الالكتيك الالهوائية األكسدةبإمداد الدم بالجلوكوز بطريقة غير مباشرة بعد عمليات 

 .ليكوجينغحيث يتحول إلى جلوكوز أو يخزن على هيئة  ،ومنه إلى الكبد

 :ةليكوجين العضلغ -

ويؤدي نفاذ كمية ، الطاقة ليكوجين العضل أهم صورة من صور الكربوهيدرات المستخدم في إنتاجغيشكل 

 حدوث ظاهرة التعب . المخزون إلى
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 :األحماض الدهنية -

والتي تختزن في  ،المصدر األساسي للطاقة من الدهون Free fatty acidsتعتبر األحماض الدهنية الحرة 

-11وتشكل هذه المصادر الدهنية للطاقة ما يوازي  Triglycaridsالعضالت على هيئة جليسرين ثالثي 

 في التمثيل الهوائي .الطاقة  من مجموع 22%

 

 :حامض الالكتيك-

 أثناء النشاط الرياضي بعدة صور أهمها ما يلي :الطاقة  يساهم حامض الالكتيك في إنتاج

األخيـر في وجود األكسجين  وانكسار ،تحول جزء كبير من حامض الالكتيك إلى حامض البيروفيك .أ

 الكربون وماء وطاقة حرة. أكسيدإلى ثاني الطاقة  داخل بيت

 من قبلها في إنتاج ستخدامهالنفاذ حامض الالكتيك خارج محيط العضلة إلى العضالت األخرى  .ب

 .الطاقة

 .ليكوجين هناكغحامض الالكتيك إلى الكبد عن طريق الدم وتحوله إلى  انتقال  .ت

هذه  يث تسمىحلوكوز في الكبـد , وينتقل عبر الدم إلى العضالت مرة أخرى، غليكوجين إلى غوقد يتحول ال

من حامض  والتخلص االستشفاء استعادةأثناء  . وهذه الظاهرة هامة Cori Cydeالعمليــة بدائرة كوري 

 الالكتيك المسبب للتعب.
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