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L-HISTIDINA 

Ácido (S) 2-Amino-3-(1H-imidazola-4-il)-propanóico 

Ácido (S) 2-Amino-1H-imidazola-4-propanóico 

 

ESTRUTURA MOLECULAR 

Organização do cristal: Monoclínico, Ortorrômbico 

Ponto de fusão: 287 ºC (decomposição) 

Rotação específica: [a] 20D+12,0 a +12,8 º(c=11, 6mol/L HCl) 

Constante de Dissociação: pK COOH = 1,82 pK Im = 6,00 pK NH3 + =9,17 pI=7,59 

Solubilidade: (H2O, g/100g) 3,84 (2ºC), 5,78 (40ºC), 8,62 (60ºC) 

 

DESCRIÇÃO 

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

 

FABRICAÇÃO 

A L-Histidina é fabricada geralmente por fermentação a partir de fontes de carboidrato e também por extração a 
partir de hidrolisados de proteína animal.  

 

DERIVADOS 

Dicloridrato de L-Histidina: Ponto de fusão 252ºC (245-246ºC) 
Dicloridrato de L- Metiléster Histidina: Ponto de fusão 200-201ºC (196ºC)  
L-N 2 -Acetil Histidina Amida : Ponto de fusão 151-152ºC  
L-N,N' -bis-2,4-Dinitrofenil Histidina : Ponto de fusão 232-234ºC  
L-N -Benzoil Histidina : Ponto de fusão 230ºC (dec.)  
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METABOLISMO 

Aminoácido essencial, glicogênico. A síntese da Histidina no organismo humano é relativamente lenta. Ela tem 
sido classificada como um aminoácido não essencial, mas recentemente, muitos cientistas a têm considerado 
com um aminoácido essencial. Particularmente em crianças, é um aminoácido essencial e sua deficiência 
desacelera o crescimento e causa eczema cutâneo. Sua desaminação com a histidase acarreta na formação do 
ácido urocânico. Ela é convertida em ácido 4-imidazolona-5-propiônico sob a ação catalítica da urocanase, com 
a subsequente formação de ácido glutâmico através do ácido N-formímico-glutâmico. A Histidinemia é conhecida 
por ser devido à deficiência de histidase e a acidemia urocânica devido à deficiência de urocanase. Além do 
mais, a Histidina é descarboxilada para formar a histamina pela ação do aminoácido aromático descarboxilase. 

 

USO 

A L-Histidina é principalmente usada como componente para nutrição enteral e parenteral. Na indústria 
alimentícia é usada como um componente de suplementos nutricionais, condimentos e como flavorizante. 

 

 


