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Hírek 

 A fehérjék az élő szervezetben előforduló nagy 
molekulatömegű anyagok, amelyek aminosavakból épülnek fel. 
Egy-egy fehérjemolekula néhány száz, néhány ezer 
aminosavból épül fel. A fehérjék szerkezetét az aminosavak 
kapcsolódási sorrendje, a biokémiai sajátosságait (hormonok, 
enzimek, stb.) pedig a fehérjemolekula alakja határozza meg. 
Az aminosavak sorrendje a génállományban (DNS, RNS) van 
kódolva. A fehérjék  szénből, hidrogénből, nitrogénből, 
oxigénből állnak, melyekhez járulhat kén és foszfor. 
 Az aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek 
molekulájában aminocsoport (-NH2) és karboxilcsoport (-
COOH) egyaránt előfordul. Az élővilág számára kiemelkedő 
jelentőségűek az α-aminosavak, amelyek a fehérjemolekulák 
építőkövei. Az α-aminosavak közös szerkezeti jellemzője, hogy 
ugyanazon szénatomhoz egy aminocsoport és egy 
karboxilcsoport kapcsolódik.
 Az aminosavak között megkülönböztetünk ún. esszenciális, 
vagyis létfontosságú aminosavakat, amelyeket a kutya 
szervezete egyáltalán nem, vagy nem megfelelő mennyiségben 
képes szintetizálni. 
  A kutya számára a lizin, a metionin + cisztin, a triptofán, a 
treonin, a fenilalanin + tirozin, a leucin, az izoleucin és a valin 
számít esszenciális aminosavnak, de kutyakölykök számára a 
hisztidin és az arginin is létfontosságú. Az aminosavellátás 
során figyelembe kell venni, hogy a cisztin – hasonlóan más 
állatfajokhoz - hozzávetőlegesen 50%-át képes a metionin-
szükségletnek pótolni. Hasonló módon a tirozin a fenilalanin-
szükséglet 50%-át pótolhatja. Ennek oka az, hogy a cisztin 
metioninból, a tirozin pedig fenilalaninból képződik. 
  Alapvetően 20 fehérje építő aminosavat különböztetünk meg, 
amelyeknek a szerepe vázlatosan a következő:
 Izoleucin (BCAA): Elágazó láncú aminosav, a 
hemoglobintermeléshez szükséges, illetve a regenerálódásban 
van nagy szerepe. Stabilizálja és szabályozza a 
vércukorszintet, ezzel együtt a szervezet energiaszintjét. 
  Leucin (BCAA): Elágazó láncú aminosav, a csontok-, a bőr-, 
és az izmok regenerálódásában van nagy szerepe. Az 
izoleucinnal és a valinnal együttesen elősegíti az izomszövetek, 
a bőr és a csontok regenerálódását.
 Valin (BCAA): Elágazó láncú aminosav, az izmok 
energiaforrása, illetve a sejtanyagcserében van nagy szerepe.
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 Lizin: A nitrogénegyensúlyban van nagy szerepe, illetve segíti a 
kalciumbeépülést a csontokba, valamint a kollagénszintézisben 
betöltött szerepe miatt javítja a bőr egészségét és regenerálódását.
    Metionin: Erős antioxidáns, erősíti az izmokat, támogatja a 
regenerálódást. Segíti az izmok építését, javítja a bőr rugalmasságát 
és egészségét, illetve a máj működésében is szerepet játszik. A lizin 
és metionin a leggyakoribb limitáló aminosavak. 
    Fenilalanin: Az idegsejtek közötti kommunikációt javítja, 
fájdalomcsillapító hatása van.
    Treonin: A máj és a szervezet zsírégető-és anyagcsere 
folyamatait segíti.
    Triptofán: A test saját növekedési hormon termelését serkenti, valamint 
természetes nyugtató hatású aminosav, mivel a szervezetben szerotonint és 
dopamint szabadít fel. Szükség van rá a B3 vitamin termelődéséhez is.

    Hisztidin: A vérsejtek termelődésében van nagy szerepe, az 
idegsejteket védő burkot erősíti.
    Tirozin: Az idegrendszer anyagcseréjét javítja.
    Arginin: Segíti a növekedési hormon termelést.
    Cisztin: Erős antioxidáns hatású aminosav és az érrendszer 
erősítésében van nagy szerepe.
    Glutamin: Immunerősítő hatású, és az egyetlen olyan nem 
szénhidrát vegyület, amely képes feltölteni a glikogén-raktárakat.
    Glicin: Az izmok egészséges fejlődésében van nagy szerepe, 
valamint segíti az izmok tápanyag felhasználásának képességét.
    Alanin: Segíti a cukoranyagcserét és a nitrogénegyensúly 
kialakításában is van szerepe. 
    Cisztein: Hasonló a cisztinhez, szintén erős antioxidáns.        
    Aszparaginsav: Fiatalító és méregtelenítő hatású.
    Treonin: Főként zsírégető hatású, és a bőr egészségéért felel. 
Szükség van rá az optimális nitrogénegyensúly fenntartásához, 
valamint a bőrben található kollagén és elasztin termelődéséhez is. 
    Szerin: A zsírok anyagcseréjében van nagy szerepe, a DNS 
másolódása során fellépő degenerációk egy részét képes 
kiküszöbölni.
    Prolin: A porcok, az ízületek, és a bőr kollagén termelését 
serkenti, valamint azok egészségében van nagy szerepe.
Az izomsejtek energiaforrásként használják. 




