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بأنها مجموعة العملٌات المختلفة التً بواسطتها : التغذٌة

ٌحصل الكائن الحً على الغذاء أو العناصر الغذائٌة 

 ( .  الضرورٌة 

 

 



اء د   الغ 
هو المادة التً إذا تم تناولها تفاعلت مع األجهزة الداخلٌة  -1  

ومكنت الجسم من النمو والمحافظة على الصحة ، وٌتضمن ذلك 
 (.جمٌع المواد الصلبة والماء والمواد التً تذوب فً الماء 

 

 

 

 

 

 

أٌة مادة قابلة لألكل من مصدر حٌوانً أو نباتً والتً )   -2 
 (توفر للكائن الحً حاجته الغذائٌة من العناصر 

 

   



ي   
الات  حدد ب 

ت  ي  ي 
سم والت  الح  ة  ب  ؤي  ات  الحت  عملي 

ال
ولة  عن   مسؤ 

غد ال
ة  ت  ي  د  غ  :الت   

 .المحافظة على بناء الجسم وإعادة التالف من الخالٌا   -1

 .تنظٌم العملٌات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة داخل الخالٌا  -2

نمو الجسم والمقدرة على الحركة واإلنتاج وتنفٌذ ما ٌلقى  -3

 على الجسم من تبعات 

التأثٌر على الحالة النفسٌة، العقلٌة ، الجسمٌة ، االجتماع -4

 .والصحٌة

. إمداد العضالت بالطاقة الالزمة لالنقباض العضلً  -5

 .إفرازات الغدد فً الجسم

 .  ضخ اإلشارات العصبٌة -6

 



اء د  ات  الغ   مكؤب 
 .  الكاربوهٌدرات  

 .  الدهون 

 .                  البروتٌنات 

 .الفٌتامٌنات  

 .الماء . العناصر المعدنٌة واألمالح  

 



 كربوهيدرات -1
تعد الكربوهٌدرات الجزء األكثر أهمٌة فً غذاء اإلنسان  

باعتبارها المصادر األساسٌة لتولٌد الطاقة الحرارٌة فً الجسم 

البشري ، إذ توجد فً الخلٌة على هٌئة كالٌكوجٌن مخزون غٌر 

 .مذاب والذي ٌتكون منه كلوكوز الخلٌة

 

)  الكربوهٌدرات كٌمٌائٌا تتكون من مركبات عضوٌة تشمل 

وٌوجد الهٌدروجٌن ( الكربون ، الهٌدروجٌن ، واألوكسجٌن 

(  1)هٌدروجٌن إلى ( 2)  واألوكسجٌن فً تركٌبها بنسبة 
 .على سبٌل المثال فً الماء.أوكسجٌن 



مصادر الكربوهيدرات  : أوال      
:مصادر كربوهٌدراتٌة نباتٌة-أ 

الحبوب، الفواكه وعصائرها ، الخضروات )وتأتً فً مقدمتها  

، الخبز، األرز، المكرونة، الحلوى وما إلى ذلك من مصادر 

 ( . کاربوهٌدراتٌة نباتٌة 

 

:مصادر كربوهٌدراتٌة حٌوانٌة -ب 

أو النشا  -القلٌل من الكربوهٌدرات هو من أصل حٌوانً مثل  

الكالٌكوجٌن السكر ( الحٌوانً إذ ٌعد الالكتوز الحلٌب ومشتقاته
 الحٌوانً الوحٌد من مصادر الكاربوهٌدرات الحٌوانٌة



 :تقسيم الكربوهيدرات  : ثانيا  
:تقسم الكربوهٌدرات طبقا الى تقسٌمها الكٌمٌائً إلى ما ٌأتً 

 

تعد السكرٌات األحادٌة ابسط صور :مواد أحادٌة السكرٌات-1

الكربوهٌدرات إذ ٌسهل امتصاصها بعد هضمها كمصدر أساس 

الكلوكوز ، الفركتوز :) للطاقة لسهولة أكسدتها فً األنسجة مثل 

 ( .  المانوزالكالكتوز ، 

 

 



  

تتكون من المواد ثنائٌة : مواد ثنائٌة وثالثٌة السكرٌات -2

السكرٌات من جزئٌٌن من السكرٌات البسٌطة التً تتحلل فً 

القناة الهضمٌة لإلنسان إلى جزئٌٌن من المواد أحادٌة التكسر 

األول سكر الشعٌر والثانً سكر ( المالتوز ، الالكتوز : ) مثل 

اللٌن فضال عن السكروز ، سكر القصب الذي ٌتوفر فً 

 (.البنجر ، قصب السكر ، الفواكه : ) عصارات النباتات مثل 

 

السكرٌات فتتكون من ثالث جزئٌات من أما المواد ثالثٌة  •

سكر العسل األسود ( الرافٌتوز ) السكرٌات البسٌطة مثل 

الذي هو عبارة عن جزء من الكلوكوز وجزء من الكالکتوز 

 وجزء ثالث من الفركتوز

 



  
:مواد متعددة السكرٌات -3 

تتكون المواد متعددة السكرٌات من جزئٌات معقدة 

ٌتكون الواحد منها من المواد أحادٌة السكر وتتحلل 

بالهضم إلى تلك المواد األحادٌة التكسر وتشمل 

 ( . الهٌبارٌن،  السٌلولوزالنشا، الكالٌكوجٌن ، )

 



 التمثيل الغذائي للكربوهيدرات  : ثالثا  
تتحل المواد الكربوهٌدراتٌة إلى مواد ابسط ٌتم حملها إلى •

وٌتم ( سكر الدم )  كلوکزالكبد على شكل كالٌكوجٌن أو 

تخزٌن الكالٌكوجٌن بالكبد وعند الحاجة ٌتم تحوٌله إلى 

الذي ٌتم نقله بواسطة الدم إلى جمٌع أنسجة وخالٌا  كلوكز

الجسم وٌتم تحوٌل بعض منه إلى كالٌكوجٌن بالخالٌا 

العضلٌة ولكن القسم األكبر منه ٌستخدم إلنتاج الطاقة على 

مستوى الخلٌة وخاصة الخالٌا العصبٌة إذ ال ٌمكنها استخدام 

 .  أٌة غذاء فتنتج الطاقة



الوظائف الحيوية والفسيولوجية للكربوهيدرات  : رابعا    

إذ تعد الكاربوهٌدرات المصدر الرئٌسً للطاقة  -1

غم (  8-5)كغم من الجسم إلى ( 1) ٌحتاج كل 

غم فً ( 637 – 355) منها أي ما ٌعادل من 

الٌوم الواحد تبعا لنوع العمل الممارس، أما لدى 

الرٌاضٌٌن فتزٌد هذه النسبة والكمٌة فً الٌوم 

الواحد وحسب خصوصٌة الفعالٌة الرٌاضٌة فتصل 

 .  غم (  920 - 478) من 

 

 



  



  
تبلغ نسبة الطاقة التً ٌكون مصدرها  -2 

من الطاقة الكلٌة %(70)الكربوهٌدرات حوالً 

(4)التً ٌحتاجها الجسم فالغرام الواحد ٌعطً 

 .  سعرات حرارٌة 

تتحول المواد النشوٌة والسكرٌة التً تتضمنها  -3 

الكاربوهٌدرات بواسطة الهضم إلى سكرٌات 

الذي ٌمر بالدم وٌساعد (سكر الكلوكوز)بسٌطة 

  -: على ما ٌأتً 

 



  
وغٌر العضالت اإلرادٌة تولٌد الطاقة الالزمة لحركة -1

 االرادٌة

 .خلق حٌوٌة الجسم وقٌام اعضاءه الداخلٌة بكافة وظائفها -2

(.37)ثابتة  االحتفاظ بحرارة الجسم فً درجة حرارة  -3

ترشٌح ثم إعادة امتصاص بعض مكونات سوائل الجسم -4

(.البول )الكلٌتٌن والدم كما ٌحدث فً 

التً تحدث بالجسم التً منها عملٌات العملٌات الحٌوٌة -5

 . النمو، الحمل ، اإلرضاع ، والتئام الجروح 

سواء كانت بروتٌنٌة أو دهنٌة تركٌب الجزٌئات الكبٌرة -6

 . من مكونات بروتوبالزم الخلٌة 

 



  
من أن ٌستغلها الجسم فً تولٌد تحمً الدهون والبروتٌنات  -7  

 .  الطاقة 

بوظائفه من الجهاز العصبً المركزي تعد ضرورٌة لقٌام -8  

 .  سكر الكلوكوز خالل 

الرٌاضٌة ذات الزمن القصٌر ٌلعب دورا أساسٌا فً الفعالٌات -9  

 .  فضال عن الفعالٌات ذات الزمن الطوٌل المستمر والشدة العالٌة 

 

حامض  تساعد فً تركٌب بعض المركبات فً الجسم مثل-10  

التً تصل إلى الذي ٌزٌل السموم الموجود فً الكبد  الكلوكٌورنٌك

 السلٌلوزٌةوهو المادة المانعة للتخثر ، األلٌاف  والهٌبارٌنالجسم ، 

 .  للقٌام بحركتها الدورٌةتنبٌه األمعاء التً تمنع التجلط باإلضافة إلى 

 



  
تعطً الكاربوهٌدرات المخزونة فً الكبد والعضالت الهٌكلٌة -11

حرارٌة من سعره (2000)عن طرٌق الكالٌكوجٌن حوالً 

 کٌلومتر (32)الطاقة ٌمكن خاللها قطع مسافة 

 

ٌستطٌع الجسم البشري تخرٌن الفائض منها على شكل  -12

لالستفادة منها عند الحاجة كما فً كالٌكوجٌن الكبد والعضالت 

 النشاط البدنً 

 

امراض ٌتحول إلى دهن تحت الجلد ان لم ٌستخدم وتؤدي إلى  -13

.اإلرادٌة.الشراٌٌنالقلب وتصلب 



 .وقٌام أعضاءه الداخلٌة بكافة وظائفها خلق حٌوٌة الجسم -14
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 العضالت االرادية المخططة -1:انىاع العضالت



 االرداية سميث بالهيكلية



  



 جنقبض اراديا



  



  



  



  



  



  



 العضالت الملساء  -2 



  



 عضلة القلب -3



  



  



  



  



  



 انىاع عمل العضالت 

هً المسوؤلة عن المٌام : العضالت العاملة  -1 

بالعمل الفعلً او االداء الذي ٌنتج عنه االنمباض 

 المتحرن او الثابت

وهً التً تكون باالتجاة : العضالت المعاكسة -2

المعاكس المضاد للعضالت العاملة وتكون فً 

 حالة انبساط عند عمل العضالت العاملة



  

وظٌفتها تثبٌت المفصل : العضالت المثبتة  -3 

عند اداء الحركة وباالتجاة الذي ٌخدم الحركة 

 .وجمالها وانسٌابٌتها

 

وعً تعمل بصورة : العضالت المساعدة  -4

جزئٌة او بسٌطة عند اداء الحركة الفعلٌة ،فهً 

تنمبض نتٌجة اشتراكها ضمن المدى الحركً 

 للمفصل الذي تتم العمل علٌة



 :أعضاء الحس بالعضلة

وٌتم استثارة هذه األعضاء الحسٌة عن : المغازل العضلٌة -أ •

طرٌك الشد العضلً وبناءا على درجة الشد الوالعة على العضلة 

تموم المغازل بإرسال معلومات عن درجة الموة أو الشدة 

وهً أعضاء )المطلوبة من حٌث عدد الوحدات الحركٌة 

 (.منشطة

وهً أعضاء حسٌة أٌضا لكنها تموم : أجسام كولجً الوترٌة -ب •

بدور ٌختلف تماما عن الدور الذي تموم به المغازل العضلٌة إذ 

تموم هذه األجسام بكف العمل إذا كانت هنان خطورة على 

 (.وهً أعضاء مثبطة)العضلة نتٌجة لزٌادة درجة المماومة 

 



 :أنىاع االنقباض العضلي

وهو االنمباض الذي ٌتم فٌه انمباض : االنقباض المركزي -١ •

العضلة نحو مركزها عن طرٌك التغٌر فً طول اللٌف 

وهو انمباض متحرن مثل حركة الكٌل ( تمصٌر)العضلً 

 .للذراعٌن صعودا

وهو عكس االنمباض األول من : االنقباض الالمركزي -٢ •

حٌث االتجاه وٌحدث عكس اتجاه مركز العضلة، أي باتجاه 

تطوٌل العضلة مثل )المنشئ والمدغم للعضلة وٌحدث فٌه 

 .حركة النزول فً تمرٌن الكٌل للذراعٌن

 



  

وٌتم على المدى الكامل للحركة : االٌزو كنتكاالنقباض 3 - •
وٌأخذ الشكل الصحً لألداء فً الحركات الفنٌة التخصصٌة 

 .مع وجود مماومة مثل حركة الشد فً السباحة، التجدٌف

وٌحدث هذا االنمباض فً اتجاهٌن : البٌومترياالنقباض  -4 •
ال )مختلفٌن متعاكسٌن إذ ٌكون االتجاه األول عكس المركز 

ٌعمبه فترة كمون ثم ٌتم االنمباض األخر باتجاه ( مرکزي
مثل حركة المفز على الموانع، أو الضرب ( مركزي)المركز 

 .بالمدم للكرة

وهو االنمباض الذي ٌتم بدون أٌة : الثابتاالنقباض 5 - •
حركة المفصل وٌتم فٌه األداء عند زاوٌة معٌنة مثل دفع 

( .... دبنً ۲/ ۱)جدار أو الثبات فً وضع االنثناء النصفً 
 .الخ

 

 



وعليه جحذخ عملية االنقباض العضلي نحيجة 

 :الحغيرات اآلجية

وهً عبارة عن : التغٌرات العصبٌة -١•

تغٌرات عدة ناتجة من الدماغ تموم 

بإٌصال اإلشارة العصبٌة الصادرة من 

الجهاز العصبً إلثارة ألٌاف عضلٌة 

 .معٌنة ألداء االنمباض

 

 



 :  الحغيرات الكهربائية -٢
الجدار الخلٌة والذي ٌكون من ( فرق الجهد)وتتمثل فً إزالة االستمطاب   
وٌسمى فرق جهد الحركة والذي ٌؤدي إلى ظهور ( ۳۰+إلى  ۹۰-)

الذي لد تجمع أثناء فترة  الساركوبالزمٌةمن الشبكة  (Ca)++الكالسٌوم 
وهً الحد األدنى للتنبٌه العصبً الذي (: الفارلة)العتبة التحفٌزٌة . الراحة
وٌعبر عنها بإفراز : التغٌرات الكٌمائٌة -۳( ۳۰+او  ۲۰+إلى  ۹۰-)ٌكون 
عند )من النهاٌات العصبٌة عند وصول اإلشارة إلٌها ( االستٌل كولن)مادة 

وهً نمطة التماء العصبون ( وصول اإلٌعاز إلى الصفٌحة العصبٌة النهائٌة
العضلً، إذ إن استجابة اللٌف العضلً تحدث عن طرٌك هذا  باللوٌف

المركب الذي ٌخزن فً حوٌصالت خاصة تتجمع فً النهاٌة العصبٌة 
 الساركولٌماالذي ٌنتمل سرٌعا باتجاه ( أي عند نهاٌة المحور)للعصبون 

وفً الصفٌحة  الساركولٌمالٌتحد مع مستمبالت خاصة مبنٌة مع غشاء 
العصبٌة النهائٌة فمط، هذا االتحاد ٌؤدي الى فتح منافذ للصودٌوم للدخول 

إلى داخل اللٌف العضلً وخروج الكالسٌوم وإزالة االستمطاب وبوجود 
إن سرعة انتمال ( اٌستراٌسكولن )األنزٌم المحلل للمركب استٌل كولن 

وبمسافة  ثا/م( ۱)السٌال العصبً عبر الصفٌحة العصبٌة النهائٌة ٌمدر 
 .سرعة هذا السٌال تخٌلماٌكرومتر ( ۰٫۰۰)طولها 



 الحراريةالحغيرات  -4 

التً تتم بواسطة فاعلٌة الكالسٌوم فً إٌماف   

الكابح وبالتالً ( 1) تروبونٌننشاط أنزٌم 
 الماٌوسٌنمن رأس  (ATPase)تحرٌر أنزٌم 

وطالة  (ADP)إلى  (ATP)وبمساعدة انشطار 

الذي ٌنتج  الماٌوسٌنكخاصٌة أنزٌمٌة لرأس 
 .عنه الحركة



 :الحغيرات الميكانيكية 5-
وهً المرحلة (: وتسمى المرحلة الخاملة: )المرحلة األولى -أ  •

التً تلً اإلثارة وفٌها ال تتغٌر العضلة فً شكلها، وتختلف مدة 
هذه المرحلة حسب نوع العضلة، فالعضالت السرٌعة تكون لها 

مرحلة خاملة لصٌرة مثل عضلة العٌن على العكس من 
 .العضالت البطٌئة فلها مرحلة خاملة طوٌلة

فً هذه المرحلة ٌحدث (: مرحلة االنقباض)المرحلة الثانٌة  -ب •
اختالف فً تنظٌم جزٌئات األلٌاف العضلٌة مما ٌجعلها تنمبض، 
ونتٌجة لذلن تمصر هذه األلٌاف، تختلف هذه المرحلة من عضلة 
إلى أخرى إذ تأخذ بعض العضالت ولت لصٌر لتصل إلى كامل 

 .انمباضها وبعضها تأخذ ولتا طوٌال

فً هذه المرحلة تعود (: مرحلة االرتخاء)المرحلة الثالثة  -ج  •
األلٌاف إلى وضعها لبل االنمباض نتٌجة إعادة تنظٌم جزٌئات 

 .هذه األلٌاف

 



  



   



  



  



 واخيرا

 

 شكرا جزٌال               



 الدهون  
 

 اعداد  
البرزنجيزينب عبد علي  . د. أ  

2021 



ة    ماهي 
تعد الدهون مصدر أساسٌا من مكونات الغذاء الرئٌسٌة لكونها 

للطالة المخزونة ، إذ إنها ذات خاصٌة للبماء مدة طوٌلة فً المناة 
الهضمٌة باعتبارها من العناصر الغذائٌة الصعبة الهضم فهً تمتص 

. بمعدل ألل من المواد الكربوهٌدراتٌة   

وهً مركبات عضوٌة تتفك فً تركٌبها الكٌمٌائً مع الكربوهٌدرات 
ولكن نسبة ( إذ إنها تتكون من الكاربون ، الهٌدروجٌن ، األوكسجٌن

الهٌدروجٌن تكون أكبر مما هً علٌه فً الكربوهٌدرات ، األمر 
الذي ٌشٌر إلى أنه ٌمكن للمواد الدهنٌة أن تتحول إلى مواد 

کاربوهٌدراتٌة وبالعكس وذلن من خالل عملٌات التمثٌل الغذائً ، 
)   أما نسبة الدهون فً الغذاء الٌومً لإلنسان ٌجب أن ال تزٌد عن 

.من مجموع السعرات الحرارٌة(%  25  



سم الدهون    
ق  ت   

وهً الدهون التً ٌمكن رؤٌتها بصورة : الدهون المرئية: أوال 

الدهن الصناعً، الزٌوت النباتٌة، زٌت السمن، : ) مستملة مثل

 (.الدهن الذي على اللحوم

 

وهً الدهون التً توجد فً : الدهون غير المرئية: ثانيا  

اللبن ، الحلٌب : ) بعض األطعمة ولكن بصورة غٌر مرئٌة مثل

 (.، الجبن ، المكسرات ، بعض الخضروات 



ف  الدهون   ي  صي 
 ت 

وهً عبارة عن دهون صلبة من حٌوانً : الدهون المشبعة : أوال   

وتتمٌز ( الزٌوت السائلة) مثل  مهدرجةأو منتجات األلبان من أو 

 .بان لها عاللة بزٌادة نسبة الملب وتصلب الشراٌٌن 

 :  وتنمسم إلى : الدهون الغير المشبعة -ثانيا 

وهً دهون تسٌر بحرٌة وال تتجمد حتى : أحادية عديمة التشبع  -أ  

زٌت الزٌتون، الفول : )فً درجات الحرارة المنخفضة مثل 

وتبدو متعادلة التأثٌر على ( السودانً ، معظم زٌوت المكسرات

 .  الكولسترول

وهً الموجودة فً السمن ومعظم : مركبة عديمة التشبع  -ب

زٌت فول الصوٌا ، عباد الشمس ، بعض ) الزٌوت النباتٌة مثل 

 .وهً ظاهرٌا تخفض مستوى الكولسترول بالدم ( أنواع الزبد 

 

 

 



ة  للدهون    ي  ولوج  سي 
ة  والق  وي  ف  الحي 

ات  الوظ   
تمثل الدهون ركن أساسً من النظام الغذائً بشرط أن ال   -1

من مجمل ( %  30) تتعدى نسبة الطالة الناتجة أكثر من 
 .احتٌاج الجسم 

من كمٌة الطالة الالزمة لجسم ( %  20)  تعطً الدهون  - 2
سعر حراري ( 9) غم دهون ٌعطً (  1)  اإلنسان إذ أن كل 

 .عند احترالها 

للدهون وظٌفة فسٌولوجٌة مهمة فهً تكون طبمة عازلة   -3
تحت الجلد تحافظ على درجة حرارة الجسم من التغٌر ، إذ إنها 

 تساعد على تنظٌم حرارة الجسم ، وعلى لٌونة ونعومة الجلد



  

للدهون وظائف تركٌبٌة مهمة تدخل فً تركٌب جدران  -4 
الخالٌا والماٌتوكوندرٌا وتدخل فً تركٌب كثٌر من األنسجة 

 .الخ..ومنها الجهاز العصبً والدماغ ، الكبد ، الملب ، والكلى 

طبمة ( الكليتين ، القلب ) : ٌحٌط بعض أعضاء الجسم مثل  -5
 .دهنٌة تعد وسادة تمً هذه األعضاء من الصدمات 

تعمل الدهون كمواد حاملة للفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون   -6
 (.K , E, D, A) مثل فٌتامٌنات

تزود الجسم باألحماض الدهنٌة والكلٌسٌراٌد عندما تتحلل إذ  -7
لهذه األحماض أهمٌة كبٌرة الحٌوٌة الجسم بعد خروجها من 

مخازنها إلى الكبد لكً تنشطر إلى األحماض الدهنٌة 
 . والكلٌسٌرٌن 



  

للدهون عاللة بالنضوج الجنسً إذ إنها تزٌد من كفاءة  -8 

 .اإلنجاب 

تملل الدهون الفعل الدٌنامٌكً للغذاء وهذا ٌجعل كمٌة  -9

 . الحرارة الناتجة المفمودة للٌلة 

الدهون مع البروتٌن ٌكونان طبمة خارجٌة عازلة لنمل  -10

اإلشارات العصبٌة فً الخالٌا العصبٌة فهً تساعد فً نمل 

 . اإلشارات العصبٌة داخل الخالٌا 

ال ٌتأثر أداء الرٌاضً بانخفاض نسبة الدهون فً وجباته  -11

أو فً جسمه، كما هو الحال بالنسبة للكربوهٌدرات، فضال عن 

إن مخزون الجسم من الدهون ٌعتمد على الفائض من الطالة 

مهما كان مصدرها وال ٌمتصر على ما ٌتناوله الرٌاضً من 

 .غم بالٌوم(  150 - 90)   دهون إذ ٌجب أن ٌتناول 

 



  
تعد مصدرا أثناء المٌام بالجهد البدنً المعتدل والخفٌف الزمن وذلن  -12  

إذ تكون االحماض الدهنٌة (%  70 – 65)  عندما تكون السعة الهوائٌة من 
الحرة فً الدم وثالثً الكلٌسٌراٌد فً العضالت المصدرٌن األساسٌن للطالة 

 .خالل التمرٌن

ٌفضل توفٌر بعض الدهون فً غذاء الرٌاضً وخاصة حامض    -13
اللبنٌن  الن عضلة الملب تفضل استعمال الحموضة الدهنٌة وخاصة 

 .  األساسٌة منها كمصدر للطالة 

تعمل األحماض الدهنٌة الحرة على توفٌر مخزون كاف من  -14
الجالٌكوجٌن أثناء المٌام بالتمرٌن وبعده وهذا ما ٌعرف بتأثٌر الحموضة 

فمد وجد انه فً أثناء التمرٌن ٌزداد )الدهنٌة فً توفٌر الجالٌكوجٌن 
بسبب تأثٌر التمرٌن على تنشٌط لب ( استعمال الجالٌكوجٌن كمصدر للطالة

 .البروتٌنات الشحمٌة 

التمارٌن االوكسٌجٌنة تساعد على حرق الدهون فً الجسم مما ٌتسبب  -15
فً انماص الوزن فضال عن إنها ترفع مستوى البروتٌنات الشحمٌة عالٌة 

 .  الكثافة وتملل من مستوى البروتٌنات الدهنٌة واطئة الكثافة 



ة   ي  ذ  غ  الث  / الت  ء الث  ز   الج 
 

 اعذاد

ي  .د.ا   ج 
زز ن  لي  الب 

ذ ع ث  عب  ن  ي   ز 

2021 



ات   ث  ن  زوي   الب 

وتعد البروتٌنات مواد عضوٌة تتكون من الكاربون ، األوكسجٌن ، 

الهٌدروجٌن ، النتروجٌن ، والكبرٌت وتحتوي بعض المواد البروتٌنٌة 

الفسفور . الهامة على الفسفور أٌضا باإلضافة إلى العناصر السابمة 

من مجموع ( % 15) أذ تمثل . أٌضا باإلضافة إلى العناصر السابمة 

السعرات الحرارٌة الٌومٌة بالنسبة للغذاء الكلً ، كما ٌشكل البروتٌن 

من وزن الجسم ٌوجد فً مناطك مختلفة إال أن ( % 15 – 12)  

من وزن (  65 - 40)  أكبر نسبة موجودة فً الجهاز العضلً من  

 الجسم 



ة  : ا ولا  ب  ن  مب   :  الا حماض  الا 

 هً مركبات تعدد اللبندة األولدى التدً ٌتكدون منهدا

نوعدا مدن ( 20)جزيء البدروتٌن ، وٌمكدن تمٌدز 

األحمدددداض األمٌنٌددددة ذات األهمٌددددة فددددً تغذٌددددة 

أحمدداض البددد مددن الحصددول ( ۸)اإلنسددان منهددا 

علٌهددا عددن طرٌددك الطعددام أمددا بددالً األحمدداض 

 . األخرى فٌمكن للجسم أن ٌبنٌها 



ة   -ا   زوزي  ة  الض  ب  ن  مب   (Essential amino acidsِ)الا حماض  الا 

وهً تلن األحماض التً ال ٌمكن االستغناء 

داخل خالٌاه  أنتاجهاعنها وال ٌستطٌع الجسم 

بل ٌجب تناولها مع الوجبات الغذائٌة عن 

طرٌك الطعام المتناول ومن أمثلة هذه 

(  الخ... ، هستدٌن، فالٌن،  الٌوسٌناألحماض 

 . 

 



ة   -ت   زوزي  ز الض  ب  ة  ع  ب  ن   Non-essential amino))الاحماض  الامب 

acid   : 

وهً تلن األحماض التً ٌمكن االستغناء عنها 

والتً ٌستطٌع الجسم إنتاجها البشري بشرط توفر 

لٌنٌن ، برولٌن  ، ) كمٌة من النتروجٌن مثل 

 .الخ(...سٌستٌن

 



زوطة  -ج   ة  المش  زوزي  ة  او الض  ة  الا ساسب  ب  ن  مب   الا حماض  الا 
 
 فً الحالة الطبٌعٌة تعد األحماض األمٌنٌة األساسٌة

من أنواع  (Conditional amino acid))المشروطة 

األحماض األمٌنٌة الغٌر أساسٌة، أي ٌمكن لجسم اإلنسان 

 .تصنٌعها

 لكن فً حال تعرض الجسم لإلجهاد أو المرض، ٌصبح

الجسم غٌر لادر على إنتاجها، األمر الذي ٌؤدي إلى الحاجة 

لتعوٌض النمص الحاصل، وٌتم ذلن عن طرٌك الحصول 

على هذه األحماض األمٌنٌة من مصادر غذائٌة؛ ولهذا سمٌت 

  .باألساسٌة المشروطة

 السٌرٌن  –البروالٌن  –التاٌروسٌن  –األرجنٌن  –السٌستٌن 

 



ات   ث  ن  زوي   مصادز الب 

 .مصادر بروتينية حيوانية  -1 

 

 

 .مصادر بروتينية نباتية  -2

 

 



ات   ث  ن  زوي  ة  للب  ب  ولوج  ست 
ة  والف  وي  ف  الحت 

ائ   الوظ 

المواد البروتٌنٌة من عضوٌة معمدة التركٌب ٌتم  -1

هظمها فً الجهاز الهظمً تتحول الى مواد عضوٌة 

تسمى االحماض االمٌنٌة ،اذ ان البروتٌنات الحٌوانٌة 

 .اسهل هظما من النباتٌة  لعدم احتواءها على السلٌلوز

 

 – 0.8)ٌحتاج الفرد فً حالة االعمال االعتٌادٌة من  -2

كغم من وزن الجسم وفً حالة زٌادة شدة /  غم (1

 .كغم(1.5) العمل البدنً تصل الى 



  

تدخل الجزء الضروري من النواة ومادة عن بناء  -3

التنظٌمٌة بالنسبة للجهاز العصبً إذ البروتٌنات فً 

تركٌب البروتوبالزم فً خالٌا الجسم وهً المادة 

 .المسئولة وتشكٌل األنسجة وتجدٌد الخالٌا فً الجسم 

 

تحسن البروتٌنات من الوظائف ٌزٌد من نغمته   -4

 .  وتساعد على سرعة تكوٌن االنعكاسات العصبٌة 



  

الهٌموكلوبٌن الموجود داخل كرٌات الدم الحمراء هو  -5

نوع من أنواع البروتٌن الذي ٌنمل األوكسجٌن إلى خالٌا 

 .  الجسم ألكسدة المواد الغذائٌة

 

المٌنونٌن )تحتوي البروتٌنات على الحامض األمٌنً  -5

الذي ٌلعب دورا هاما فً عملٌة التمثٌل الغذائً ( 

 .  للدهون 

 



  

تكوٌن جمٌع األنزٌمات كمواد فعالة فً هضم المواد  -6

 .الغذائٌة والتمثٌل الغذائً من المواد البروتٌنٌة

 

ٌؤدي عدم تناول البروتٌنات لفترة طوٌلة إلى النحافة إذ   -7

 .ٌبدأ الجسم فً استهالن بروتٌنات األنسجة 

 

تحافظ على توازن الحموضة والماعدٌة فً الجسم فٌكون   -8

(PH ) ً7.4 ()الدم فً األنسجة وخالٌا الجسم حوال .) 

 



  

تزوٌد الجسم بالكثٌر من العناصر الغذائٌة الضرورٌة  -9

 . األخرى مثل الحدٌد ، الفسفور ، الكبرٌت 

 

تموم بنمل كثٌر من المواد فً الدم مثل البروتٌنات  -10

 .الدهنٌة

  

للمحافظة على  األزموزيلها عاللة برفع الضغط  -11

 .توازن السوائل فً أنسجة الجسم وخاصة فً الدم

 



  

ٌمكن استخدام البروتٌنات الموجودة داخل خالٌا  -12

الجسم كمصادر للطالة اذ تاتً من الكاربو والدهون 

س،وتشارن فً 4عندما تزٌد فترة النشاط البدنً عن 

ولد % 7النشاط الرٌاضً فً الصى درجاته بنسبة 

سعرات  4غم من البروتٌن 1،اذ ٌنتج %10تصل الى 

 .حرارٌة

 .زٌادة نسبة البروتٌنات تؤثر سلبا على الرٌاضً -13



  

ان الوجبة الغنٌة من البروتٌن تزٌد من طرح  -14

كغم /غم  3الكالسٌوم فً البول اذا تناول االنسان 

 .من وزن الجسم

 

الفائض اما ٌتحلل الى طالة او ٌخزن على  -15

 .شكل دهون فً النسٌج الدهنً



ات   ث  ن  زوي  ف  الب 
ائ   وظ 

 .لها دور فً بناء خالٌا الجسم: بنائية  -1

 

 .لها عاللة فً نمل الكثٌر من المواد بالدم: نقل -2

 

(   ۲۰۰) تدخل فً تركٌب أكثر من : تشكيل انزيمات -3

عامل مساعد والتً لها دور مهم فً تنظٌم الكثٌر من ) آنزٌم 

 .  العملٌات الفسٌولوجٌة داخل الجسم



  

 .  مثل األنسولٌن : تكوين هرمونات  -4

 

لها عاللة بتركٌب األجسام المضادة : مناعة الجسم  -5

 .  فً جهاز المناعة 

 

تعمل على رفع  :  PHتوازن األس الهيدروجيني  -6

 .مواد حامضٌة ولاعدٌة إلى الدم من أجل الموازنة

 



  

لها عاللة برفع الضغط : توازن السوائل   - 7
 .األموزي للمحافظة على توازن السوائل 

 

  (ATPلها عاللة بإنتاج الطالة إلعادة  : إنتاج طاقة-8
.) 

 

 . تخزن فً مناطك الخزن على شكل دهون : خزن  -9
  



ات   ث  امب  ث  ب   الف 

 وهً عبارة عن مواد كٌمٌائٌة أو

مركبات عضوٌة ٌحتاج إلٌها الجسم 

بكمٌات غرام إلى الغرام لكل كٌلو غرام 

من وزن الجسم ، وهً تعمل كمنظم أو 

مساعد أنزٌمات ، وعلى الرغم من عدم 

 کٌمٌائٌاتشابه الفٌتامٌنات من الماٌكرو 

 .إال إنها تتشابه وظٌفٌا



ات  : ا ولا     ث  امب  ث  ب   : مصادز الف 
 :وتشمل(   A,D,E,K)الفيتامينات التي تذوب في الدهون  -1

ٌخزن هذا الفٌتامٌن فً الكبد وفً شبكٌة العٌن  : Aفيتامين  -أ  

ونمصه ٌؤدي إلى العمى اللٌلً، وفً حالة النمص الشدٌد ٌحدث تأخٌر فً 

نمو الهٌكل العظمً وتشممات فً الجلد ٌوجد فً صفار البٌض وفً بعض 

(  1000( ) الفواكه والخضراوات مثل المشمش الخس، الجزر، الطماطم 

 .ملغم نساء (  ۸۰۰)ملغم رجال، 

ٌساعد على امتصاص الكالسٌوم من المناة الهضمٌة :  Dفيتامين  -ب

، وٌؤدي نمصه إلى لٌن العظام ومرض الكساح ، ٌوجد فً زٌت كبد 

 .  ماٌكرو غرام رجال( 5( )الحوت ، الكبد ، الزبد ، صفار البٌض ، اللبن



  

 

 

نمصه ٌسبب العمم وٌلعب دورا مهما فً :   Eفيتامين  -ج

النضج الجنسً ، ٌوجد فً الخضراوات وفً صفار البٌض والزٌوت 

 .  ملغم نساء (  8)  ملغم رجال ، (10) النباتٌة 

 

ٌسبب نزفا مستمرا عند حدوث أي جرح  نمصة:  Kفيتامين  -د

ماٌكرو غرام رجال ، ( 80)،ٌوجد فً الخضروات وفً صفار البٌض 

 نساء ماٌكروغرام( 65) 

 



فيتامينات التي تذوب بالماء،وهي مجموعة  -2  

VB مثل: 

1- VB1 :   وهو ضعف عام ( البري بري) نمصه ٌسبب مرض ،

العضالت الجسم مع نمص فً العصارات الهاضمة وفمدان للشهٌة 

  1)ملغم رجال، ( 1.5) ، ٌوجد فً الخضراوات والممح والخمٌرة 

 .ملغم نساء( 1.

2-  VB2  : ًنمصه ٌسبب التهاب وتشمك الجلد وخصوصا على جانب

الفم واللسان ولرنٌة العٌن، ٌوجد فً الخمٌرة، اللبن، الكبد، بٌاض 

 ملغم نساء( 1.5)ملغم رجال( 1.7) البٌض 

 



  

3- VB3    : مهم لعملٌة النمو ونمصه ٌسبب حدوث اإلسهال واضطرابات
) ، و (ملغم رجال ( 1.8) عصبٌة، ٌوجد فً اللبن، الخمٌرة، الفول

 . ملغم نساء( 1.4

4- VB6  : ٌساعد على أٌض المواد البروتٌنٌة، ٌوجد فً الخمٌرة والعسل
ملغم ( 1.6) ملغم رجال ، (2) االسود واللبن والكبد ،البمول ،نسبتة 

 .نساء

5- VB12 : نمصة ٌسبب االنٌمٌا الن هذا الفٌتامٌن مسوؤل عن تكوٌن
ٌساعد  –اللحم  -الكالوي –اللبن  –كرٌات الدم الحمراء ،ٌوجد فً الكبد 

على توصٌل النبضات العصبٌة لالطراف ،تاخٌر ظهور التعب 
 ماٌكروغرام(2)ل

   



  

VC  : ٌوجد فً الملفوف، األخضر السبانخ، ٌساعد على استغالب

األحماض األمٌنٌة الجروح ، امتصاص الحدٌد من أجل بناء 

ضروري   ( B & E& A ) الفٌتامٌنات من التأكسد والتلف وخاصة

لتكوٌن هرمونات الغدة الكضرٌة، له دور ولانً من مرض 

ملغم وأغنى مصادر فٌتامٌن الفجل الحار ، فلفل ( 60) السرطان 

 . الخ... حلو ، جوافة 

 



 :أهمية الفيتامينات للرياضي 

ٌجب مضاعفة الفٌتامٌنات للرٌاضٌٌن أثناء أداء النشاط  -1

البدنً وذلن لعدم كفاٌة الفٌتامٌن النسبٌة كنتٌجة لزٌادة 

 .الحاجة إلٌها 

ال تظهر عالمات نمص الفٌتامٌنات فً بداٌة الموسم   -2

التدرٌبً ولكن تظهر فً بذل الجهد البنً الشدٌد وفً حاالت 

اإلجهاد إذ تبدو هذه العالمات فً نمص الموة العضلٌة ، 

 .هبوط الكفاءة الرٌاضٌة، سرعة التعب 

ضرورة تناول أطعمة متنوعة من أجل الحصول على  -3

 معظم الفٌتامٌنات

 



  

.  ٌزٌد التمرٌن البدنً من مجمل احتٌاجات الجسم من الفٌتامٌنات   -4
 : إن النمص فً الكمٌة من الفٌتامٌنات ٌؤدي إلى

وٌتعلك ذلن بعدم كفاٌة الفٌتامٌنات خالل : مرحلة النمص األولى -أ
 . وجبات الغذاء الٌومً

ٌحدث انخفاض فً مخزون الجسم من : مرحلة النمص الكٌمٌاوي  -ب
 .الفٌتامٌنات

تظهر أعراض وعالمات على الفرد : مرحلة النمص الفسٌولوجً  -ج
وتعد هذه المرحلة ( الضعف، التعب البدنً، فمدان الشهٌة) منها 

 .هامشٌة

وهً التً تؤثر على صحة الفرد : مرحلة النمص الطبً الواضح  -د 
 .والرٌاضً،كذلن تؤثرعلى اإلنجاز 



  

 أهمية ووظائف العناصر المعدنية لجسم اإلنسان 

 
بناء الهٌكل ) تدخل فً تركٌب خالٌا الجسم من حٌث  -1

كلسٌوم ، فسفور بناء كرٌات الدم = العظمً واألسنان 

 (. الحمراء الحدٌد ، الهٌموكلوبٌن 

تعد جزءا تركٌبٌا مهما لكثٌر من العناصر الغذائٌة  -2

 . والمركبات مثل الفٌتامٌنات واألحماض األمٌنٌة 

 . تموم بتنظٌم وتوازن السوائل بالجسم  -3

 .تستخدم كعناصر منظمة لمستوى الحموضة والسوائل  -4

 .  تنظٌم ضربات الملب  -5

 (.التحكم فً انمباض العضالت صودٌوم، بوتاسٌوم -6

 



  

 (.كالسٌوم ) تساعد على عدم التجلط  -7

 .تستخدم فً نمل اإلشارات العصبٌة   -8

 .تدخل فً تركٌب األنزٌمات المختلفة   -9

الٌود، هرمون الغدة ) تدخل فً تركٌب الهرمونات   -10

 ( .الدرلٌة

لها أهمٌة فً عملٌة التنفس عملٌات التأكسد وتولٌد الطالة  -11

. 

 .تهٌمن على عملٌات التاكسد وتولٌد الطالة -12

 



 :  الماء 

 ٌحتوي الجسم البشري على كمٌة من الماء تصل إلى

من وزن الجسم وكلما كان % (  ۸۰) أو ( %  ۷۰) 

الجسم عضلٌا زادت نسبة الماء فٌه وتمل إذا كان 

الجسم دهنٌة ، وتكون موزعة فً الخالٌا والتجاوٌف 

(   62)التً تغطً الخالٌا وفً بالزما الدم إذ ٌوجد 

فً مصل الدم واللعاب ( %  ۳۸) داخل الخالٌا و % 

والغدد وحول األعصاب والمعدة وتشكل نسبة الماء 

 .  من وزن العضالت ( % 75) فً العضالت حوالً 



    

لتر ٌومٌا (  2.5)  إذ ٌحتاج اإلنسان من الماء حوالً -

مرات بحٌث ٌجب تبمً (  6-5) وتتضاعف عند التدرٌب 

أي ما ٌخرج ٌجب أن )كمٌة الماء متوازنة فٌجسم اإلنسان 

 ( .ٌعوض 

 :من اين نحصل على الماء-

 .عن طرٌك تناول الماء بصورة مباشرة -1-

 .عن طرٌك تناول األطعمة التً تحتوي على الماء  -۲ -

مثل ( عملٌة األٌض ) عن طرٌك أكسدة المواد الغذائٌة  -۳ -

 . الكاربوهٌدرات والبروتٌنات 

 



 :طرق فقدان الماء 

 .  لتر ٌومٌا (  ۱) عن طرٌك اإلدرار -1

 

 .  لتر ٌومٌا (  0.7) عن طرٌك الجلد  -۲

 

 .  لتر ٌومٌا (  0.10)  عن طرٌك الغائط  -۳

 

 . لتر ٌومٌا (  0.70)  عن طرٌك التنفس  - 4



 :الوظائف الحيوية والفسيولوجية للماء  

توصٌل العناصر الغذائٌة إلى الخالٌا فضال عن نمل الفضالت والسوائل  -1
 .  الجسمٌة األخرى وإفرازات الجسم 

الماء وسط مناسب تحدث فٌه التفاعالت الكٌمٌائٌة داخل خالٌا الجسم  -2
 .والسٌما عملٌات األكسدة واالختزال 

 .  مثل عملٌات الهضم (  التحلٌل المائً)ٌدخل فً التفاعالت   -3

ٌدخل فً تركٌب جمٌع اإلفرازات الجسمٌة أو سوائل الجسم العصارات  -4
 .  الهضمٌة واللمف والدم والبول 

تنظٌم درجة حرارة الجسم وتلطٌفها عن طرٌك توزٌعها على خالٌا  -5
من الحرارة ( %  25)  الجسم أو التخلص منها خالل العرق ، إذ إن 

لتر ماء متبخر ( 1) ٌتخلص منها الجسم عن طرٌك التعرق ، وان كل 
 .  سعر حراري( 600)  ٌمثل حرارة لدرها 

 



  

ٌعد الماء عامال للخالٌا مثل اللعاب الذي ٌساعد على البلع وكذلن  -6

المخاط فً الغشاء المخاطً فً الجهاز الهضمً وفً المصبات الهوائٌة 

 . والمفاصل العظمٌة

تفادي تكوٌن حصى الحالب عند الرٌاضٌٌن ألنه أثناء الجهد البدنً  -7

فما فوق ٌتم خروج ( د/ض140عندما ٌصل عدد ضربات الملب إلى 

 .الماء عن طرٌك الجلد مما إلى ترسب بعض األمالح فً الكلى 

تحسٌن التفكٌر وخاصة عند الرٌاضٌٌن بعد االنتهاء من التدرٌب إذ  -۸  

ٌكون من الصعب المدرة على اتخاذ المرارات وشرب الماء ٌسهل تلن 

 .المدرة 

 .التخلص من نزالت البرد -9

 .التخلص من اإلمسان  - ۱۰  

 



مة   ات   الخ 
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