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L-PROLINA 

Ácido (S)Pirrolidina-2-carboxílico 

Ácido (S)-2-Pirrolidinacarboxílico 

 

ESTRUTURA MOLECULAR 

Organização do cristal: Ortorrômbico (anidro), monoclínico (monohidrato)  

Ponto de fusão: 220-222ºC (decomposição) 

Rotação específica: [a] 20D-84,5 a -86,0 o (c = 4, H2O) 

Constante de Dissociação: pK COOH = 1,99 pK NH3 + = 10,96 pI = 6,30 

Solubilidade: (H2O, g/100g) 155 (2°C), 188 (40°C), 228 (60 °C) 

 

DESCRIÇÃO 

Um cristal branco ou pó cristalino, sem odor ou com um odor característico. 

Extremamente solúvel em água, prontamente solúvel em ácido acético, frugalmente solúvel em etanol e 
praticamente insolúvel em éter dietílico. Deliqüescente. 

 

FABRICAÇÃO 

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

 

DERIVADOS 

Cloridrato de L-Prolina: Ponto de fusão 115°C 
Cloridrato de L -Metiléster Prolina: [a]24d -40,1° (c=0,5 H2O)  
L-N- Acetil Prolina: Ponto de fusão 118 °C, [a]23d -115°(c=2 H2O)  
L-N- 2,4 - Dinitrofenil Prolina: Ponto de fusão 137° C  
L-N-( 4 - Metilbenzenosulfonil) Prolina: Ponto de fusão 130-133°C  
L-Prolina Amida : Ponto de fusão 99°C  
L-N- Acetil Prolina Amida : Ponto de fusão 178-180°C  
L-N- Metil Prolina: Agulhas (EtOH/Et2O), Ponto de fusão 116-117°C, [a]18d -80,1°  
L-N- Benziloxicarbonil Prolina: Ponto de fusão 77°C  
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METABOLISMO 

Aminoácido Glicogênico não essencial. O passo inicial para a biosíntese da prolina é a conversão do ácido 
glutâmico em semialdeído-Y-glutâmico pela ação da pirrolina-5-carboxilato sintetase. Esta ação é seguida de 
ciclização espontânea com formação de pirrolina-5-carboxilato e redução em prolina pela redutase. A reação 
inversa é o catabolismo da prolina. Entretanto a reação de oxidação em pirrolina-5-carboxilato é ativada pela 
prolina oxigenase e a reação a partir de semialdeído-Y-glutamato em ácido glutâmico é catalisada pelo 
semialdeído-Y-glutamato desidrogenase. 

A L-prolina é empregada em nutrição enteral e parenteral. É também usada para a síntese de vários compostos 
farmacêuticos tais como agentes antihipertensivos. Na indústria alimentícia é usada para alimentos e bebidas 
para a saúde e como flavorizante. Outros usos incluem a aplicação em cosméticos, notadamente em cremes 
como componentes hidratantes. É também usada na área agrícola como um agente promotor do crescimento 
para vegetais e frutas.  

 

USO 

Em nutrição clínica, a L-Metionina é usada como componente em nutrição enteral e parenteral. É também usada 
como fármaco em preparações integrais de aminoácidos, terapias hepáticas e drogas usadas na prevenção de 
danos hepáticos. Outras aplicações da forma L incluem seu uso como elemento nutritivo em preparações lácteas 
infantis, alimentos para a saúde, como um componente em suplementos esportivos e como flavorizante. A forma 
DL tem demanda substancial em suplementações nutricionais de ração para criação, especialmente, de frangos 
e porcos. Mundialmente, sua demanda alcança a quantidade de centenas de milhares de toneladas anualmente. 

 

 


