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 وحدات(3=)ساعات عملي (3+)ساعتان نظري (2)مقرر الفصل 

 

تعريف الطلبة بكيفية تمثيل أيض الجزيئات الحياتية في الجسم :اهداف المادة

واألحماض  والنيوكليوتيداتوالدهون والبروتينات  كالكاربوهيدرات

  النزرهالنووية وأيض ووظائف الهرمونات وأيض العناصر 



 مفردات المنهج

 :الفصل الدراسي األول.1

   االيضيةمقدمة العمليات الحياتية . أ

 الكاربوهيدرات ايض. ب

 االمينية واالحماضالبروتينات  ايض.ج

 الدهون ايض.د

 

 الفصل الدراسي الثاني.2

 النووية واالحماض النيوكليوتيدات ايض.أ

 االيضيةوالعمليات  الهرمونات.ب

 النزرةبعض العناصر  ايض.ج
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 %100= الدرجة النهائية 
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مقدمة العمليات الحياتيه األيضيه للكربوهيدرات:عنوان المحاضره 

 Introduction of Carbohydrates Metabolism 



   االيضيةمقدمة العمليات الحياتية 

 الكاربوهيدرات وايض



 االيضيةمقدمة العمليات الحياتية :االولالفصل الدراسي 

 -:Metabolismالتمثيل الغذائي او االستقالب,االيض 

مجموعة التفاعالت الحياتية اإلنزيمية التي تحصل داخل الخلية الحية في جسم 

اإلنسان والتي تسمح بنمو وتكاثر الكائن الحي من خالل تمثيل الغذاء في الجسم 

 افعالهامختلف  الداءطاقة تستنفذ منها الخلية  الىوتحويله إلى طاقة وتحويله 

 .االيضيةالتفاعالت  او االيضيةالحيوية وتشمل تلك العمليات 

 اوهدم المواد الغذائية -(:Gatabolism)الهدم ( تفاعالت)عمليات .أ

 بسيطهجزيئات  الىوالبروتينات والدهون  كالكاربوهيدرات  االساسيةالجزيئات 

 .للحصول على الطاقة

الناتجة  البسيطهالجزيئات -(:Anabolism)البناء ( تفاعالت)عمليات . ب

من هدم هدم الجزيئات المعقدة تستخدم لبناء جزيئات حياتية معقدة يستفيد منها 

 (  صرف الطاقة)النووية لهذا يستهلك الطاقة  واالحماضالجسم كالبروتينات 

 

 



التمثيل الغذائي داخل الجسم يمر بمرحلتين  او االيضيةالعمليات الحياتية 

 -:أساسيتين

 Absorption and Digestionواالمتصاص  الهظم. 1

داخل الخلية للحصول على طاقة  االنزيميةالتفاعالت الحياتية .2

(Enzymatic reaction) 

 (Glucose) كلوكوزتمتص بشكل          الكاربوهيدرات

 (Free amin acid) امينية احماضالبروتينات         تمتص بشكل 

 (Fatty acid) دهنية احماضالدهون        تمتص بشكل 

 نيوكليوسيداتتمتص بشكل         والنيوكليوتيداتالنووية  االحماض

 



 الكاربوهيدرات ايض -:االولالفصل 

 Carbohydrate metaboilism                   الكاربوهيدرات ايض

 -:الكاربوهيدرات ايض( بعض المالحظات)مقدمه 

يتناولها بشكل نشا  االنسانمصدر الطاقة في جسم  الكاربوهيدرات.1

(Starch ) كلوكوز الى الهظمويتم تحويلها بعمليات (Glucose  )

 مجرى الدم الى االمعاءليمتص بواسطة جدار 

 الكاربوهيدرات ايضعن  المسؤولفي الجسم  االساسيالكبد هو العضو .2

 االنسولينهرمون  بتاثير الكلوكوزحيث يتم في الكبد التحكم بمستويات 

سيتم  بالكاربوهيدراتبعد تناول وجبة غنية ( G)عندما يرتفع تركيز .3

ويتم خزنة في  االنسولينبتأثير هرمون  كاليكوجين الىتحويله في الكبد 

 .الكبد والعضالت

بعد جهد عضلي سيتم تحويله فان الكبد بتأثير ( G)عندما ينخفض تركيز . 4

المخزن في الكبد والعضالت  الكاليكوجينيقوم بتحليل  االنسولينهرمون 

 (.G) الىوتحويلها 



جزء منه سوف يتم ,  االمعاءالممتص بواسطة الدم من جدار  الكلوكوز ان.5

سيتم  االخرليخزن في الكبد والعضالت والجزء  كاليكوجين الىتحويله 

طاقة في خاليا الجسم النجاز مختلف الفعاليات الحيوية  الىلتحويله  اكسدته

 من خالل الدورات الحياتية التالية المختلفة في الجسم

 -:في الجسم يتضمن مرحلتين( االيض) الكربوهيدراتتمثيل  ان.6

 Absorption and Digestionواالمتصاص  الهظم. أ 

داخل الخلية للحصول على طاقة  االنزيميةالتفاعالت الحياتية .ب

(Enzymatic reaction) 

 

 





α-amylase :موجود في الفم يفرز من الغدة اللعابية ويفرز عند الشعور  انزيم

 bond α (1-4)glycosidase بكسراالصرهفي الجوع ويكون متخصص 

α (1-6)glycosidase :- من النوع    بكسراالصرهمتخصص  انزيمهو

bond α (1-6)glycosidase 

 الكالكتوزلتحويل  االمعاءهاضمة في  انزيماتال توجد (Galactose )و 

الكبد وفي  الىسوف تذهب  فانهاوعلية  الكلوكوز الى( Fractose) الفركتوز

 كلوكوز الىالمطلوبة لتحويلها  االنزيماتالكبد توجد 

 السليلوز هظمال يمكن (Cellulose ) انزيملعدم وجود  االنسانفي جسم 

من نوع               االصرةالذي يقوم بوظيفة كسر ( Cellulase) السيليليز

(β (1-6) glycosidic bond ) ان اال كلوكوز الىوتحويله  السيليوزفي 

والذي يمكن إنتاجه بواسطة  المجتراتموجود في ( Cellulase) االنزيمهذا 

 للمجترات الهظميةفي القناة  الموجودهنوع من البكتريا 
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