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PROTEINAK 
 

PROTEINAK  MOLEKULA  ORGANIKO  UGARIENAK  ETA  IZAKI BIZIDUNETAN 

FUNTZIO GEHIEN BETETZEN DITUZTEN SUSTANTZIAK DIRA. 

 

AMINOAZIDO IZENEKO UNITATE TXIKIAGOZ OSATUTAKO MAKROMOLEKULAK DIRA. 

 

 

20 AMINOAZIDO  EZBERDIN  DAUDE,  ETA  HAUEN KONBINAZIOZ 

SORTZEN DIRA PROTEINA MOTA KOPURU OSO HANDIA. 

 

 

FUNTZIOAK: EHUNEN FUNTSEZKO EGITURAREN PARTE DIRA, 

FUNTZIO METABOLIKO ETA ERREGULATZAILEAK BETETZEN DITUZTE, KODE  

GENETIKOAREN  BIDEZ ERAIKITZEN DIRA  ETA  IZAKI BIZIDUN BAKOITZA DEFINITZEN 

DUTE.  

 

AZKEN FINEAN, DENETIK EGITEN DUTEN MANTENUGAIAK DIRA PROTEINAK. 

 

FUNTZIOAK: 

● Erregulatzailea 
 

Organismoan  gertatzen diren  erreakzio  kimiko  

guztiak ahalbideratu  eta  kontrolatzen dituzten  entzimak 

eta hormonak osatzen dituzte. 

 

 

 

 

 

 

Baita ere, gaixotasunen aurkako babesa ematen 

diguten antigorputzak osatzen dituzte. 

 

 

 

● Energetikoa 
Halaber, energi ekoizle ere izan daitezke egoera berezietan; ariketa 

gogorraren ondorioz edo goseteetan gluzido- eta lipido-iturriak agortzen direnean 

organismoak  egiten  duen  prozesu neketsuenetariko  bat  delarik, proteina gramo 

bakoitzeko 4 kcal askatzen dira.  

 

 

 

 

Beste funtzio batzuen artean, muskuluen uzkurduran ere parte 

hartzen dute muskulu zelulen zuntzak proteinez osatuak bai daude.  
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● Garraioa   
 

 

 

Gorputzeko  likidoaren orekaren  

mantentze-lanetan parte  hartzen  dute  

eta  oxigenoa eta  burdina  bezalako  

sustantziak garraiatzen dituzte, 

hemoglobinaren kasuan, adibidez. 

 

 

 

● Plastikoa 
 

 

Proteinen funtziorik garrantzitsuena plastikoa da, hau 

da, gure gorputzeko egiturak osatzea, hezurrak, muskuluak, 

larruazala, ilea, eta abar. 

 

 

 

 

Beharrezkoak dira zelula-ehunen berrikuntzak,  hazkuntza 

eta  garapen  garaian sortutako  ehun  berriek eta  zauri,  hezur-

apurtze  eta erredurek,  besteak  beste, sorturiko  eguneroko  

desgastea konpontzeko. 

 

 

ITURBURUAK: 
Proteinak osatzen dituzten 20 aminoazidoak, dietaren bidez eskuratzen ditugu eta hauetako 

asko gure gorputzak eratu eta osatzen ditu. Baina aminoazido, batzuk ez dira gure gorputzean 

eratzen eta soilik elikaduraren bidez lortu ahal ditugu: aminoazido esentzialak izendatzen dira.  

 

 

 

 

Zortzi aminoazido esentzialak: balina, lisina, 

treonina, leuzina, isoleuzina, triptofanoa, 

fenilalanina eta metionina. Haurtzaroan, hauez gain, 

histidina ere behar-beharrezkoa da. 

 

 

 

Aminoazido esentzial guztiak proteina batean 

aurkitzen badira, proteina osoa deritzo; adibidez, 

arrautza, haragia, arraina eta esnearenak. Aldiz, baten 

bat edo batzuk bakarrik aurkitzen badira, proteina 

osagabeak dira. 
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● Animali jatorrizkoak  
 

Proteina osoa eskaintzen dute. 

 

Esnea eta esnekiak: orokorrean, esneak eta jogurtak % 3-5 

proteina dute. Gaztaren kasuan, % 5 eta % 30 bitartekoa izan daiteke 

proteina-edukia, gazta-freskoa edo ondua denaren arabera. Gazta 

zenbat eta freskoagoa den, ur-kopuru handiagoa eta proteina gehiago du 

eta mantenugai gutxiago. 

 

 

Haragia, arraina, arrautzak eta hegaztiak: animali jatorrizko 

gainerakoek bezala, proteina osoak dituzte, nahiz eta kopurua aldakorra 

izan. Aberearen espezie, adina, elikatzeko erabili den janariaren eta abarren 

arabera; batez beste, % 20-25ekoa da. 

 

 

● Landare-jatorrizkoak 
 

Orokorrean proteina osagabeak eskaintzen dute. 

 

 

Fruta eta barazkiak: oso proteina gutxi dute, % 1-2 soilik eta, 

gainera, osagabeak.  

 

 

 

 

Lekaleak: oso aberatsak dira proteinetan (% 20-35), baina 

ezinbestekoa den metionina aminoazidoa gutxi dute. Hala ere, zerealekin 

konbinatuz gero, lortzen den proteina-mota xerra batek duenaren parekoa da; 

adibidez, dilistak arrozarekin. 

 

 

 

 

 

Zerealak: % 7-11 proteina dute eta hauek lisina aminoazidoan urriak 

direnez, lehen esan bezala, lekaleekin nahastuz proteina osoak lortuko ditugu.  

 

 

 

 

Fruitu lehorrak: % 15-27 proteina dute; intxaurrek eta pipitek 

beharrezko diren aminoazidoen banaketa egokia dute. 
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