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محتوى المحاضرة

هضم البروتينات يبدأ في المعدة •
هضم البروتينات في األمعاء•
ما هي وظيفة العصارة المعوية في هضم البروتينات؟ •
دور عصارة البنكرياس في هضم البروتينات•
تنشيط أنزيمات البنكرياس الهاضمة للبروتينات في األمعاء •

الدقيقة
خصوصية أنزيمات البنكرياس في تكسير البروتينات•
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هضم 
البروتينات 
يبدأ في 
المعدة 

 

 المعدة
Protein

مركبات عضوية العصارة المعدية

 HCIأنزيمات 

99% H2O
أيونات غير عضوية 

البيبسينوجين
:مثال 

Pepsin  )فعال(

غير فعال

الحموضة المرتفعة في المعدة Pepsin
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هضم البروتينات في األمعاء
البيبسين النشط 

يكسر الروابط الببتدية في المعدة

غدة البنكرياس التي تصب
قناتها في األثنى عشر  

المجموعة الثانية(
)IIمن األنزيمات  

مزيج من سالسل متعددة الببتيد

األمعاء تشارك في عملية الهضم 
مجموعتان من األنزيمات

األمعاء تفرز المجموعة األولى
)  I( من األنزيمات 

) العصارة المعوية ( 
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 ما هي وظيفة العصارة المعوية في هضم البروتينات؟

 
تشارك في هضم البروتينات ، دورها في هذا : العصارة المعوية

الهضم يتم من خالل مجموعتين من األنزيمات 
)2(أنزيمات )1(أنزيمات 

Amino Peptidaseأمينو ببتيديز Dipeptidaseدايبتيديز 

أحماض أمينية حرة 
فتكتمل عملية الهضم 

تعمل على تميؤ اإلرتباط
الببتيدي األول من سالسل

المتعددة الببتيد

ثنائيات)  كسر روابط(تميؤ 
الببتيد التي نجحت من فعل إنزيم 

البيبسين و أنزيمات البنكرياس

5أحماض أمينية حرة



دور عصارة البنكرياس في هضم البروتينات 

  عصارة البنكرياس تفرز من غدة البنكرياس
  غدة البنكرياس التي تصب قناتها في اإلثنى عشر

)بعد المعدة مباشرة , منطقة األمعاء الدقيقة( 
                    

تحتوي على عدد من  األنزيمات تختص بهضم البروتينات 
قادمة األمعاء إلى فعالة الغير بصورتها األنزيمات وصول عند 

 أن بعد ذلك فعالة أنزيمات إلى تتحول فإنها ، البنكرياس من
. لها المكونة الببتيدية السلسلة من جزء عنها ينفصل
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تحويل أنزيمات البنكرياس الهاضمة للبروتينات من 
حالتها الغير نشطة إلى حالتها النشطة في األمعاء الدقيقة

 وتتم عملية تنشيط أنزيمات البنكرياس الهاضمة للبروتينات في األمعاء
الدقيقة هذه بواسطة األنزيمات الهاضمة للبروتين تفرز األمعاء أنزيم 

األنتروكينيز الذي يحفز التفاعل التالي 
      

                                   
تريبسينتريبسينوجين •

تريبسينوجين -1
تريبسن

 
كيموتريبسينوجين                                    كيموتريبسين -2

بروكربوكسي ببتيديز                                  كربوكسي ببتيديز -3

األنتروكاينيز

تريبسين

تريبسين

تريبسين
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تنشيط 
أنزيمات 
البنكرياس 
في األمعاء 

الدقيقة
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تنشيط أنزيمات البنكرياس في األمعاء الدقيقة
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خصوصية أنزيمات البنكرياس في تكسير 
البروتينات

  تعمل هذه األنزيمات جميعها على تكسير الروابط الببتيدية
.  لكنها تختلف قليالً في اختصاصها 
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خصوصية أنزيمات البنكرياس في تكسير 
البروتينات

 التريبسين والكيموتريبسن يكسران الروابط الببتيدية الموجودة
في الببتيدات الناتجة من السالسل متعددة الببتيد التي كسرها 

.البيبسن في المعدة 

  هضم فعال للبروتين ناتج عن تكسيرالسالسل متعددة الببتيد
بواسطة تريبسن ، كيمو تريبسين ، والببسين ألن هذه 

األنزيمات تكسر البروتين في أماكن خاصة لكل من هذه 
. األنزيمات 
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خصوصية أنزيمات البنكرياس في تكسير 
البروتينات

 يكسر الروابط البيبتيدية التي مجموعة الكربونيل  لتريبسنا
O    

(-C-  Arg, Lysلها تأتي من   (

يكسر الروابط البيبتيدية التي تكون في نهاية : الكيموتريبسن •
,  Trpللـ  C-terminalالـ• Tyr  ,  Phe
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خصوصية أنزيمات البنكرياس في تكسير البروتينات

 سلسلة نهاية عند يعمل فإنه ببتيديز كربوكسي أنزيم أما•
 فيتحرر األخيرة الببتيدية الرابطة ويكسر البيبتيد متعددة

 . الحرة الكربوكسيل مجموعة ذو األميني الحمض

 هي أنها إذ األمينية األحماض بتحرر إال تتم ال الهضم عملية•
  . األمعاء في لالمتصاص القابلة وحدها
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