
Összefoglaló az aminosavak emészthetőségéről 

A sertések takarmányozásban gyakran szóba kerül az emészthetőség. De pontosan mit jelent 

ez, hogyan számítjuk ki, miért van többféle emészthetőség, és a sertéseknél miért a standard 

ileális emészthetőséggel számolunk? 

Az emészthetőség figyelembevétele nélkülözhetetlenek a megfelelő takarmány 

összeállításához. Csak az aminosavak emészthető része szívódik fel az állatokban, és csak a 

felszívódott rész használható fehérjeszintézisre. A sertés takarmányok összeállításakor a 

különböző aminosavakhoz pontos emészthetőségi értéket használjuk, így biztosítva a hatékony 

felhasználást, az állatok egészségét és a megfelelő teljesítmény mellett a kisebb környezeti 

terhelést. 

Az emészthetőség témájában az egyik legismertebb szakember Prof Hans Stein, az Egyesült 

Államokbeli Illinois Egyetem monogasztrikus emésztési laboratóriumának kutatója. Több mint 

20 éve szakosodott a takarmány összetevők emészthetőségének kutatására. Munkája minden 

tápanyagot és takarmány összetevőt lefed; az energiaforrásoktól, például a keményítőtől és a 

zsíroktól a rostokig, és az aminosavaktól a mikro- és makroelemekig. 

In vitro vagy in vivo? 

Sok éves tapasztalatával Prof Stein tudja, hogy mely módszer hozza a legpontosabb 

eredményeket a különféle összetevők emészthetőségéről. Az energiaforrások és a rostok 

esetében nagyon pontos in vitro laboratóriumi módszerek érhetők el. Ettől függetlenül in vivo 

módszerekre továbbra is szükség van az in vitro adatok hitelesítésére. Valójában annak 

érdekében, hogy megbízható adatokat kapjunk az aminosavakról, csak az in vivo módszer elég 

pontos. Prof. Stein szerint az aminosavak emészthetőségének becslésére in vitro módszereket 

alkalmazhatók, de egyikük sem szolgáltat teljesen pontos adatot. 

Az aminosavak emészthetőségének tesztelése 

Stein professzor szerint fontos, hogy a takarmányokban lévő összes aminosav a vékonybélben 

emésztődik meg, és szívódik fel. A vékonybélen átjutó fehérjék és aminosavak kárba mennek, 

nem hasznosulnak testtömeg növekedésre. Ez az emésztetlen fehérje olyan nem kívánt 

baktériumok elszaporodását is okozhatja, mint az E. coli és a Salmonella, amelyek gyorsan 

tudnak növekedni, a belek károsodást, kóros vízvisszaszívást és így hasmenést okozva. 

Ezért az aminosavak emészthetőségének meghatározására Prof Stein szerint az a legjobb, ha 

akkor mérjük, amikor a takarmány már áthaladt a vékonybélben, de még nem került be a 

vastagbélbe. Ennek elérésére egy, a disztális ileumban sebészileg elhelyezett T-kanült 

használ, így a vastagbélbe jutás előtt tud mintát venni. Ezután elemezi és összehasonlítja 

megetetett takarmányban, valamint a kanülből vett mintában a fehérje- és aminosav-tartalmat. 

Ezzel a módszerrel pontosan meghatározható az állati és növényi fehérje és aminosav 

összetevők emészthetősége. 

A kutatások során általában 3 féle emészthetőséget különböztetnek meg. A lényeg az, hogy a 

standard ileális emészthetőség fontos a takarmány összeállítása szempontjából; a többire a 

számítási folyamat során van szükség. 

  



1. Látszólagos ileális emészthetőség (AID) 

Az AID kiszámítása során a takarmánnyal bevitt aminosavakból levonjuk a teljes ileumból 

ürülő tartalmat. Egyszerűen: Ami bemegy, mínusz ami kijön. Az érték önmagában további 

kutatások kiindulópontjaként szolgálhat. Ahogy a neve is jelzi, a látszólagos emészthetőség a 

megemésztett aminosavak frakcióját képviseli, de van néhány fontos szempont, amelyet 

figyelembe kell venni. 

2. Valódi ileális emészthetőség (TID) 

Tény, hogy a teljes ileumból ürülő tartalom nem csak a nem-emésztett aminosavakból áll. Egy 

másik összetevő az úgynevezett „endogén veszteség”, ami azon fehérjék teljes mennyisége, 

amelyek az állat szervezetéből származnak és az emésztés során kerültek a bélrendszerbe. Ide 

tartoznak elsősorban az emésztő enzimek, az epe, a nyálka és az elhalt bélhámsejtek. A TID 

kiszámításához az AID-et ezen endogén veszteségekkel korrigáljuk. 

3. Standard ileális emészthetőség (SID) 

Az endogén veszteségeket szintén két típusra oszthatjuk: alapveszteségek, amelyek 

mindenképp bekövetkeznek; és egyedi veszteségek, amelyek a takarmány összetételétől 

függnek. Az anti-nutritív anyagok és az élelmi rost csökkentik az emészthetőséget, magasabb 

endogén veszteségeket okozva. Ha az AID-t csak az alapveszteségekre korrigáljuk, akkor 

megkapjuk az SID-t. 

A fehérjék és az aminosavak in vivo emészthetőségi értékeinek meghatározása után tudják a 

takarmány gyártók és a sertéstartók pontosan összeállítani a takarmányokat. A jól 

kiegyensúlyozott takarmány biztosítja a maximális növekedést, a leghatékonyabb takarmány-

hasznosulást és az állatok egészségét. 

Végül is minden olyan fehérje és aminosav, amely nem emésztődik meg és nem szívódik fel a 

vékonybélben, elveszik a sertések számára, és hozzájárul a nagyobb nitrogén kibocsájtáshoz. 

forrás: https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/3/All-about-amino-acid-digestibility-
for-pigs-544867E/ 
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