
METABOLISMO DE AMI�OÁCIDOS

As proteínas constituintes dos organismos estão continuamente sendo
renovadas (turnover das proteínas).

* Os aminoácidos presentes nas células animais originam-se das
proteínas da dieta (1/4) e das proteínas endógenas (3/4), constituindo
um pool.
- Esse pool de aminoácidos é usado para a síntese de proteínas
endógenas e de outras moléculas que contenham nitrogênio (bases
nitrogenadas, aminas e seus derivados, como adrenalina, histamina).nitrogenadas, aminas e seus derivados, como adrenalina, histamina).

* Os seres vivos não são capazes de armazenar aminoácidos nem
proteínas, e portanto, satisfeitas as necessidades de síntese, os
aminoácidos excedentes são degradados.

* A digestão das proteínas dos alimentos é obtida por hidrólise
catalisada por enzimas proteolíticas localizadas no estômago e no
intestino delgado. Os aminoácidos resultantes são absorvidos pela
mucosa intestinal e distribuídos para os tecidos.





A Oxidação dos Aminoácidos e a Produção de Uréia

Nos animais, os aminoácidos podem sofrer degradação oxidativa em
três circunstâncias metabólicas diferentes:

- Durante a síntese e a degradação normais das proteínas celulares
(renovação ou “turnover” das proteínas), alguns dos aminoácidos
liberados, durante a quebra das proteínas, sofrerão degradação
oxidativa, caso não sejam necessários para a síntese de novas
proteínas.

- Quando, devido a uma dieta rica em proteínas, os aminoácidos são
ingeridos em excesso, com relação às necessidades corporais de
biossíntese de proteínas, o excedente é catabolizado, já que os
aminoácidos livres não podem ser armazenados.

- Durante o jejum severo ou o diabetes melito, quando os carboidratos
estão inacessíveis ou não são utilizados adequadamente, as proteínas
corporais serão hidrolizadas e seus aminoácidos empregados como
combustível utilizado.
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REMOÇÃO DO GRUPO AMI�O DOS AMI�OÁCIDOS 



DESTI�OS DOS ESQUELETOS CARBÔ�ICOS DOS AMI�OÁCIDOS 



AMI�OÁCIDOS GLICOGÊ�ICOS E CETOGÊ�ICOS





Formas de Excreção de Nitrogênio nos Animais



REMOÇÃO DO GRUPO AMI�O DOS AMI�OÁCIDOS 



Remoção do grupo amino do glutamato por desaminação e 

formação de amônia (íon NH4
+ em pH fisiológico):

A amônia é tóxica para os tecidos animais, principalmente para o cérebro.

*pH alcalino e inibição do Ciclo de Krebs (  α-cetoglutarato) 



Como a amônia é tóxica e a sua

conversão em uréia acontece no fígado, o

NH4
+ produzido nos outros tecidos, para

ser transportado ao fígado, é incorporado

em compostos não tóxicos e que

atravessam as membranas com facilidade:

glutamina, na maioria dos tecidos extra-

hepáticos, e alanina, no músculo.



O ciclo glicose-alanina:

- A alanina funciona como
um transportador da amônia
e do esqueleto carbônico do
piruvato desde o músculo
até o fígado. A amônia é
excretada, e o piruvato é
empregado na produção de
glicose, a qual pode retornarglicose, a qual pode retornar
ao músculo.









O fumarato pode ser convertido a oxaloacetato e esse, por transaminação forma aspartato.

4 ATP

= 3 ATP

= 3 ATP



*Nos peixes, a amônia se incorpora no glutamato para
formar glutamina no fígado:

Glutamato + NH4
+ + ATP glutamina + ADP + Pi

No rim, a glutamina volta a desaminar-se e libera amônia
diretamente pela urina:

Glutamina glutamato + NH +Glutamina glutamato + NH4
+

*A excreção de amônia na forma de uréia é dependente de
uma grande disponibilidade de água no organismo.

Aves – peso corporal com pouca água para o vôo
Répteis – que vivem geralmente em ambientes áridos

excretam amônia na forma de ácido úrico
(intermediário do metabolismo dos nucleotídeos)



SÍNTESE DE AMINOÁCIDOS



*O nitrogênio dos aminoácidos provém de glutamato e
glutamina.



Origem dos esqueletos carbônicos dos aminoácidos:








