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• Carbohydrates 

تحتوي الكربوهيدرات على عناصر الكربون والهيـدروجين واألوكـسجين         
وتتركب الكربوهيدرات من وحدات سكرية يتراوح عدد ذرات الكربون فيها          

سـتة ذرات   من ثالثة وحتى سبعة وأكثرها شيوعاً الوحدات المركبة مـن           
كربون وتسمى السكريات السداسية والتي تكون معظم الكربوهيدرات فـي          
أجسام الكائنات الحية ، ويمكن لهذه الوحدات أن ترتبط معاً بروابط خاصـة     

  .أو تتفكك لتكون وحدات مستقلة 
وتنقسم الكربوهيدرات حسب عدد الوحدات السكرية المكونة لها إلى ثالث          

  -:أنواع رئيسية 
وهي مكونة مـن    : Monosaccharidesدرات أحادية السكر    كربوهي -1

  .وحدة سكرية واحدة مثل الجلوكوز
وهـي مكونـة مـن       : Disaccharidesكربوهيدرات ثنائية السكر     -2

وحدتين سكريتين مثل سكر اللبن الالكتوز المكون من وحدتي جلوكوز          
 .و سكر المائدة السكروز و كذلك سكر الشعير المالتوز

وهي مكونة مـن     : Polysaccharidesيدة السكر   كربوهيدرات عد  -3
عدد كبير من الوحدات السكرية مثل النشا والمكون من عدد كبير مـن             

 .وحدات الجلوكوز مرتبطة معاً 

تسمى الكربوهيدرات التي تذوب في الماء بالـسكريات وفـي كـل مـن              
و الحيوانات والنباتات يمكن بناء الكربوهيدرات المعقدة من وحدات منفردة أ      
  .تكسير الكربوهيدرات المعقدة إلى وحدات منفردة وذلك حسب حاجة الجسم

 داخل جسم الكائن الحي فإنها تنقل على صـورة          تعندما تنقل الكربوهيدرا  
محاليل سكرية وعند تخزينها فإن ذلك يتم بتحويلها إلى كربوهيدرات عديدة           
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عديـدة  السكر ال تذوب في الماء وعندما تكون هذه المركبات في صـورة            
التسكر ال تذوب في الماء فإنها ال تخلق ضغطاً أوسـموزياً فـي الخليـة               

  .وبالتالي لن تكون هناك مشاكل في حركة المسار
ـ          ضها الـبعض لتكـوين     وتسمى عملية ربط الوحدات الـسكرية مـع بع

كربوهيدرات عديد السكر باسم تفاعل التكثف ، وفي حالة ربـط وحـدتين             
سكريتين معاً من خالل تفاعل التكشف ينتج جزئ ماء واحد وتسمى عملية            
كسر الكربوهيدرات عديد السكر إلى وحدات سكرية أصغر باسـم تفاعـل        

د كسر رابطة   التحلل المائي والذي يحدث فيه استهالك لجزئ ماء واحد عن         
وعملية هضم الكربوهيدرات فـي     . واحدة بين وحدتين من السكر األحادي     
  .الجسم هي في الواقع تفاعل تحلل مائي

  
  :وظائف الكربوهيدرات 

الكربوهيدرات أحد السكريات األحادية هي المـواد األساسـية التـي            -1
  .يجري تكسيرها أثناء عملية التنفس الخلوي إلطالق الطاقة

ت عديدة السكر تستخدم كمخازن للطاقة مثل النـشا فـي           الكربوهيدرا -2
 .النبات والجليكوجين في الحيوان

يستخدم السليلوز وهو الكربوهيدرات عديد التسكر كمـادة بنائيـة و            -3
تدعيمية لجدران الخاليا النباتية و يستخدم الكيتين وهو كربوهيـدرات          

طريـات و   عديد التسكر أيضاً لتدعيم الجدار الخلوي لبعض أنواع الف        
 . عند الحشراتExoskeletonكذلك لبناء الهيكل الخارجي 

  
  

الصيغة   نوع الكربوهيدرات
  الكيميائية

الذوبانية 
  في الماء

  مثال

) بسيطة(سكريات أحادية 
 Oوحدة سكرية واحدة   

C6H12 O6 الجلوكوز ، الفركتوز ، الجاالكتوز  تذوب  
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سكريات ثنائية وحدتين من 
، السكروز )سكر الشعير(المالتوز   بتذو C12H22 O11  السكر

  )سكر اللبن(، الالكتوز )سكر المائدة(

عديد السكر كربوهيدرات 
ذات جزيئات كبيرة يحوي 

مئات ، العديد من الوحدات
  .وآالف

(C6H12 O6)n ال تذوب  

  )في النبات(النشا 
  )في الحيوان(الجليكوجين 
  )في النبات(السيليلوز 

في الحشرات و (الكيتين 
  )ياتالفطر
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