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:ثانيةلمحاضرة الا

الكربوهيدرات
Carbohydrates

برجم رضوان. د: أستاذ المقياس



الكربوهيدرات
Carbohydrates

كبات عددا كبيرا من المر" كربوهيدرات"يشمل المصطلح العلمي 

اساسيةر التي توجد في الطبيعة والتي يدخل في بنائها ثالث عناص

. هي الكربون والهيدروجين واألوكسجين 

كنسبه ( 1:2)وكسجين هي االالىبين الهيدروجين النسبهوان 

ية وجودهما في الماء ومن هنا جاءت التسمية مركبات الكربون المائ

(.كربوهيدرات)

يوفر الجلوكوز الطاقة للدماغ ونصف من الطاقة للعضالت -

واألنسجة 

.في الكبدليكوجينغالعلى شكليتم تخزين الجلوكوز-

.هو الطاقة الفوريةلوكوزغال-

هو احتياطي الطاقةليكوجينغال-



:الكربوهيدراتتعريف 

,الكربونمنتتكونعضويةكيميائيةمركباتهي

ادرمصمنالمركباتهذهوتعتبر.واالكسجين,والهيدروجين

.الخليةتلعضياالتركيبيةوالمادة,الحيالكائنجسمفيالطاقة

موعةمجعلىتحتويانهاأيالديهيداتالكربوهيدراتتعتبر

.الهيدروكسيلعديدةكيتوناتاو,الديهيد

7الى3من n =حيث   n[CH2O]: الصيغة العامة 



:الكربوهدراتأهمية 

من وزنه%6.و االنسانمن غذاء %60-50تمثل 1

كيلو سعر 4.2= غ من الغلوكوز1) مصدر هام وسريع للطاقة2.

(حراري

تمثل خزين للغذاء3

للنبات والحيوانواالنسجةتدخل في تركيب الخاليا 4

تدخل في تركيب العديد من المركبات البيولوجية مثل5

والغليكوليبيداتالغليكوبروتينات

تدخل في الصناعة النسيجية والخشبية والغذائية6



:الوظيفة األساسية

لكائنالجسمالطاقةتوفيرهوللكربوهيدراتاألساسيةالوظيفة

شاءالنتحويليتمحيث.العصبيوالجهازالدماغخاصةالحي

لىإويتحولالغلوكوزيتأكسدثمومنغلوكوزالىوالسكر

طاقةأكسدتهعندينتجالغلوكوزمنمولواحدمثال.طاقة

الالزمةالطاقةكميةالكالوري)كيلوكالوري673مقدارها

.(واحدةدرجةالماءمنكيلوغرامحرارةدرجةلرفع



الكربوهيدراتهضم 

ط بين أبسعدن مرات في الروابط السكريةكسرتتم من خالل 

.وحدات السكريات للمركبات العمالقة

.المركبات السكرية الثنائية كسر مرة واحدة

.السكريات األحادية ال تحتاج إلى تقسيمها

يتحول ، حيثزاألميالانزيميطلق اللعاب ومضغ باليبدأ في الفم 

.المالتوزالثنائية مثل إلى السكرياتءالنشا

السكريات( هظم) كسر  اليتمالمعدة في 

.ءاإلنزيمات المتاحة لكسر النشالعدم وجود



األمعاء الدقيقةفي 
تجري هنا الكربوهيدراتغالبية هضم 

السل أو سلوكوزغإلى الكربوهيدراتالبنكرياس يقلل من أميالز

المركبات السكرية الثنائية 

:مثلإنهاء المهمةبتقومإنزيمات معينة

:مالتازانزيم ال-

2المالتوز إلى الغلوكوز يحول 

:سكرازانزيم ال-

وفركتوز لوكوزغإلى السكروزيحول 

:الالكتازانزيم -

الالكتوز إلى جلوكوز وسكر اللبنيحول 



أقسام الكربوهيدرات
يئات تبعا لعدد جزالكربوهيدراتويمكن تقسيم 

:التاليةاالقسامإلى بهاالسكر 

:monosaccaridesحاديةأسكريات 1

قط وهي ابسط أنواع السكريات تتكون من جزيء واحد ف

.كربون ذرات7–3وكل جزيء يحتوي على , 

glucose (C6H12O6)الغلوكوز: أمثلة

C6H12O6: غالكتوز، الفركتوز، 

C5H10O5والرايبوز



تصنيف السكريات األحادية

الكربونذراتعدداساسعلىاالحاديةالسكرياتتصنف

الغلوكوزلدينامثال.الجزيءفيالوظيفيةالمجموعةونوع

انهماأيC6H12O6الجزيئيةالصيغةنفسلهماوالفركتوز

فيةالوظيالمجموعةأنإالالكربونذراتعددنفسعلىيحتويان

اما.الكيتونهيالفركتوزوفي,االلديهيدهيالغلوكوزفي

.نالكربوذراتعددفييكونالفرقفانللريبوزبالنسبة



:Oligosaccaridesالسكريات قليلة التعدد . 2

وحدات من ( 10-2)وتشمل السكريات التي تنشأ من 

كريات وكمياتها في الطبيعة قليلة وأهمها الساالحاديةالسكريات 

.الثنائية

:disaccaridesسكريات ثنائية 

وهي ناتجة عن اتحاد جزأين من السكريات األحادية 

:وأهمهاC12H22O11السداسية والرمز العام لها 

السكروز

المالتوز

الالكتوز


