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AcetilCoA

Origem Destino

Degradação de 
aminoácidos

Degradação de 
ácidos graxos

Degradação de 
lipídeos

Ciclo de Krebs

Síntese de AG 
e TG

Colesterol



 Produção de corpos cetônicos: acetoacetato, 
β hidroxibutirato e acetona

 Realizado nas mitocôndrias do tecido 
hépático a partir de moléculas de Acetil coA

 Em condições normais: utilizado como fonte 
de energia para músculo cardíaco , 
esquelético e neurônios.
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acetil−CoA−acetiltransferase

Acetil−coA + Acetil coA acetoacetil−CoA

HMG− CoA−sintase

Acetoacetil−CoA + acetil−CoA HMG−CoA.

HMG−CoA−liase

HMG−CoA acetoacetato + acetil coA



 Hidrólise da β-hidroximetilglutaril - HMG-
CoA (3 mol Acetil CoA)  pela líase leva à 
formação do acetoacetato(4C) e acetil-CoA. 

 Parte do acetoacetato formado pode 
converter-se nos outros dois corpos 
cetônicos:  O ácido β-hidroxibutírico (4C)  e 
acetona.







 A acetona não sofre metabolização no 
organismo e é eliminada nos pulmões e na 
urina

 O ácido β-hidroxibutírico e acetoacetato não 
são utilizados como combustíveis pelo 
fígado, mas são lançados na corrente 
sanguínea como fonte de energia para outros 
tecidos.



 A cetogênese aumenta durante o jejum e na 
diabetes tipo I .

 A presença de corpos cetônicos no sangue é 
chamado de cetonemia e seu aumento de 
hipercetonemia.

 A presença de corpos cetônicos na urina é 
chamada de cetonúria.



 Desencadeada por deficiência de insulina que 
leva a uma hiperglicemia. Para compensar a 
falta de glicose nas células o organismo 
promove a degradação dos ácidos graxos, 
aumentado a disponibilidade de acetil CoA.



 Diabetes
◦ Grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia, devido a defeitos na produção de 
insulina ou na sua ação.

◦ A hiperglicemia crônica está associada a longo 
prazo com dano, disfunção e falência de diversos 
órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, coração 
e vasos sanguíneos.







 Mecanismos de compensação:

◦ Aumento da degradação de triglicerídeos como 
fonte de energia

◦ Conversão da glicose em sorbitol

◦ Aumento na produção de corpos cetônicos



 Os corpos cetônicos diminuem o pH do 
sangue causando cetoacidose, consumindo 
os tampões intra e extra celulares 
desenvolvendo acidose metabólica. 



 Sinais clinicos:
◦ Poliúria  e polidipsia

◦ Desidratação com distúrbios eletrolíticos

◦ Cetonúria e hipercetonemia

◦ Acidose com alteração do ciclo respiratório

◦ Hálito cetônico

◦ Taquicardia

◦ Letargia ,baixa consciência, podendo levar ao coma.



 Glicemia - Glicemia +

 Glicosúria - Glicosúria +

 Lipemia + Lipemia +

 Cetonemia + Cetonemia +

 Cetonúria + Cetonúria +

 Hálito cetônico - H.cetônico +
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