
حساب
الكربوهيدرات 



تجنــب عليــه  يجــب  الســكري  مريــض  بــأن  البعــض   يعتقــد 
الــدم، فــي  الســكر  مســتوى  يرتفــع  ال  حتــى   الكربوهيــدرات 
إلــى الجســم  يحتــاج  حيــث  صحيــح،  غيــر  اعتقــاد  هــذا   ولكــن 
الجســم ليمــد  يــوم  كل  محــددة  بنســب   الكربوهيــدرات 

بالطاقة وذلك للحفاظ على صحة جيدة.س

 إن اتبــاع نظــام غذائــي صحــي ضــروري جــدا للتحكــم بمســتوى
 الســكر فــي الــدم، حيــث يمكــن التحكــم بمســتوى الســكر فــي
 الــدم مــن خــالل عــدد الوجبــات ونوعيتهــا وكميتهــا، ويســاعد
وكميــة نوعيــة  فــي  التحكــم  علــى  الكربوهيــدرات   حســاب 

الطعام الذي يتناوله المريض.س

ماهي الكربوهيدرات:س

 هــي المصــدر الرئيســي للطاقــة فــي جســم اإلنســان وتوجــد
 فــي جميــع األطعمــة بنســب متفاوتــة حيــث تتحــول بعــد
 الهضــم بشــكل كامــل إلــى ســكر يعــرف بالجلوكــوز الــذي هــو

مصدر للطاقة.س



ماهي الكربوهيدرات:س

 هــي المصــدر الرئيســي للطاقــة فــي جســم اإلنســان وتوجــد
 فــي جميــع األطعمــة بنســب متفاوتــة حيــث تتحــول بعــد
 الهضــم بشــكل كامــل إلــى ســكر يعــرف بالجلوكــوز الــذي هــو

مصدر للطاقة.س

ماهي األطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات:س

الحبوب، الخبز
المكرونة، األرز، البسكويت والبطاطس

 الخضروات
الفواكه والعصائر

العسل، المربى، الحلويات
الحليب اللبن، الزبادي

 مالحظــة: ال يتــم حســاب البروتينــات والدهــون فــي
 نظــام حســاب الكربوهيــدرات ولكــن يجــب أن تؤخــذ
ألن الشــخص  احتيــاج  حســب  معتدلــة   بكميــات 
نســبة ارتفــاع  إلــى  يــؤدي  تناولهــا  فــي   اإلفــراط 

.السكر في الدم من بعد ساعات من تناولها



 الكربوهيــدرات األحاديــة: وهــي أبســط أنــواع الكربوهيــدرات
ارتفــاع إلــى ســكريات أبســط منهــا، وتســبب   التــي ال تتحــول 

سريع في نسبة السكر في الدم كالتالي: س

الجلوكوز:س
سكر مكرر يستخدم في التحلية

السكر الناتج عن هضم الكاربوهيدرات المركبة

الفركتوز:س
سكر الفاكهة والعسل

الالكتوز:س
سكر الحليب

بة (المعقدة):س 
ّ
الكربوهيدرات المرك

 هــي عبــارة عــن اتحــاد ثالثــة أو أكثــر مــن الســكريات البســيطة
.مثل: األرز، المكرونة، الخبز، البطاطس، الفاصوليا والخضروات

الكربوهيــدرات علــى  االعتمــاد  الســكري  مريــض  علــى   ينبغــي 
 المركبــة ألنهــا تســتغرق وقــت أطــول فــي عمليــة الهضــم
 وتعطــي احســاس بالشــبع الحتوائهــا علــى األليــاف ممــا يســاعد

.على ارتفاع السكر تدريجيا

مصادر الكربوهيدرات:ش
النشويات: 15 جرام كربوهيدرات

الفواكه: 15 جرام كربوهيدرات
الحليب: 12 جرام كربوهيدرات

الخضروات الغير نشوية: 5 جرام كربوهيدرات

ما هو حساب الكربوهيدرات:س
المتناولــة الوجبــة  فــي  بالجــرام  الكربوهيــدرات  كميــة  حســاب   هــو 
ــة ــالل الموازن ــكر فــي الــدم مــن خ ــة للس ــتويات طبيعي ــق مس  لتحقي

.بين كمية الكربوهيدرات المتناولة وجرعة األنسولين

لمن يستخدم حساب الكربوهيدرات:س
 مرضــى الســكري مــن النــوع األول أو الثانــي الذيــن يعتمــد عالجهــم

.على األنسولين، والمرضى المعتمدين على مضخة األنسولين

تصنيف
الكربوهيدرات 



فوائد حساب الكربوهيدرات:س
يزيد من الخيارات المتنوعة من الطعام

 يعطــي فرصــة للشــخص بتنــاول الكميــة المرغوبــة لديــه مــن الطعــام مــع
 األخــذ بعيــن االعتبــار عــدم اإلفــراط فــي تنــاول الطعــام حتــى ال يــؤدي ذلــك

الى السمنة ومضاعفاتها
يحافظ على مستويات السكر في الدم بشكل دقيق

كيف أحسب الكربوهيدرات؟

:س
ً
أوال

معرفة الطرق المستخدمة لقياس الكربوهيدرات وهي:س
األدوات: مثل الملعقة والكوب والميزان.س

الملصق الغذائي.س

:س
ً
ثانيا

تحديد كمية األطعمة المتناولة في الوجبة.س
 حســاب مجمــوع الكربوهيــدرات فــي الوجبــة المتناولــة (انظــر الجــدول

).س
ً
المذكور الحقا

:س
ً
ثالثا

حساب حساسية االنسولين و نستخدم قاعدة:س

 س500 (قســمة) إجمالــي وحــدات األنســولين ســريع وطويــل المفعــول التــي
ــولين ــبة األنس ــاوي) نس ــد (يس ــوم الواح ــي الي ــكري ف ــض الس ــا مري  يأخذه

للكربوهيدرات

Lorem ipsum



كيف أحسب الكربوهيدرات؟
ــولين ــبة األنس ــمة) نس ــة (قس ــي الوجب ــدرات ف ــوع الكربوهي  مجم

(للكربوهيدرات = (- - -) وحدة من األنسولين (جرعة األنسولين

مثال: ش
 وجبــة إفطــار تحتــوي علــى شــريحتين خبــز توســت + ملعقــة جبــن

أبيض، كوب حليب، حبة تفاحة. ش
 ونســبة األنســولين للكربوهيــدرات المحــددة مــن قبــل أخصائــي

التغذية = 10.  ش

لحساب جرعة األنسولين:  ش
: ش

ً
أوال

يجب حساب مجموع الكربوهيدرات في الوجبة: ش
شريحتين خبز توست= 30 جم. ش

كوب حليب (240) = 12 جم. ش
حبة تفاحة= 15 جم. ش

المجموع: ش
ش15+12+30= 57 جرام من الكربوهيدرات في هذه الوجبة. ش 

: ش
ً
ثانيا

 مجمــوع الكربوهيــدرات فــي الوجبــة ( تقســيم ) نســبة األنســولين
للكربوهيدرات (يساوي) وحدات االنسولين

 ش57  ش(قسمة) 10 = 5.7 تقريبا 6 وحدات انسولين 

حساب جرعة األنسولين للوجبة المتناولة
وذلك عن طريق المعادلة التالية:ش 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 



الملصق مطبوع على المنتج من الخارج
الوحدة المستخدمة في الملصق الغذائي تكون بالجرام
ابحث عن كمية الكربوهيدرات في حجم الحصة الواحدة

حدد الكمية المتناولة
كميــة إجمالــي  فــي  ســتتناولها  التــي  الحصــص  عــدد   اضــرب 

الكربوهيدرات في الحصة الواحدة

 مالحظة:س
 إذا كان مجمــوع كميــة األليــاف فــي الحصــة الواحــدة = 5 جــرام أو

.أكثر، فيجب طرح كمية األلياف من إجمالي الكربوهيدرات
 ش57  ش(قسمة) 10 = 5.7 تقريبا 6 وحدات انسولين 

الكوب 240 مل يعادل كوب الورق

 3 جرام )ش
ً
ملعقة الشاي (الصغيرة جدا

ملعقة األكل الصغيرة (متوسطة الحجم 5 جرام)ش

ملعقة األكل الكبيرة (15 جرام) ش

كيفية قراءة الملصق الغذائي
بالنسبة لألطعمة المغلفة أو المعلبة:س 

:س
ً
لمقاييس المتبعة عالميا



الكوب 240 مل يعادل كوب الورق

 3 جرام )ش
ً
ملعقة الشاي (الصغيرة جدا

ملعقة األكل الصغيرة (متوسطة الحجم 5 جرام)ش

ملعقة األكل الكبيرة (15 جرام) ش

 مثال على بعض األطعمة المحتوية على كربوهيدرات:ش

مجموعة الحليب

نوع الحليب

 حليب

لبن

 زبادي

سلطة

خضار مطبوخة

ش1 كوب

نصف كوب

 الكمية

س1 كوب

س1 كوب

ثالث ارباع (2\3 كوب)ش

 كمية الكربوهيدرات

س12 جرام

 س12 جرام

 س12 جرام

 س5 جرام

 س5 جرام

الخضروات النشوية

مجموعة الخضروات

نوع الخضار

 ذرة

بطاطس مطبوخة

 بطاطس مهروسة

 بازالء خضراء

 الكمية

سنصف كوب

حبة صغيرة

نصف كوب

نصف كوب

ش

 كمية الكربوهيدرات

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

مجموعة الفواكه

نوع الفاكهة

تفاح

برتقال

تمر

 موز

بطيخ

سلطة فواكه

 الكمية

سحبة واحدة متوسطة

حبة واحدة متوسطة

 س2 - 3 حبات

نصف حبة أو حبة واحدة صغيرة

كوب وربع او شريحة (4 اونس)س

ثالث ارباع الكوب (3\4 الى كوب)س

ش

 كمية الكربوهيدرات

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

 الخضروات الغير نشوية
 مثل: الخضار الورقية – الجزر – الباذنجان – الطماطم – الخيار- الخس – الملفوف – الفجل – البنجر وغيرها



Lorem ipsumالحبوب 

نوع الحبوب

أرز

مكرونة

شوفان

حبوب اإلفطار (كورن فليكس)ش

خبز مفرود

 توست

 خبز صامولي

 فشار مطبوخ

 الكمية

 ثلث ثلث كوب

 نصف كوب

 نصف كوب

نصف كوب

ربع رغيف

شريحة واحدة

 نصف حبة

 س3 أكواب

ش

 كمية الكربوهيدرات

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام

Lorem ipsumمجموعة البقوليات

نوع البقوليات

 فول

عدس

 حمص

 الكمية

 ثلث ثلث كوب

 نصف كوب

 نصف كوب

ش

 كمية الكربوهيدرات

س15 جرام

س15 جرام

س15 جرام


