
 Metabolismااليض  

يٍ انتفبعالث انكيًيبئيت انًتسهسهت انًحفشة ببإلَشيًبث انتي تحذث يزًٕعت  

انعًهيبث تشًم عًهيبث انحي إلَتبد انطبقت أ بُبء االَسزت ْٔذِ داخم انكبئٍ 

 .Anabolismٔعًهيبث انبُبء   Catabolism( انتقٕيط)انٓذو 

 

 

1 



 Metabolism of carbohydratesايض انكربوهيدرات  

  of carbohydratesDigestionهضم انكربوهيدرات  

 :  في الفم 

يييهيش انهعببألَشيى ايعًم إ: في انفى Salivary amylase (pH≈6.5 ) ٗتحهيم عه

يٍ فهيهت سالسم ٔانكاليكٕريٍ انٗ سكزيبث حُبئيت اظبفت انٗ  أبنُشانكزبْٕيذراث ك

 .α(1→4) تاليكٕسيذيكاناالٔاصز يحطم انًتعذدة حيج انسكزيبث 

عٍ انعًم بسبب انزيم االميليز يتٕقف ) ْعى نهسكزيبثيحذث  ال: في انًعذة

 .(انحًٕظت انعبنيت

انبُكزيبسي  هيشييالَشيى أإيقٕو : في األيعبء  Pancreatic amylase بُفس عًم

للسكريات المتعددة التي  ةاليكوسيديكالاالواصر حيج يحطى  ياللعابميليز الانزيم إ

تفزس بعذْب  .خهيػ يٍ انسكزيبث انخُبئيتنُحصم عهٗ , لم يكتمل تحطيمها في الفم

 Lactase, Sucraseاألَشيًبث انخبصت بٓعى انسكزيبث انخُبئيت يخم أَشيى 

Maltase نتًتص يٍ قبم بطبَت  حبديتاالسكزيبث نهحصٕل عهٗ يشيذ يٍ ان

 .  (يُتقم انكهٕكٕس انٗ انذو ٔيذخم انًسبراث االيعيت)االيعبء 

 ت نذٖ االَسبٌنعذو ٔرٕد األَشيًبث انًخصصت نذنكفال يًكٍ ْعًّ انسهيهٕس ايب. 
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 كهوكوزمصير ان

 بعد امتصاص السكريات األحادية خالل الغشاء المبطن لألمعاء الدقيقة يتم نقلها

تحويل السكريات األحادية مثل الفركتوز بحيث يقوم الكبد , عبر الدم الى الكبد

 :بعدها . الى الكلوكوز لتستفيد منه الخاليا والكالكتوز

 

 .الدم الى األنسجة المختلفة في الجسمُينقل عبر 1.

 :يتم استغالله في األنسجة المختلفة بالطرق التالية2.

الماء وثاني اكسيد الكربون عن طريق والطاقة  لوكوز إلنتاجكاكسدة ال–
 .ودورة كربس زيساليكوالكال

يبوز االر لوكوز الى مكونات اخرى ذات اهميه بيولوجية مثلكتحويل ال–
مض احو لتصنيع االحماض النوويةمنقوص االوكسجين  رابيوزوال
 ...والفركتوز والسكريات االمينيةنيك في الكبد ورولوككال

  يزيكوجنسالكفي الكبد والعضالت على هيئة جاليكوجين بواسطة عملية ال هتخزين3.
Glycogenesis وعمليات حيوية اخرى. 
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   Glycolysis  كوزهوكان جحهم -1

 Krebs Cycle   كربس دورة -2

   Glyoxylate cycleكاليوكسهيث دورة -3

 Phosphogluconate pathway فوسفوكهوكوويث مسار -4

 Electron transport and انحاكسدية وانفسفرة االنكحرووات اوحقال -5

oxidative phosphorylation 

 Glycogenolysis انجاليكوجيه جحهم  -6

   Glycogenesis اليكوجيهكان بىاء -7

   Gluconeogenesis كوزهوكان بىاء -8

 مسارات ايض انكربوهيدرات

4 



  Glycolysisانححهم انسكري 

هذا المسار في ( تفاعالت 10)تتم تفاعالت , المسار الرئيسي لهدم الكربوهيدرات 

ويتضمن هذا المسار , سايتوبالزم جميع الخاليا الحية في االنسان والحيوان والنبات

هذه التفاعالت العشرة تكون ممهدة  .البايروفاتاكسدة الكلوكوز الى جزيتين من 

عبر دورة ( الى طاقة وماء وثاني اوكسيد الكربون)لألكسدة الكاملة للكلوكوز 

 . كربس

 :االهمية انحيوية

 .اَتبد انطبقت -

 .انعزٔريت نذٔرة كزبس  Pyruvateاَتبد رشيتيٍ يٍ -

,  انذٌْٕ)تكٕيٍ يزكببث ٔسطيت تستخذو نبُبء يزكببث اخزٖ يًٓت نهخهيت -

 (.االحًبض االييُيت
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 Glycolysisجفاعالت انححهم انسكري 

 : مرحهحيه ىهعيكون كوز هوكانجحهم ان 

 

 انححضيريةانمرحهة  : األونىانمرحهة  ( Preparatory  phase )  

فٕسفبث -3- ببنكهيسيزانذيٓبيذٔتُتٓي ْٔي انتفبعالث انخًس االٔنٗ ٔانتي تبذأ ببنكهٕكٕس 

 (.ATPرشيئتيٍ يٍ )غبقت ٔيتى فيٓب استٓالك 

 

هطاقةنانمىحجة حفاعالت انمرحهة : انمرحهة انثاوية ((Payoff Phase  

فٕسفبث ٔتُتٓي  -3 - ببنكهيسيزانذيٓبيذٔانتي تبذأ ( 10-6)ْٔي ايعبً خًس تفبعالث 

 (.ATPاربع رشيئبث يٍ )غبقت ٔيتى فيٓب إَتبد  انببيزٔفبثبتكٕيٍ 
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