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Anabolikus  és katabolikus folyamatok a 
szervezetben



Proteinogén aminosavak

20+1 fehérjét 
felépítő aminosav.

21. aminosav a 
szelenocisztein:szelenocisztein:









Fehérje és nitrogén-egyensúly



Fehérjék biológiai értéke

A fehérjék biológiai értékének fogalma:
BV = ( Ninc / Na ) * 100
Ninc = a teszt alatt szervezetbe beépült N; N a = a teszt alatt diétából felvett N



Fehérje (és más) malnutrició

Kwashiorkor betegség: vizeny ő (ödémák), 
ingerlékenység, kóros étvágytalanság, fekélyes 
bőrgyulladás (dermatitis) és megnagyobbodott, 
elzsírosodott máj jellemzi.



Fehérjék emésztése és felszívódása

Bél lumen Bélhámsejt felszíne BélhámsejtGyomor

A legtöbb aminosav a Na+koncentráció gradienst felhasználva, másodlagos aktív szimporttal
szívódik fel. A bél lumenben nem teljesen emésztődött di- és tripeptidek H+-hoz kapcsolt, 
szimporttal szívódnak fel. Az oligopeptidek döntő többsége az bélhámsejtekben aminosavakra 
emésztődik. Az aminosavak a bélhámsejtek bazális részén, passzív transzporttal kerülnek a 
vérbe.



Gamma-glutamil ciklus

Glutationt felhasználó, nagy kapacitású aminosav transzporter májban, vesében és 
neuronokban főleg. GGT plazma szintje diagnosztikai marker.



Fehérje és aminosav katabolizmus
hosszantartó éhezés  alatt

A szervezet el őször a szénhidrát, majd zsírraktárak nyújtotta energia tartalékot 
éli fel, s ezt követ ően a testet felépít ő fehérjéket is energiaforrásként használja.  
Az izomfehérjék lebontása során aminosavak keletkeznek , amelyek el őbb az 
amino csoportot majd a karboxil csoportot vesztik el . A maradék szénvázból a 
máj glükózt vagy ketontesteket  állít el ő, amelyek tápanyagot biztosítanak a 
perifériás sejteknek. 
Eszerint megkülönböztetünk glükokén aminosavakat, ame lyeknek szénvázából Eszerint megkülönböztetünk glükokén aminosavakat, ame lyeknek szénvázából 
glükóz készülhet, ketogén aminosavakat, amelyekb ől ketontestek készülnek és 
kevert aminosavakat, amelyekb ől mind a kett ő molekula készülhet.  Azok az 
aminosavak, amelyeknek lebontása során citromsav ci klus intermedier 
keletkezik, glükogén vagy kevert aminosavak. 



Aminosavak lebontása



Transzaminálás

A nitrogén (NH 2 csoport) nem kerül ki a N pool-ból, hanem egy ketos avra 
helyeződik át, amib ől így új aminosav keletkezik. Pl: GOT, GPT. 



Dezaminálás



(kiegészít ő anyag)



Nitrogén eliminálása szervezetben

Aminosavak lebontása során az első lépés az -NH2 csoport lehasítása. A N nem feltétlenül kerül 
ki a N pool-ból. Transzamináz enzimek segítségével alfa-ketosavakra kerülhet és új aminosav 
készül így (pl: piruvát+ amino csoport -> alanin). A N pool-ból kikerült N-ból ammónia keletkezik. 
Ez toxikus és ezért a urea ciklusban húgysavvá alakítódik, amely a vizelettel ürül.



Ammónia toxicitás



Urea/karbamid ciklus

Májsejtekben zajlik és soha nem áll le.

Vizelet



Szövetek között nitrogén transzport

glutamináz, urea cikl.



Szövetek között nitrogén transzport





Karnitin szintézise

Fehérjék lizin oldallánca metilálódhat (-CH3 csoport) a transzmetiláció során. Miután a 

fehérje lebomlott, a felszabaduló trimetil-lizin több lépésben, a vesében és májban, C-

vitamin és Fe2+ felhasználásával karnitinné alakul.



Karnitin szerepe

Karnitin hiány:
csökken a β-oxidáció, ezért:



Kreatin szintézis

Energiatárolás az izomban.
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