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A fehérje-emésztés 

termékeinek felszívódása és 

közti anyagcseréje



A fejezet tartalmi összegzése

• A fejezet részletezi a fehérjék emésztést követő 

felszívódásának mechanizmusait, valamint azok 

közbülső anyagcseréjét.

• Bemutatja az aminosavak metabolizmusát, 

lebontási folyamatait és az ammónia 

méregtelenítését

• Tárgyalja a fehérjeszintézis folyamatait.



A passzív immunitás fenntartása

Fajok Születés előtt Születés után

Ló 0 +++ (24 óra)

Sertés 0 +++ (24-36 óra)

Ökör, kecske, juh 0 +++ (24 óra)

Kenguru 0 +++ (180 nap)

Kutya, macska + ++   (1-2 nap)

Baromfi-félék ++ ++   (<5 nap)

Sündisznó + ++   (40 nap)

Egér + ++   (16 nap)

Patkány + ++   (20 nap)

Tengerimalac +++ 0

Nyúl +++ 0

Ember, majom +++ 0

0=nincs felszívódás; + = a felszívódás foka



A makromolekulák felvételének és szállításának 

általános mechanizmusa a vékonybélben

Intercelluláris-tér

Intracelluláris-tér Molekulák

Adszorpció Endocitózis

Fagoszómák

Lizoszómák

Fagolizoszómák

Emésztetlen 

részecskék

Exocitózis



Az aminosavak L-, és D-változatai
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-L-aminosavak vízben oldva balra forgatnak, 

kivétel: alanin, arginin, aszparaginsav, glutaminsav, izoleucin, 
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-D-aminosavak 5 n HCL-ben oldva jobbra forgatnak, 

kivétel: cisztin, hidroxiprolin, fenilalanin, prolin, treonin, tirozin



A D-aminosavak hasznosulása a 

gazdasági állatokban

Jól hasznosulnak

Cisztin

Glutaminsav

Leucin

Metionin

Fenilalanin

Prolin

Tirozin

Nem hasznosulnak

Arginin

Izoleucin

Hisztidin

Lizin

Treonin

Triptofán

Valin



Az élő szervezetben folyamatosan 

keletkeznek új fehérjék. A folyamat a 

sejtmagban kezdődik, ahol a DNS-

ben tárolt genetikai „üzenet” átíródik 

a hírvivő RNS-molekulára. 

(messenger RNS; mRNS). Ezt 

követően az mRNS kilép a 

sejtmagból és a riboszóma két 

alegysége közé kapcsolódik, majd a 

riboszóma az mRNS nukleotidok 

által kódolt aminosavakból felépíti a 

fehérjeláncot.

A DNS és a fehérjeszintézis lépései

www.termeszetvilaga.hu



A polipeptidlánc 

szintézisének

menete prokariocítákban

a. az iniciációs komplexek

b. a P (peptidil-) és A (amino-

acil-) kötőhely

Ádám Veronika (2001)



Az elongáció lépései

a peptidlánc képződése

során

Ádám Veronika (2001)



A tRNS szerkezete élesztősejtből
(röntgendiffrakciós analízis)

Lehninger et al. (2000)

(a) Sematizált kép a különböző karok (arms) eltérő színezésével

(b) Térkitöltő  ábrázolás



A poliszóma az egyes riboszómákon 

szintetizálodó (növekvő polipeptid láncokkal

Ádám Veronika (2001)



Az aminósavak oxidatív 

dezaminálása



Az aminósavak csoportosítása 

metabolikus szerepük szerint

Glükogenetikus Glükogenrtikus

és ketogén
Ketogén

Alanin

Arginin

Aszparaginsav

Cisztin

Glutaminsav

Glicin

Hisztidin

Hidroxiprolin

Metionin

Prolin

Szerin

Valin

Izoleucin

Fenilalanin

Threonin

Triptofán

Tirozin

Leucin

Lizin

Reece (2004)



A karbamid keletkezése (Krebs-

Henseleit- ciklus



Az aminósavak transzaminációja

Aszparaginsav + α-keto-glutársav

Aspartát Amino 

Transzferáz AST

Glutaminsav  +  piroszölősav



Az egyes szervek transzamináz 

(AST, ALT) tartalma



Ellenőrző kérdések

• Milyen mechanizmus biztosítja az intakt fehérjék 

(immunoglobulinok) felszívódását az újszülött 

állatokban?

• Milyen különbségek vannak az  „L-” és a „D-” 

aminósavak hasznosulásában?

• Milyen főbb folyamatokat foglal magába a 

fehérjeszintézis?

• Milyen szerepet tölt be a dezamináció és a 

transzamináció az állati szervezetben?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET !

Következő  előadás címe:

A zsíremésztés termékeinek felszívódása és közti 

anyagcseréje termelő állatokban

• Előadás anyagát készítették:    Dr. Husvéth Ferenc


