




العناصر الغذائية

:أولا 
الكربوهيدارات

تشكل المواد الكربوهيدراتية الجزء األكثر أهمية من غذاء اإلنسان باعتبارها

.من المصادر األساسية لتوليد الطاقة الحرارية في الجسم البشرى



هي السكريات والنشويات المتواجدة في الحبوب

(  الخبز ، الرز، المعجنات وما الى ذلك)ومنتجاتها 

والفاكهة والحليب ومنتجاته والعديد من الطعمة 

المصنعة منه والمشروبات، حيث توفر 

على القل من الطاقة % 50الكربوهيدرات للفرد 

التى يحتاجها من خالل مكوناتها الساسية من 

عناصر الكربون والهيدروجين والكسجين



:مصادر الكربوهيدرات
حيوانيمصدر كربوهيدراتى

lactoseالالكتوزيعتبر

ومنتجاتهاللبن



مصادر كربوهيدراتية نباتية
:وياتى فى مقدمتها ما يلى

الحبوب

 الخضروات

 الفواكه وعصائرها

 المربات والجيالتى

(جلوكوز، سكروز)

 الخبر

 األرز

 (نشا)المعكرونة

الحلوى



تقسيم الكربوهيدرات 
مواد أحادية السكريات

 تعتبر السكريات األحادية ابسط صور الكربوهيدرات ، حيث يسهل

سجة امتصاصها بعد هضمها كمصدرا اساسيا للطاقة لسهولة اكسدتها فى الن

 Glucoseوتتعد السكريات الحادية والتى ياتى فى مقدمتها الجلوكوز 

 mannoseوالمانوز  Galctoseوالجالكتوز  fructoseوالفركتوز 



اأنواع مختلفة من السكريات وتواجده

 فى الفواكه والدم والنسجة الحية( سكر العنب)يتواجد الجلوكوز

 (سكر القصب)ومركب السكروزSucrose 

 سكر الشعير المالتوزومركبMaltose 

 (سكر اللبن)ومركب الالكتوزlactose

ومركبات عديد السكر في هيئة

starchنشا نباتي 

Glycogenنشا حيواني 

celluisoeوسليولوز

  Dextrinودكسترين



:Fructoseفركتوز

يتواجد الفركتوز في الفواكه وعسل النحل.

 ومركب السكروزsucrose  الذي يتكون من

الجلوكوز والفركتوز



: Galactoseجاالكتوز 

ز يتواجد الجالكتوز في حالة منفردة مع الجلوكو

وفى صورة متحدة مع  Lactoseليكون سكر اللبن 

واجد السكريات األخرى في النبات والحيوان، كما يت

في مركبات المواد الدهنية، وترجع أهمية سكر 

كر الجالكتوز في قدرة الجسم على تحويله إلى س

.جلوكوز إلنتاج الطاقة



:مواد ثنائية وثالثية السكريات
:Disaccharidesمواد ثنائية السكريات 

ي تتحلل يتكون ثنائي السكريات من جزئين من السكريات البسيطة الت

. في القناة الهضمية لإلنسان إلى جزئين من المواد أحادية السكر

ير وتحتوى السكريات الثنائية على سكريات مختزلة وسكريات غ

.  مختزلة



 ينتج مالتوز من
starchتحليل النشا 

بواسطة إنزيم 
 amylaseالميليز 

إلى مكوناته من 
السكريات األحادية 

إلى جلوكوز 
وجالكتوز 



: lactose( سكر اللبن)الكتوز 

لل مائيا ينتج الكتوز من اللبن، ويتكون بواسطة الغدد اللبنية ويتح

الى مكوناته من السكريات  lactose enzymeبواسطة انزيم الكتوز 

االحادية إلى جلوكوز وجالكتوز



 يوجد سكروز في عصارات
ر النباتات والتي منها البنج
وقصب السكر والفاكهة 
الناضجة التي تعتبر من 

.  المصادر الغنية بهذا السكر



:مواد متعددة السكريات 

تتكون المواد متعددة السكريات من عدة
دد جزئيات معقدة يتكون الواحد  منها مع ع

حلل كبير من المواد أحادية السكريات، ويت
بالهضم إلى تلك السكريات األحادية، 

واد وتصنف المواد متعددة السكريات إلى م
نقية ومتجانسة ومواد مختلفة غير 

.  متجانسة



مواد متعددة السكريات

د من تتكون المواد متعددة السكريات النقية والمتجانسة من نوع واح
السكريات األحادية والتي منها

 النشاstarch

والجليكوجينglycogen 

والسليولوزcellulose 



:starchالنشا 
يا النشا من المكونات األساسية للخال

النباتية، يوجد بكثرة كمخزون 
وب في الدرنات والحبللكربوهيدرات

ا في والبذور والفواكه، ويتكون النش
ات النباتات الخضراء نتيجة لعملي

.  التمثيل الضوئي



:الجليكوجين

يتوفر يطلق على الجليكوجين اسم النشا الحيواني و

صدر في األنسجة العضلية وفى الكبد، ويعتبر م

يتحلل توليد الطاقة المستخدمة النقباض العضالت، و

ا الجسم جليكوجين الكبد إلى جلوكوز وينقل إلى خالي

.عن طريق الدورة الدموية



السليولوز  

ارا في إن السليولوز أكثر المركبات العضوية انتش

ات الطبيعية، وهو من الكربوهيدرات عديدة السكري

وات، وهى تدخل فى تركيب قشرة الحبوب والخضر

والفجل وتوجد بكثرة في الخبز األسمر، وفى البقول

.والبنجر وبعض المنتجات النباتية



:المواد الكربوهيدراتيةاهمية

بصفة تزداد أهمية المواد الكربوهيدراتية في تغذية االنسان

عامة وللنشاط البشرى بصفة خاصة وترجع أهمية 
:  الكربوهيدرات بصفة عامة لألسباب التالية



اط المواد الكربوهيدراتية للنشاهمية
:البشرى

بقا لما ط-تزداد اهمية المواد الكربوهيدراتية بالنسبة للنشاط البشرى
–رياضيين اتفقت عليها الغالبية العظمى للمراجع العلمية فى التغذية لل

:  لالسباب التالى



وعلى ذلك تتحدد وظائف 
:ةالكربوهيدرات فى النواحى التالي

ب هى المصدر الساسى للطاقة اثناء التدري

.  والمنافسات

هى المسئولة عن تنظيم امتصاص الجسم

للدهون والبروتين 

ى هى المصدر الساسى لطاقة الجهاز العصب

لتكوين جليكوجين الكبد والعضالت.


