
Mik is azok az aminosavak?  
 
Az aminosavak a földön létező legrégebbi tápanyagok. Ezek az élet alapelemei a legősibb 
időktől kezdve egészen a jelenkori élet kialakulásáig, melyet az ember kialakulása 
jellemez. Az aminosavak a legrégebbi és legfontosabb tápanyagok. Két elmélet létezik az 
aminosavak kialakulásáról: az első szerint a világegyetemből kerültek ide, a második 
szerint pedig a bolygó kialakuláskor keletkeztek. Aminosavak alkotják az emberi test 
20%-át. A víz az emberi test 60%-át teszi ki. A fennmaradó rész felét az aminosavak 
alkotják (beleértve a fehérjéket). Az aminosavak a szervezetben számos fontos funkciót 
látnak el és építőelemei a test sejtjeinek, a hormonoknak és enzimeknek. Mik is azok az 

esszenciális aminosavak? A fehérjéket 20 féle aminosav alkotja. Ebből a 20-ból 9 az, 
amit az élelmiszerrel kell bevinni, mivel a szervezet nem képes előállítani. Ezért, ezeket 
„esszenciális aminosavaknak” hívják. Szükségszerű, hogy ezeket az „esszenciális 
aminosavakat” a táplálékkal a megfelelő mennyiségben vigyük be. 20 féle aminosav építi 
fel a szervezetet (az esszenciális aminosavak pirossal jelöltek) Valin, Leucin, Izoleucin, 
Alanin, Arginin, Glutamin, Lizin, Aszparaginsav, Glutaminsav, Prolin, Cisztein, Treonin, 
Metionin, Hisztidin, Fenilalanin, Triptofán, Szerin, Tirozin,Glicin, Aszparagin,  
 
A javasolt aminosav-egyensúly mértékét a nemzetközi intézetek (FAO/WHO/UNO) 
meghatározták. FAO/WHO/UNO Aminosav szükséglet (mg/kg Testsúly/nap)  
 
Csecsemő (4-6 hónap)   Gyerek (2 éves)   Fiúk (10-12 év)     Felnőttek  
Hisztidin      28 - - -  
Izoleucin      70             31             30            10  
Leucin        161            73             45            14  
Lizin         103            64             60            12  
Metionin  
  + Cisztein   58             27             27            13  
Fenilalanin   
  +Tirozin    125            69             27            14  
Treonin       87             37             35             7  
Triptofán      17             12.5            4             3.5 
Valin         93             38             33            10  
Össz aminosav 742            352            261            84  
Fehérje      1650           1200           1000           750  
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Ezeknek az ajánlásoknak megfelelően kell pótolnunk a viszonylagosan legkevesebb 
aminosavat, amit korlátozó aminosavnak (leucin; 3-4 g/fehérjebevitel; Padden-Jones és 
Tipton kutatási alapján) nevezünk. Általában az állati fehérjék, mint pl. a tojásfehérje, 
rendelkeznek magasabb aminosav tartalommal, míg a növényi fehérjék, mint a búza és 
kukorica, alacsony aminosav tartalommal bírnak.  
 
A tojásfehérje aminosav értéke 100%! A tojás aminosav egyensúlyát tartják a 

legjobbnak az összes fehérje között.  



A gabonafehérjék és a hántolt rizs aminosav értéke 42% és 61 %. Mindkét élelmiszer 
esetében a lizinből mint esszenciális aminosavból van a legkevesebb.  
 
20 féle aminosav építi fel az emberi testet Minden aminosavnak más-más funkciója van 
Az emberi testet 100.000 különböző fehérje alkotja és ezek mindössze 20 féle aminosav 
kombinációjából épülnek fel. Ez a 20 féle aminosav nélkülözhetetlen a test számára. 
Azon túl, hogy a fehérjék építőelemei, ha szükséges, akkor a test energiaforrásként is 
használja őket. Továbbá minden aminosav fontos és egyedi szerepet játszik a 
szervezetben. Az alábbi lista bemutatja az egyes aminosavak szerepét.  
 
Valin*             Mindhárom aminosav elágazó láncú aminosav (BCAA). 
Leucin*            Növeli az izmok számára hozáférhető energia mennyiségét  
Izoleucin*          edzés során. 
 
Lizin*    Ez egy korlátozó aminosav, és amikor kenyér vagy rizsközpontú az   
         étkezésünk, akkor ebből elégtelen mennyiséget viszünk be. 
 
Treonin*  Ez egy esszenciális aminosav, ami segíti az enzimek aktív  
         működését 
 
Metionin*  Ez egy esszenciális aminosav, ami a szervezet számára szükséges  
          különböző anyagok előállításában játszik szerepet.  
 
Fenil-alanin*  Ez egy esszenciális aminosav, ami különböző hasznos aminok 
             előállításában vesz részt  
 
Triptofán* Ez egy esszenciális aminosav, ami különböző hasznos aminok  
         előállításában vesz részt  
 
Hisztidin* Ez egy esszenciális aminosav, ami szükséges a hisztamin és más 
         anyagok termeléséhez.  
 
Alanin - Fontos aminosav, mint energiaforrás a máj számára.  
 
Arginin - Ez az aminosav szükséges az erek és más belső szervek normál működésének  
       megtartásához.  
 
Glutamin - Ez az aminosav szükséges a béltraktus és az izmok normál működésének  
         megtartásához.  
 
Aszparaginsav:  A spárga nagy mennyiségben tartalmazza. Egy gyorsan ható 
              energiaforrás.  
 
Glutaminsav:  A búza és szójabab nagy mennyiségben tartalmazza. Prolin A kollagén fő   
     alkotórésze, ami a bőr és más szövetek építőeleme. Egy gyorsan ható energiaforrás.  
 



Cisztein:  A cisztein mennyisége csecsemők esetében gyakran kevés. 
 
Tirozin:  Különböző hasznos aminok előállításában vesz részt és helyenként 
        aromás aminosavnak is hívják a fenil-alaninnal és a triptofánnal együtt.  
 
Aszparagin:  Ez egy aminosav, ami a TCA ciklushoz közel helyezkedik el (az  
            energiatermelés helye) az aszparagin-savval együtt.   
 
Glicin:  A glutation és porfirin termeléshez szükséges, melyek a hemoglobin összetevői.  
 
Szerin:  A foszfolipidek és glicerinsav termeléshez szükséges.  
 
A gyártási folyamat  
 
Az aminosavak természetes anyagokból készülnek. Az aminosav termékekben található 
aminosavak főleg fermentációs eljárással készülnek természetes anyagok 
felhasználásával, hasonlóan a joghurthoz, sörhöz, ecethez, miso (szójabab paszta), 
szójaszósz, stb.  
A fermentáció egy természetes folyamat Az aminosav fermentációs folyamat egy olyan 
műveletsor, mellyel aminosavat lehet előállítani, ami azt a jelenséget használja, hogy a 
mikroorganizmusok a tápanyagot különböző létfontosságú anyagokká alakítják, melyek a 
számukra szükségesek. A fermentációs eljárás során a szirupot (alapanyagot) a tartályba 
töltik, majd hozzáadják a mikroorganizmust és a proliferációval (osztódás útján történő 
szaporodás) a mikroorganizmusok előállítják az aminosavat. Ebben a folyamatban az 
enzimeknek van fontos szerepük. Ezek az enzimek fehérjék, amelyek kémiai reakciókat 
katalizálnak az élő szervezetben és nélkülözhetetlenek az anyagok lebontásában és 
szintetizálásában. A fermentációs folyamatban 10-30 féle enzim vesz részt az egymást 
követő reakciók során és ezen reakciók eredményeként különböző aminosavak 
keletkeznek.  
Első lépés: a mikroorganizmus kiválasztása Azért, hogy mikroorganizmusok 
használatával gyártsanak aminosavakat, fontos olyan mikroorganizmust találni, ami nagy 
hatékonysággal állítja elő azokat.  
A talaj egy grammja kb. 100 millió mikroorganizmust tartalmaz. Ezek közül kell 

kiválasztani a gyártás számára hasznosat. Ha a fermentációs eljárásnak megfelelő 
mikroorganizmust kiválasztásra került, akkor szükséges növelni annak hatékonyságát, 
azaz olyan környezetet kell előállítani, ami teljes mértékben kiaknázza a 
mikroorganizmus lehetőségeit. Általában a mikroorganizmusok a 20 féle aminosavat a 
számukra megfelelő mértékben állítják elő. Olyan mechanizmussal rendelkeznek, ami 
szabályozza az enzimek mennyiségét és minőségét, hogy csak a szükséges mennyiségben 
állítsák elő az aminosavakat. Annak érdekében, hogy a gyártani kívánt aminosavat nagy 
mennyiségben lehessen előállítani, szükséges ennek a szabályozó mechanizmusnak a 
kikapcsolása.  
Egy aminosav termelése az enzimek mennyiségétől és minőségétől függ. A termelés 
növekszik, ha a cél aminosav előállításában részt vevő enzimek nagy mennyiségben 
vannak jelen a megfelelő feltételekkel, míg a termelés csökken, ha az enzimek 
mennyisége kevés. Tegyük fel, hogy egy mikroorganizmus anyagcseréje a következő  



A (a) B (b) C (c) D (a, b, és c enzimek). Azért, hogy csak a C aminosavat állítsuk elő 
nagy mennyiségben, csak az a és b enzimek működését kell fokozni, míg a c enzim 
működését gátolni kell. A baktériumtörzseket különböző technikákkal tenyésztik, hogy a 
művelet elvégezhető legyen. Egy fermentációs tartályt megtöltenek cukornádból, 
kukoricából és kasszavából készített sziruppal/cukorral, majd úgy állítják be a 
fermentációs körülményeket, hogy a keverés, levegő bevezetés, hőmérséklet és a pH 
optimális legyen. Végül csak a cél aminosavat különítik el nagy tisztaságban a 
fermentációs főzetből.  
 

Az aminosav gyártás egyéb módjai  

A fermentációs eljáráson túl, az enzimatikus reakciós és extrakciós eljárást is használják 
aminosavak gyártására.  
Az enzimatikus reakciós eljárásnál egy prekurzor aminosav felhasználásával állítjuk 
elő a cél aminosavat 1 vagy 2 enzim használatával. Ez az enzimatikus eljárás lehetővé 
teszi az átalakítást egy adott aminosavvá mikróbák nélkül, így elkerülhető a glükózt 
használó hosszú procedúra. Ha a prekurzor aminosav ára alacsony, akkor ezt az eljárást 
választják.  
Az extrakciós eljárásnál természetes fehérjéket bontanak szét különböző aminosavakra, 
azonban a kiinduló fehérjét alkotó egyes aminosavak mennyisége korlátozza az 
előállítható mennyiséget. A fermentációs eljárás előnye, hogy a tömeggyártás alacsony 
költséggel végezhető, ami megadta a lendületet az aminosav piac bővüléséhez.  
 
A glutamát gyártási eljárás az 1960-as évek óta az extrakciós módszertől elmozdult a 
fermentációs módszer felé. Ezt követően más aminosavak gyártása is gyorsan átváltott a 
fermentációs módszerre. A legnagyobb mennyiségben gyártott aminosav: a glutamát 
Általában az aminosavakat nem lehet előállítani nagy mennyiségben a 
mikroorganizmusokat szabályozó mechanizmusok kikapcsolása nélkül. Azonban a 
glutamátot előállító mikroorganizmus olyan ritka jellemzővel rendelkezik, hogy a 
glutamátot úgy lehet gyártani, hogy elegendő a speciális fermentációs feltételek 
biztosítása a baktériumtörzs növelése nélkül. A fermentációs tartályt megtöltik 
alapanyaggal, mint pl. cukornádból származó szirup, és a glutamát termelő 
mikroorganizmusok segítségével, a megfelelő feltételek mellett, lezajlik a fermentáció. A 
fermentációs folyamat során a mikroorganzmus kiválasztja a glutamátot ami a 
fermentációs főzetbe kerül. Így álítják elő nagy mennyiségben a glutamátot.  


