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L-FENILALANINA 

Ácido (25)-2-Amino-3-fenilpropanóico 

 

ESTRUTURA MOLECULAR 

Organização do cristal: Monoclínico, Ortorrômbico 

Ponto de fusão: 283ºC (decomposição) 

Rotação específica: [a] 20D-33,5 a -35,0º(c=2, H2O) 

Constante de Dissociação: pK COOH =1,83 pK NH#+ =9,13 pI=5,48 

Solubilidade: (H2O, g/100g) 2,74 (20ºC), 3,77 (40ºC), 5,20 (60ºC) 

 

DESCRIÇÃO 

Um cristal branco ou pó cristalino, sem odor ou com um leve odor característico e com um sabor levemente 
amargo. Prontamente solúvel em ácido fórmico, frugalmente solúvel em água e praticamente insolúvel em etanol. 
Dissolve-se em ácido hidroclorídrico diluído. 

 

FABRICAÇÃO 

A L-Fenilalanina é geralmente fabricada por fermentação a partir de fontes de carboidrato. Ela também é obtida 
através da resolução ótica da forma DL, que é produzida por síntese química usando benzaldeído etc., como 
material de partida. 

 

DERIVADOS 

Cloridrato de L- Metiléster Fenilalanina: Ponto de fusão 159-161ºC [a]25D-4,6º (c=5 H2O) 
Cloridrato de L- Benziléster Fenilalanina: Ponto de fusão 203ºC 
N- Formil L-Fenilalanina: Placas (H2O), Ponto de fusão 167ºC, [a] 20D +75,2º (EtOH) 
L-N-Acet il Fenilalanina: Ponto de fusão 170-171ºC [ a ]D +48,2º 
L-N- Benzoil Fenilalanina: Ponto de fusão 142-143ºC [ a ]D +19,8º 
L-N- Benzenosulfonil Fenilalanina: Ponto de fusão 133ºC [ a ]D -7,0º 
L-N- 2,4 - Dinitrofenil Fenilalanina: Cristal. (MeOH/H2O), Ponto de fusão 189ºC 
L-N- Metil Fenilalanina: Ponto de fusão 260 ºC (sublimação) [a] 20D 0º(c=0,5 H2O) [a] 20D +21,8º (c=0,9 1mol/L 
HCl) 
L-N-T riMetil Fenilalanina: Ponto de fusão 240-242ºC 
(L-Fenilalanina Betaina ) 
L-N- Benziloxicarbonil Fenilalanina: Ponto de fusão 86ºC  
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METABOLISMO 

Aminoácido essencial glicogênico e cetogênico. As necessidades diárias de um adulto do sexo masculino são de 
14 mg por Kg de peso corporal. A tirosina é formada pela ação catalítica irreversível da fenilalanina hidroxilase 
para finalmente formar ácido fumárico e ácido acetoacético. A deficiência da fenilalanina hidroxilase resulta em 
hiperfenilalaninemia gerando ácido fenilpirúvico e ácido fenilático, que não são normalmente produzidos na via 
principal do metabolismo da fenilalanina. Várias formas de hiperfenilalaninemia têm sido reportadas e sua 
ocorrência depende de um estágio particular na via metabólica na qual a anormalidade se manifesta. 

 

USO 

A fenilalanina é usada em nutrição clínica em infusões de aminoácidos bem como em preparações enterais e 
orais. É também usada como aditivo em suplementos nutricionais esportivos e alimentos e bebidas para a saúde. 
A L-fenilalanina registra uma demanda substancial na fabricação de adoçantes de alta intensidade, "aspartame", 
e de vários fármacos sintéticos. 

 

 


