
METABOLISME DELS COMPOSTOS NITROGENATS!!
• El metabolisme dels compostos nitrogenats no es només al metabolisme de proteines.!
• També inclueix el metabolisme de les bases nitrogenades, dels acids nucleics i el grup de les 

porfirinas.!!
1. DEGRADACIÓ DE PROTEÏNES!
Es divideix en dos nivells depenen de la localització:!
• Per una part el tracte digestiu, on es procesen les les proteines exogenes-->  digestió de 

proteines!
- Aquesta permet l'obtenció d'aminoacids en forma lliure, necessaris per la sintesi de altres 

biomoleculas!
• En l'interior de la cèl·lula te lloc , on es procesen les proteines endogenes --> recanvi proteic!
Tot i així qualsevol organisme existeix una reserva de aa corporals que tenen de mantindres 
constants.!!
DIGESTIÓ DE LES PROTEINES!
• La digestió de les proteines exogenes te un paper clau en genera aa lliures!
• El proces digestiu de les proteines del la dieta es afavorit per la desnaturalització de les mateixes 

en l'estomac.!
• Aquest proces genera cadenes de proteines lineals, que mitjançant la la ruptura dels enllaços 

débils que estableixen --> afaboreix a la posterior acció de les enziems digestives!
• Un cop desnaturalitzada la proteina comensa la hidrolisi proteica, mitjançant el trancament de 

l'enllaç peptídic.!
• Les proteines es degraden fins donar --> peptids, dipeptids i aminoacids lliures, que són l'unica 

manera en que l'organisme les pugui absorbi.!
• El pepsinogen(enzima digestiva) que al entrar en contacte amb el PH àcid de l'estomac es 

converteix en --> pepsina activa!
- Aquesta enzima acostuma a generar grans fracments peptidics que pasen a l'intesti!

• A l'intesti es troba la --> enteropeptidasa,  la qual activa --> tripsinogen --> tripsina.!
• La tripsina actua sobre la seva mateixa enzima digestiva i sobre altres , generan aixi:  electasa, 

carboxipeptidasa i quimicotripsinogen.!
• Aquestes degraden les proteines  i els grans peptids procedents de l'estomac fins a obtenir petits  

fragments de peptids i alguns aa lliures!

�1



• Finalment els dipeptids, tripeptids i aa lliures son asimilats per les cèl·lules intestinals!
• Els peptids absorbits s'hidrolitzen completament gracie a les : dipeptidases i tripeptidases!
• Els aminoàcids poden pasar a la sang directamen, i d'aquesta forma transportar-se per tot 

l'organisme!
• També poden servir per sintetitzar proteines--> lipoproteines ( que serveixen igualment per el 

transport)!!!!!
RECANVI PROTEIC!
• El recanvi proteic o digestio c`l·lular fa referencia a la 

degradació intracèl·lular de les proteines, amb la finalitat 
de reciclar o degradar els aminoàcids!

• Aquesta proteólisi pot donar-se en els  lisosomes o el 
citoplasma.!

1. Proteólisis lisosomica: te lloc en les vesicules 
intracèl·lulars, que contene pro proteases i 
hidrolases encargades de la digestió de les 
proteines.!

2. Proteólisi citoplasmatica: aquesta te lloc a partir de 
proteases depenents de Ca2+, o mitjançant 
estructures especialitzades --> proteosoma  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2. DEGRADACIÓ DELS AMINOÀCIDS!
• En el proces de degradació dels aminoàcids hi ha dos parts fundamentals!
• La primera part: la determina el grup amino , que te que se eliminat de la estructura del aa i 

trasportarlo de forma segura fins la eliminació de l'organisme!
• La segona part: implica la eliminació o aprofitament de la resta d'aa( important pq implica la 

eliminació del amoniac, toxic per el nostre organisme)!
- Amoniac si s'acumula origina --> hiperamonemia !

Interfereix amb els potencials de membrana neuronals!
Bloqueja el cicle de Krebs, unint-se α-cetoglutarat per formar glutamat.!
Augmenta la síntesi de glutamina a partir de glutamat (edema cerebral)!
La glutamina pot originar α-cetoglutàmic que és un tòxic cerebral.!
Clínica: visió borrosa, letargia, pèrdua consciencia, coma, dany cerebral!

• Per la separació del grup amino, tota ela aminoacids sufreixen una reacció de transminació ; que 
formen un nou aa i un nou cetoacid.!

• Finalment forma glutamat que es la unica molecula que pot ser objecte de desaminació oxidativa 
ràpida.!!

TRANSAMINACIÓ!
• Les transaminases o aminotransferases son enzimes importants en la la degradació!
• Les transaminases usen piridoxal fosfat (derivat de la Vit. B6) com coenzim!
• En la degradació dels aa, aquestes aminotransferases intervenen coordinadament amb l'enzima 

glutamoto deshidrogenasa, el clicle de krebs i el clicle de la urea!
• Transfereixen el grup amino de una aminoacid a un cetoracid, transformant aquest en aminoacid i 

viceversa.!
• Les transaminases més importants son : GOT i GTP, totes dues jugen un paper clau en el trasport i 

la eliminació del grup amino.!
• El principal cetoàcid acceptor es el α-cetoglutarat que forma glutamat!
• Altres cetoàcids acceptors són el piruvat (producte de la glucòlisis) que es transforma en Alanina i 

l’oxalacetat (transportador del c. de Krebs) que es transforma en Aspartat.!!
DESAMINACIÓ!
• La majoria del aminoacids son desaminats per transaminació , formant sempre glutamat!
• La perdua del grup amino del glutamat, es produeix gracies a l'acció del glutamat 

deshidrogenasa( enzima de nivell hepàtic que  cataliza la reacció de desaminació oxidativa)!
        Glutamat + H2O + NAD(P) <---( GDH)---->+ α-cetoglutarat + NAD(P)H + H+ + NH4+!
• Encara que la majoria de aminoacids es degraden en el fetge , alguns son diseminats en altres 

teixits per transaminació.!
• (pagina 284)!
• La glutamina conté dos atoms de nitrogen, a diferencia dels altres aa que omes tene un!
• Fa que aquesta sigui una molecula 

ideal per colaborar en el transport del 
nitrogen atreves del cos!

• La glutamina es molt abundant en el 
nostre cos, per el que serveix 
transport inocu del amoniac, cap el 
fetje i els ronyons i fondamental per la 
eliminació del nitrogen procedent del 
teixit muscular.!

• La glutamina i alanina : principals 
transportadores!

• Desaminac ió h id ro l í t i ca de la 
glutamina per la glutaminasa:!

Glutamina + H2O glutaminasa 
Glutamat + NH4+ 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!
EL CICLE DE LA UREA!
• El cicle de la urea és un cicle bioquímic de reaccions que tenen lloc en molts animals que 

produeixen urea ((NH2)2CO) des d'amoni (NH3).!
•  En els mamífers, el cicle de la urea té lloc principalment en el fetge i en menor mesura en el ronyó.!
• Els organismes que no poden treure ràpidament l'amoni normalment l'han de convertir en una altra 

substància, com la urea o l'àcid úric, que són menys tòxics. En algunes malalties genètiques hi ha 
una insuficiència en el cicle de la urea i també en les fallades del fetge la qual acumula nitrogen, 
especialment en forma d'amoni, que porta a una encefalopatia hepàtica.!

• El cicle de la urea consisteix en cinc reaccions: dos mitocondrials i tres citosolals. El cicle 
converteix dos grups aminos, un des de NH4+ i un des de l'Asp, i un àtom de carboni des de 
HCO3−, al producte d'excreció relativament no 
tòxic que és la urea al cost de quatre enllaços de 
fosfat (3 ATP hidrolitzats a 2 ADP i un AMP).!

• A la matriu mitocondrial es condensa NH4+ amb 
bicarbonat per formar fosfat de carbamil que es 
condensa amb l’ornitina (transportador del cicle) 
per formar la citrul·lina!

• A partir d’aquí la ruta segueix al citosol, on es 
produeix l’entrada de l´aspartat que aporta el 
segon grup amino de la urea.!

• Per cada molècula de urea formada s’ha produït la 
hidròlisi de 4 molècules de ATP. !

• La urea és un compost molt menys tòxic que 
l’amoni, més hidrosoluble i fàcilment eliminable del 
cos per filtració renal. !

• (Pàgina 287)!!
SEGONS ELIMINACIÓ DEL NH4+!
• La majoria d’animals terrestres sintetitzem la urea 

en els hepatòcits i la excretem a la sang, es filtrada 
pels ronyons i s’elimina per la orina-->  som 
ureotèlics.  !

• Els animals aquàtics eliminen l’amoni a través de 
l’aparell excretor directament al seu hàbitat hídric, es diuen --> amonitèlics. !

• Les aus, rèptils i insectes formen una purina oxidada que es transforma en àcid úric, es diuen --> 
uricotèlics.!!

ES DESTI DEL ESCALET CARBONAT: TRANSFORMACIÓ DE L'ESCALET CARBONAT EN UN 
METABOLIT DE LES VIES CENTRALS DEL 
METABOLISME INTERMEDIARI!
• Un coo eliminat el grup amino, el seguent pas per 

la degradació es hidrolitzar la resta de l'escalet 
carbonat !

• Així es poden classificar en:!
- Aminoàcids glucogènics són els que 

després de la desaminació es transformen 
e n p i r u v a t o u n d e l s m e t a b ò l i t s 
intermediaris del Cicle de  krebs, doncs tots 
s ó n p r e c u r s o r s d e g l u c o s a p e r 
neoglucogènesi. !

- Aminoàcids cetogènics són els que 
després de la desaminació es transformen 
en acetilCoA o acetoacetat, de manera que 
serveixen per a la síntesi de cossos cetònics o lípids.!!
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