
 

 

  هضم وإمتصاص وبناء البروتيناتهضم وإمتصاص وبناء البروتينات
ة. دعدمتالبروتين جزيئ كبير ومعقد في تركيبه. ويدخل خالل هضمه في عمليات تفكيك ُيعّد 

فبعد قضمه في الفم يذهب إلى المعدة ويحدث له بداية الهضم هناك من خالل حمض 
 الببتيدية.الهيدروكلوريك والبيبسين. والحموضة الشديدة في المعدة ضرورية لتكسير روابطه 

في بداية األمعاء الدقيقة يفرز عليه انزيمات الهضم من البنكرياس، ويقوم انزيم التريبسين بتفكيكه 
الى أحماض أمينية. لهذا فعملية الهضم تعني تفكيك البروتين الى أجزاء صغيرة هي األحماض 

 من قبل الجسم.الحقًا (، لكي يسهل امتصاصها Amino Acidsاألمينية )

جزاء أخرى من االمعاء الدقيقة، حيث يتم امتصاصها عبر جدران أفي ملية االمتصاص عوتتم 
تلك لعنصري وتحتاج عملية النقل  ،االمعاء الدقيقة ونقلها الى الدم بواسطة نواقل بروتينية

 لصوديوم والبوتاسيوم. ا

في ترميم أو  بعد ذلك تتم عملية تكوين البروتينات من االحماض األمينية، لكي يتم استعمالها
اإلنزيمات، و الهرمونات، و جدران الخاليا، و العظام، و االوتار العضلية، و بناء العضالت، 

األحماض  تلك الجلد، الخ. ومعظمو األظافر، و الشعر، و شارات التواصل، وكذالك إالهيموجلوبين، و 
 األمينية يذهب إلى الكبد لمهام أخرى. 

أو كيتونات أو  جة الشخص فيتم تحويله الى جلوكوزوفي حالة زيادة البروتين المتناول عن حا
 نه يتم تفكيك االحماض االمينية )إعادة تدوير( للتخلص من النيتروجين.أدهون مخزنة. كما 

في الساعة، لذا يستحسن تناول  اتمراج 01ونظرًا ألن معدل امتصاص البروتين لن يتجاوز 
وعلى أكبر عدد من الوجبات  ،في كل وجبة رامج 01-01 وفي حدود البروتينات بكميات معقولة

 . لكي يستمر امداد العضالت بالبأحماض األمينية بشكل متواصل خالل اليوم

م( بعد راج 01الى  01تبين ان زيادة تناول البروتينات إلى الضعف )من  إحدى الدراسات،وفي 
ن أ، غير %01سبة ألحماض األمينية بنالتوقف من تمرينات المقاومة أدت الى زيادة تكوين ا

مالحظة مهمة(. كما أن تمرينات المقاومة التي وهي الباحثين الحظوا تفاوتا كبيرًا بين االفراد )
(، ولذا فقد ال whole body routineقام بها المشاركون في الدراسة كانت تمرينات لكامل الجسم )

 splitكثر من يوم )تنطبق تلك النتائج على من يقوم بتقسيم تمرينات عضالت الجسم على أ

routine( أيضا تقترح الدراسة ان الكميات الكبيرة .)م( قد تالئم اكثر ذوي االجسام راج 01
 الضخمة. 



 

 

كما أنه من المهم أن تحتوي البروتينات المتناولة على كمية كافية من الحمض األميني ليوسين 
 في بناء العضالت. القصوى (، ألهميته اتمراج 0)

تبين أن تناول الكربوهيدرات مع البروتينات بعد االنتهاء من  0102عام  وفي دراسة نشرت
(، المسئول عن تكوين mTORتدريبات المقاومة يزيد من تنشيط رابامايسن المستهدف للثدييات )

البروتين. كما ُيعتقد أن تحفيز هرمون اإلنسولين من خالل تناول الكربوهيدرات مع البروتين ُيعد 
 دم بروتينات العضالت.  مفيد في تثبيط ه


