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Glukogén prekurzorok belépése 
a glukoneogenezisbe
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Szénhidrátok emésztése, 
felszívódása



A glikozidos kötés (acetál, ketál) hidrolízise
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Szénhidrát hidrolázok az emésztőtraktusban



α-amiláz
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α1→4 és α1→6 glikozidos kötések hidrolízisét katalizáló emésztőenzimek 
működnek a bél lumenében; de glukóz molekulák közötti β-glikozidos

kötést hidrolizáló emésztőenzimünk nincs. 
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Szénhidrátok emésztése

• Szájüreg  nyál amiláz α(1-4) glikozidos
kötések hidrolízise (keményítő, glikogen –
maltóz, glukóz, oligoszaharidok)

• Vékonybél, duodenum
pancreas amiláz β(1-4) kötéseket (cellulóz) 

nem hasítja
szukráz, maltáz, laktáz, izomaltáz
Glukóz, fruktóz, galaktóz
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β-Glikozidázok az emésztőtraktusban



Laktóz intolerancia – laktáz hiány
A laktáz a normális egyedfejlődés során a születési érték 
kb 5-10%-ára csökken

tejcukor
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Fruktóz, galaktóz



Galaktóz – glukóz átalakulás

máj



galaktóz
galaktokináz

UDP-
galaktóz

4-epimeráz

UDP-glukóz → galaktóz-1-P uridiltranszferáz

glukóz-1-foszfát

UDP-
glukóz

UDP-
glukóz

Bioszintetikus
folyamat is



galaktóz dulcit (galaktitol)

aldóz reduktáz

Szemlencsében felhalmozódik
cataracta
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Galaktozémia
A galaktózanyagcsere veleszületett defektusa.
Klasszikus (leggyakoribb): UDP-glc → galaktóz-1-P uridiltranszferáz hiánya

A máj és a vese sejtjeiben 
a galaktóz-1-foszfát,
a vérben a galaktóz,egyéb 
szövetekben (pl. agy, 
szemlencse) galaktitol
szaporodik fel.

anyatej után hányás, hasmenés
hepatomegalia, cirrhosis, 
mental retardáció
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étkezés után 
felhalmozódik 
a vérben

részben egyéb 
szövetek 
metabolizálják, 
részben kiürül 
a vizelettel
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tartós ATP- és 
foszfáthiány

glikogén foszforiláz ↓↓
glukokináz ↑↑
piruvát kináz ↑↑

a glukóztermelés
leáll és
a glikolízis aktív

súlyos hasgörcs, hányás 
hipoglikémia és hiperurikémia
fruktózfogyasztás után;
hosszú távon májkárosodás, 
köszvény, vesekárosodás

Fruktóz-intolerancia

XX

Fruktokináz főleg a májban, vesében és bélben található.
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Laktóz szintézis,  glikoproteinek

Csak az emlőben
UDP-galaktóz + glukóz  → laktóz + UDP
Laktóz szintáz (galaktozil transzferáz), α-laktalbumin

minden szövetben mamma -ban

glikoprotein szintézis
UDP-galaktóz + N-acetilglukózamin →
galaktozil transzferáz

N-acetillaktózamin + UDP
glikoproteinek
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Módosított reakció a laktáló emlőben:

Galaktozidképződés a glikoproteinszintézis során:
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