BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

PENDAHULUAN
Biokimia, seperti namanya, adalah kimia dari makhluk hidup. Oleh karena itu biokimia menjembatani
antara ilmu kimi, ilmu yang mempelajari tentang struktur dan interaksi atom dan molekul dengan ilmu
biologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur dan interaksi sel dan organisma. Oleh karena makhluk hidup
tersusun dari molekul yang sangat kecil, kehidupan, pada level dasar, merupakan fenomena biokimia seperti
yang diilustrasikan pada gambar 1 berikut.
Meskipun makhluk hidup sangat beraneka ragam, mereka menunjukkan kemiripan dalam biokimia.
Misalnya, informasi genetik dikode dan diekspresikan dalam cara yang hampir sama pada semua sel. Lebih
lanjut, serangkaian reaksi biokimia, yang dikenal dengan jalur metabolisma, begitu juga dengan enzim yang
mengkatalisisnya, hampir sama pada seluruh organisma.
Meskipun biokimia merupakan bidang ilmu yang sangat luas, di sini akan dibatasi dalam beberapa hal:
1. Senyawa kiomia apa dan bagaimana struktur 3 dimensinya menyusun senyawa biologi, dan
bagaimana variasi struktur dan sifatnya?
2. Bagaimana protein bekerja ? Bagaimana mekanisma katalisis enzim ?
3. bagaimana informasi genetik diekspresikan?
4. Bagaimana mekanisma pengontrolan reaksi biokimia terjadi?
Bagaimana senyawa biologi disintesis ?
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Gambar 1. Tingkatan organisasi makhluk hidup
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BAB I KARBOHIDRAT
Karbohidrat adalah biomolekul yang paling banyak terdapat di alam. Setiap tahunnya diperkirakan kira-kira
100 milyar ton CO2 dan H2O diubah kedalam molekul selulosa dan produk tanaman lainnya melalui proses
fotosintesis. Karbohidrat memiliki peranan yang cukup beragam; di berbagai negara karbohidrat adalah
sebagai bahan makanan utama. Oksidasi karbohidrat merupakan lintasan pembentukan energi yang utama
pada sel-sel yang tidak melakukan fotosintesis. Karbohidrat yang tidak larut air berfungsi sebagai jaringan
penunjang atau pembentuk struktur dinding sel tanaman, bakteri dan jaringan penghubung. Polimer
karbohidrat befungsi sebagai pelumas pada sabungan tulang dan berperan sebagai senyawa perekat diantara
sel. Polimer karbohidrat komplek yang melekat pada molekul protein atau lemak berperan sebagai penerus
signal yang menentukan lokasi internal atau lintasan metabolik molekul.
Nama karbohidrat (carbohydrate) diambil dari komponen penyusunnya yang terdiri dari karbon, hidrogen dan
“ate” yang berarti oksigen. Pada awalnya nama karbohidrat digunakan untuk menunjukkan gula dan
polimernya. Sekarang nama karbohidrat lebih tepat digunakan untuk menggambarkan senyawa polihidroksi
aldehid atau keton atau senyawa yang dihasilkan dari hidrolisisnya. Umumnya karbohidrat memiliki rumus
empiris Cn(H2O)n dengan perbandingan C : H : O adalah 1 : 2 : 1. Sebagai contoh glukosa C6H12O6 yang
juga dapat ditulis dengan C6(H2O)6. Walaupun demikian beberapa karbohidrat memiliki nitrogen, fosfor dan
sulfur.
Karbohidrat digolongkan kedalam monosakarida, disakarida, oligosakararidan dan polisakarida. Dalam
banyak hal penggolongan untuk oligosakarida dikelompokkan saja kedalam polisakarida. Kata sakarida
berasal dari kara Latin (sakkharon) yang berarti gula. Monosakarida atau gula sederhana terdiri dari satu unit
polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton. Monosakarida yang paling banyak terdapat di alam adalah Dglukosa dengan enam atom karbon. Disakarida adalah golongan karbohidrat yang terdiri dari dua unit
monoskarida. Disakarida yang paling banyak terdapat adalah sukrosa atau gula tebu yang terdiri dari unit
glukosa dan fruktosa yang berikatan secara spesifik yang disebut ikatan glikosida. Monoskarida dan
disakarida mudah dikenal dengan akhiran osa. Oligosakarida adalah kabohidrat berantai pendek yang
dibangun oleh beberapa unit monosakarida. Sedangkan polisakarida terdiri dari rantai yang cukup panjang
sampai ratusan dan ribuan unit monosakarida. Beberapa polisakarida memiliki rantai lurus seperti selulosa
dan yang lain ada bercabang seperti glikogen dan amilopektin. Polisakarida yang paling banyak terdapat
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adalah pati dan selulosa yang kedua-duanya dibangun oleh unit-unit D-glukosa.
MONOSAKARIDA
Karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida dan sebagai unit pembentuk disakarida, oligo dan
polisakarida. Monosakarida memiliki gugus aldehid atau keton dengan satu atau lebih gugus hidroksil.
Monosakarida glukosa dan fruktosa memiliki enam gugus hidroksil. Atom karbon tempat pengikatan gugus
hidroksil disebut sebagai pusat kiral.
Golongan monosakarida
Kristal monosakarida tidak berwarna dan larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Umumya
monosakarida berasa manis. Susunan atom pada monosakarida tidak bercabang. Satu dari atom karbon
membentuk ikatan ganda dengan atom oksigen membentuk gugus karbonil. Bila gugus karbonil ini terbentuk
pada ujung rantai karbon, monosakarida ini memiliki aldehid sehingga disebut aldosa, dan bila gugus
karbonil terbentuk pada atom karbon yang lain, monosakarida ini adalah suatu keton dan disebut ketosa.
Aldosa dan ketosa yang sederhana terlihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Aldosa (gliseraldehid) dan ketosa (dihidroksi aseton).
Karbohidrat memiliki tiga, empat, lima atau enam atom karbon masing-masing disebut triosa, tetrosa, pentosa
dan heksosa. Diantara monosakarida glukosa (aldosa) dan fruktosa (ketosa) adalah yang paling banyak
terdapat di alam. Aldopentosa D-ribosa dan deoksiribosa adalah penyusun nukleotida dan asam nukleat
(Gambar 2). Beberapa monosakrida dari tiga sampai enam atom karbon terlihat pada Gambar 3.

file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (4 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

Gambar 2. Glukosa, fruktosa, ribosa dan deoksiribosa.

Gambar 3. Monosakarida.
Monosakarida yang memiliki lima atau lebih atom karbon biasanya berada dalam bentuk struktur cincinnya
(ring), dimana gugus karbonil membentuk ikatan kovalen dengan atom oksigen dari gugus hidroksil pada
atom karbon yang lainnya. Pembentukan struktur cincin molekul D-glukosa terlihat pada Gambar 4. berikut.
Gugus aldehid pada atom C nomor 1 membentuk ikatan hemiasetal dengan gugus hidroksil pada atom C
nomor 5. Cincin yang terbentuk memiliki enam sudut sehingga disebut juga dengan piranosa. Hal yang sama
juga terjadi pada molekul fruktosa akan tetapi ikatan hemiasetal terbentuk antara gugus keton pada atom C-2
dengan gugus hidroksil atom C-5 dan cincing yang terbentuk furanosa dengan lima sudut. Struktur kerangka
piranosa dan furanosa terlihat pada Gambar 5 berikut.

Pentingnya glukosa dalam tubuh
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Glukosa merupakan monosakarida yang paling penting dalam metabolisme tubuh. Glukosa yang terkandung
dalam nutrisi masuk kedalam sistem sirkulasi atau kedalam darah untuk ditransfer ke sel-sel tubuh yang
memerlu- kannya atau diubah pada hati menjadi molekul yang lain. Glukosa adalah sumber energi utama
bagi sel-sel hewan, dan merupakan satu-satunya sumber energi bagi embryo.

Gambar 4. Pembentukan cincin glukosa.
Glukosa diubah menjadi molekul-molekul lain yang memiliki fungsi tertentu, seperti glikogen untuk
cadangan energi, ribosa pada asam nukleat, galaktosa pada susu dan kompleks dengan lemak atau protein.
Beberapa penyakit yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat adalah diabetes melitus,
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galaktosemia, glycogen storage disease dan milk intolerance.

Gambar 5. Glukosa dan fruktosa dan isomernya.
Turunan heksosa
Disamping glukosa, galaktosa dan manosa terdapat banyak turunan-turunan dimana gugus hidroksilnya
digantikan oleh komponen yang lain atau atom karbonya dioksidasi menjadai asam karboksilat. Beberapa
jenis turunan yang banyak dikenal diantaranya merupakan bagian dari glikoprotein dan glikolipid. Pada
glukosamin, galaktosamin dan monosamin, gugus hidroksil pada atom C-2 digantikan dengan gugus amino.
Bila gugus asetat berikatan dengan gugus amino ini akan membentuk N-asetil glukosamin. Molekul ini
merupakan bagian penyusun dari berbagai biopolimer diantaranya dinding sel baktri dan dinding sel jamur.
Dinding sel bakteri juga mengandung turunan glukosamin yang lain yang disebut N-asetil muramat seperti
terlihat pada Gambar 6 berikut. Bila karbon karbonil glukosa dioksidasi menjadi asam karboksilat
membentuk asam glukonat.
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Gambar 6. Beberapa turunan heksosa yang cukup penting.
DISAKARIDA
Disakarida seperti maltosa, laktosa dan sukrosa terdiri dari dua unit monosakarida yang terbentuk melalui
suatu ikatan yang disebut ikatan glikosida. Pembentukan ikatan ini berlangsung dengan pembentukan asetal
dari hemiasetal (glukopiranosa) dan satu gugus hidroksil dari molekul gula yang kedua, seperti terlihat pada
Gambar 7. Ikatan glikosida ini mudah dihidrolisis oleh asam tetapi tidak oleh basa. Oleh karena itu diskarida
dapat dihidrolisis dengan mudah dengan memanaskannya dalam larutan asam encer. Bentuk ikatan glikosida
lainya terbentuk antara gula dengan atom N (ikatan N-glikosil) yang ditemukan pada seluruh nukleotida.
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Gambar 7. Pembentukan disakarida (maltosa) dari dua monosakarida.
Maltosa mengandung dua unit D-glukosa dengan ikatan glikosida antara atom C-1 (karbon anomer) dari
suatu glukosa dengan atom C-4 pada unit glukosa yang lainnya dengan konfigurasi ikatan glikosidanya •.
Laktosa bila dihidrolisis akan mengahsilkan D-galaktosa dan D-glukosa. Kabon anomer unit glukosa dapat
dioksidasi sehingga laktosa tergolong kedalam disakarida yang tereduksi. Jenis ikatan glikosida pada laktosa
adalah •. Sukrosa adalah disakrida yang disusun oleh unit glukosa dan fruktosa dan terbentuk hanya pada
tanaman dan tidak pada hewan. Berbeda dengan maltosa dan laktosa, sukrosa tidak memiliki atom karbon
anomer yang bebas, karena karbon anomer untuk kedua unit monosakarida terlibat dalam ikatan glikosida,
seperti terlihat pada Gambar 8. Trehalosa dibangun oleh dua unit glukosa dengan susunan ikatan antara atom
karbon anomer (C-1) dengan karbon anomer (C-1) dari unit lainnya, sehingga trehalosa juga merupakan gula
yang tidak tereduksi (noreducing sugar). Trehalosa merupakan komponen utama dalam cairan sirkulasi
serangga dan berfungsi sebagai cadangan energi.
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Gambar 8. Beberapa jenis ikatan glikosida pada disakarida.
POLISAKARIDA
Sebagian besar karbohidrat yang ditemukan di alam terdapat dalam bentuk polisakarida, yaitu polimer
dengan berat molekul yang tinggi dan sering juga disebut dengan glikan atau glukan. Suatu polisakarida
berbeda dengan
Gambar 9. Struktur umum
polisakarida.
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yang lainnya dalam beberapa hal yakni unit monosakarida penyusunnya, panjang rantai, bentuk ikatan dan derajat
percabangan (degree of branching). Bila rantai polisakarida dibangun oleh satu jenis unit monosakarida disebut
sebagai homopolisakarida, dan bila dibangun oleh unit monosakarida yang tidak sejenis disebut heteropoli-sakarida
(untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9). Beberapa homopolisakarida berfungsi sebagai cadangan
monosakarida yang diperlukan sebagai sumber energi seperti pati dan glikogen. Homopolisakarida yang lain seperti
selulosa dan kitin berfungsi sebagai pembangun struktur dinding sel tanaman dan rangka luar hewan.

Heteropolisakarida memberikan kekuatan ekstrasel untuk seluruh kingdom organisme. Lapisan yang kaku
pada dinding sel bakteri yang disebut peptidoglikan adalah heteropolisakarida yang disusun oleh dua jenis
unit turunan monosakarida yang tersusun secara bergantian. Pada jaringan hewan, ruang ekstraseluler diisi
oleh beberapa jenis heteropolisakarida yang membentuk suatu matrik yang mengikat masing-masing sel
menjadi suatu kesatuan dan memberikan perlindungan, bentuk dan dukungan terhadap sel, jaringan dan
organ. Asam hialuronat adalah salah satu polimer yang memberikan kekuatan dan fleksibelitas pada tulang
rawan dan tendon. Jenis heteropolisakarida yang lain yang memiliki unit polipeptida (proteoglikan) memiliki
peranan untuk melumasi jaringan atau sendi.
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Tidak seperi halnya molekul protein yang memiliki berat molekul tertentu atau spesifik, polisakarida tidak
memiliki berat yang spesifik. Ini disebabkan karena mekanisme biosintesa kedua polimer yang berbeda;
protein disintesis dengan menggunakan suatu cetakan atau template (mRNA) sedang sintesis polisakarida
berlangsung dengan polimerisasi yang dilakukan oleh enzim-enzim tertentu. Suatu enzim akan bekerja bila
enzim lain sudah selesai berkerja, enzim-enzim bekerja secara bergantian untuk menghasilkan suatu polimer.
Akan tetapi mekanisme sampai seberapa panjang sintesis rantai polimer ini belum diketahui.
Pati dan glikogen
Cadangan karbohidrat yang paling penting pada tumbuhan adalah pati sedangkan pada sel hewan adalah
glikogen. Dalam sel kedua jenis polisakarida ini biasanya terdapat dalam butiran-butiran yang disebut sebagai
granul. Sebagian besar sel tanaman dapat menyimpan pati dan paling banyak tersimpan dalam umbi seperti
kentang dan biji-bijian seperti jagung, padi, gandum dan lain-lain. Pati mengandung dua jenis polimer
glukosa yang disebut amilosa dan amilopektin. Amilosa tersusun dari rantai glukosa (•1-4) yang tidak
becabang dengan berat molekul yang bervariasi sampai 500.000. Amilopektin juga memiliki berat molekul
yang tinggi sampai satu juta tetapi memiliki rantai yang bercabang. Percabangan umumnya terbentuk setiap
24-30 unit molekul glukosa. Gambar 10 berikut menunjukkan struktur amilosa dan amilopektin.

Gambar 10. Struktur pati. a, amilosa; b, amilopektin; c, struktur percabangan (•1-6).
Glikogen adalah cadangan karbohidrat utama pada sel hewan yang merupakan polimer glukosa dengan ikatan
glikosida •1-4. Jumlah pecabangan glikogen lebih banyak dibandingkan dengan percabangan pada molekul
amilopektin; setiap 8-12 molekul glukosa. Berat molekul glikogen sampai beberapa juta. Glikogen banyak
terdapat di hati, kira-kira 7% dari berat basah hati, disamping itu juga pada otot.
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Mengapa sel tidak menyimpan glukosa dalam bentuk monomer? Hati dan otot yang mengandung sejumlah
besar glikogen (glukosa yang tidak larut) memiliki peranan untuk menjaga tekanan osmosis sel. Bila
sitoplasma sel mengandung 2% glucosa (0.1 M), tekanan osmotik sel terganggu.
Selulosa dan kitin
Secara struktural selulosa dan kitin adalah homopolisakarida. Selulosa yang terdiri dari benang-benang
(fibril) yang kuat dan tidak larut dalam air merupakan bagian yang terpenting pada sel-sel tanaman; terdapat
pada akar, batang, cabang dan seluruh bagian dari jaringan tanaman berkayu. Selulosa adalah penyusun
utama kayu, dan katun hampir murni tersusun dari selulosa. Fibril selulosa yang tidak memiliki percabangan
disusun oleh 10.000 sampai 15.000 unit D-glukosa melalui ikatan • glikosida. Hal ini menyebabkan struktur
dan sifat fisiknya berbeda dari amilosa. Karena rantai polisakarida memiliki banyak gugus hidroksil, ikatan
hidrogen merupakan bahagian yang sangat menentukan struktur molekulnya. Polimer •-D-glukosa seperti
selulosa terdiri dari gugus piranosa yang kaku dalam suatu konformasi yang berbentuk kursi (chair).
Konformasi yang paling stabil untuk suatu polimer adalah bila chair memutar 180 oC dari unit sebelumnya
sehingga menghasilkan suatu rantai yang lurus. Ikatan hidrogen yang terbentuk inter dan antar rantai
memberikan kekuatan terhadap rantai polisakaraida, seperti telihat pada Gambar 11 berikut.

Gambar 11. Struktur selulosa. a, bagian rantai selulosa; b, konformasi rantai selulosa dengan ikatan
hidrogen.
Glikogen dan pati yang terkandung dalam nutrisi dihidrolisa oleh enzim •-amilase yang terdapat dalam air
ludah dan asam lambung. Sedangkan selulosa tidak dapat digunakan sebagai sumber energi oleh kebanyakan
hewan, karena tidak memiliki enzim untuk menghidrolisis selulosa. Rayap dapat menghidrolisis selulosa
(kayu) karena dalam sistem pencernaannya terdapat mikroba simbiotik Trychonympha yang menghasilkan
enzim selulase yang memutus ikatan •1-4. Vertebrata yang mampu menggunakan selulosa sebagai sumber
energi adalah yang tergolong kedalam ruminasia seperti sapi, kerbau, domba, zerapah, dll. Pada lambung
hewan-hewan ini terdapat bakteri dan atau protozoa yang menghasilkan selulase. Jamur-jamur pembusuk
kayu dikenal sebagai penghasil selulase yang sangat potensial, beberapa bakteri juga menghasilkan selulase.
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Kitin adalah homopolisakarida yang tersusun dari gugus N-asetil glukosamin dalam ikatan glikosida •. Kitin
berbeda dengan selulosa hanya pada atom C2 dengan tambahan gugus amino yang terasetilasi. Ikatan •1-4
pada fibril kitin terlihat pada gambar berikut. Fibril-firbril kitin hampir sama dengan selulosa dan juga tidak
dapat dicernakan oleh hewan vertebrata. Kitin merupakan komponen utama penyusun rangka artropoda,
serangga, udang dan dinding sel jamur, dan kemungkinan merupakan polimer organik alami kedua terbanyak
setelah selulosa.

Gambar 12. Struktur kitin dengan rantai yang disusun oleh unit N-asetil glukosamin.

Peptidoglikan adalah hetero-polisakarida yang terdapat pada diding sel bakteri. Molekul peptidoglikan tersu-sun dari
unit-unit N-asetil glukosamin dan N-asetil muramic acid yang tersusun secara bergantian dengan ikatan glikosida •14 seperti terlihat pada Gambar 13 berikut. Bila ikatan ini dihidrolisis oleh enzim-enzim tertentu seperti enzim lisozim,
maka sel-sel bakteri akan mati. Enzim lisozim selain terkandung dalam air mata juga dihasilkan oleh bebe-rapa virus
yang menyerang bakteri.
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Komponen matrik ekstrasel
Ruang ekstraseluler pada jaringan hewan diisi oleh material yang disebut matrik ekstrasel yang berfungsi
untuk mengikat sel-sel pada jaringan dan sebagai lintasan difusi nutrisi dan oksigen diantara sel. Matrik
ekstrasel tesusun dari heteropolisakarida dan serat-serat protein dan disebut glikosaminoglikan. Bila molekul
protein berikatan dengan glikosaminoglikan maka membentuk proteoglikan. Struktur dan peranan
polisakarida dan beberapa turunannya terdapat pada tabel berikut.
Gambar 13. Struktur peptidoglikan pada dinding sel
bakteri.

Tabel 1. Struktur dan peranan polisakarida dan beberapa turunannya.
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Glikoprotein dan glikolipid
Kebanyakan protein membran dan lemak membran memiliki oligosakarida yang terikat secara kovalen yang
disebut glikoprotein dan glikolipid. Sebahagian besar protein yang disekresikan oleh sel-sel eukaryot
tergolong kedalam glikoprotein. Manfaat biologis adanya gugus oligosakarida pada protein dan lemak belum
diketahui dengan sempurna. Akan tetapi sifat hidrofilik yang dimiliki oleh oligosakarida akan mengubah
muatan dan kelarutan protein dan lemak.
Glikoprotein memiliki fungsi-fungsi biologis yang cukup beragam. Hampir seluruh protein yang terdapat
pada permukaan luar hewan adalah golongan glikoprotein. Glikoprotein pada membran sel darah merah yang
dikenal dengan glikoporin disusun oleh 60% karbohidrat dengan 16 buah rantai oligosakarida. Beberapa
glikoprotein larut dalam air seperti protein pembawa dan imunoglobulin dan protein-protein yang terdapat
dalam lisosom.
Glikolipid dan lipopolisakarida merupakan komponen membran. Pada gangliosida gugus yang bermuatan
adalah oligosakarida yang mengandung asam sialat dan gugus monosakarida lainnya. Lipopolisakarida
adalah penyusun utama pada membran luar bakteri gram negatif seperti Escherichia coli dan Salmonella
typhimurium. Lipopoli-sakarida pada S. typhimurium memiliki enam rantai asam lemak yang terikat dua
gugus glikosamin, dimana pada salah satu glukosamin melekat oligosakarida komplek, seperti terlihat pada
Gambar 14. Lipopolisakarida pada membran sel bakteri gram negatif adalah target utama dari antibodi yang
dihasilkan oleh sistem imunitas. Lipopolisakarida beberapa bakteri seperti Staphylococcus aureus bersifat
toksik terhadap manusia dan hewan, karena dapat menurunkan tekanan darah.
Analisis karbohidrat
Campuran karbohidrat dapat dipisahkan atas komponen penysusunnya dengan beberapa metoda, seperti
sentrifugasi diferensial, kromatografi penukaran ion atau gel filtrasi. Hidrolisis karbohidrat dengan asam akan
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menghasilkan campuran monosakarida yang selanjutnya dapat dipisahkan kedalam masing-masing
monomernya melalui kromatografi penukaran ion. Gambar berikut menunjukkan beberapa metoda umum
analisis karbohidrat.

Gambar 14. Struktur lipopolisakarida pada membran luar Salmonella typhimurium.
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Gambar 15. Beberapa metoda analisis karbohidrat.
Soal Latihan
1. Berikut ini yang termasuk gula ketosa adalah:
a. glukosa
b. Galaktosa
c. Fruktosa
2. Gula yang hanya berasal dari sel hewan adalah
a. glukosa
b. Galaktosa
c. Fruktosa
3. Yang termasuk dalam golongan hetropolisakarida adalah
a. amilum
b. Glikogen
c. Khitin
4. Rumus empiris karbohidrat adalah:
a. [CHO}n
b. [CH2O]n
5. Trehalosa termasuk gula.
a. monosakarida b. Disakarida
6. Unit penyusun khitin adalah ...........

c. [CHO2]n
c. Oligosakarida

d. mannosa
d. mannosa
d. peptidoglikan
d. N[CH2O]
d. polisakarida

7. Ikatan yang menghubungkan monomer dalam polisakarida adalah ........
8. Polimer gula yang terdapat dalam pati adalah ..........
9. Sebutkan 3 macam metoda yang digunakan untuk menganalisis karbohidrat
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BAB II BIOENERGETIK DAN METABOLISMA
Bioenergetik adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan dan melepaskan
energi. Komponen utama dalam bioenergetik adalah transformasi energi, atau konversi energi dari suatu
bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Organisma hidup tidak berada dalam keseimbangan, melainkan
membutuhkan masukan energi secara kontinyu. Jadi seluruh sel selalu mentransform energi.
Metabolisma adalah keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup yang membutuhkan dan
memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi. Organisma memperoleh energi
tersebut melalui reaksi eksergonik dari oksidasi nutrient untuk menjaga kestabilan hidup seperti: melakukan
kerja mekanik, transport senyawa aktif melawan gradient konsentrasi, dan biosintesis senyawa kompleks.
Bagaiamana organisma memperoleh energi bebas yang diperlukan?
Organisma autotrof (tanaman dan bakteri fotosintetik) memperoleh energi bebas dari matahari melalui
fotosintesis, suatu proses dimana energi cahaya digunakan untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi
karbohidrat dan O2. Organisma kemotrof, memperoleh energinya melalui oksidasi senyawa organic
(karbohidrat, lipid, dan protein) yang diperoleh dari organisma lain.
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Gambar 2-1. Aliran energi
Energi bebas yang diperoleh tersebut sering digunakan untuk mengkounter reaksi endergonik melalui
sintesis senyawa intermedier berenergi tingg adenosin trifosfat (ATP). Disamping digunakan untuk oksidasi,
nutrient juga diuraikan dalam serangkaian reaksi menjadi senyawa intermedier umum yang merupakan
precursor senyawa biologi lain.
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Gambar 2-2. Interaksi Katabolisma dengan Anabolisma melalui ATP, NADH dan NADPH
Jalur metabolisma adalah serangkaian reaksi enzimatis yang berurutan yang menghasilkan produk
tertentu. Senyawa yang bereaksi, senyawa intermedier serta produknya disebut dengan metabolit. Setiap
reaksi dikatalisis oleh enzim berbeda. Sejauh ini sudah lebih dari 2.000 enzim diketahui. Serangkaian reaksi
yang terdapat dalam metabolisma dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
1. Katabolisma, atau reaksi penguraian. Dalam katabolisma senyawa metabolit kompleks diuraikan
menjadi produk yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. Energi yang dibebaskan selama
proses ini disimpan dalam bentuk ATP dari ADP dan fosfat atau digunakan untuk mereduksi NADP+
menjadi NADPH. Keduanya, ATP dan NADPH merupakan sumber energi utama untuk digunakan
dalam jalur anabolisma
Karakteristik jalur penguraian adalah mengubah berbagai senyawa (karbohidrat, lipid, protein) menjadi
senyawa intermedier umum.yang akan dimetabolisma lebih lanjut dalam jalur oksidatif pusat yang
mengubahnya menjadi beberapa produk akhir.
2. Anabolisma, jalur biosintesis. Jaluar ini mempunyai proses kebalikannya. Beberapa macam metabolit,
terutama piruvat, asetil CoA dan senyawa intermedier dalam siklus asam sitrat berfungsi sebagai
senyawa awal untuk biosintesis berbagai produk.

Lintasan metabolisma ada 3 macam:
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1. Linear,

Gambar 2-3. Jalur metabolisma linear
2. Bercabang
3. Siklis seperti skema berikut ini:
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Gambar 2-4. Jalur metabolisma bercabang dan siklis
Pengaturan Metabolisma
Metabolisma diatur melalui beberapa mekanisma;
1. Mekanisma Alosterik
Adanya mekanisma penghambatan umpan balik dapat mengatur aktivitas enzim dalam suatu jalur
metabolisma.
2. Kontrol Hormon
Hormon adalah senyawa kimia yang dalam konsentrasi sangat kecil dalam darah mempunyai efek
pengaturan pada metabolisma dalam jaringan atau organ spesifik. Hormon ini disekresikan langsung ke
dalam darah dalam jumlah sangat kecil oleh sel khusus yang menyusun struktur anatomi khas disebut
dengan kelenjar endokrin.Hormon ditranspor melalui darah menuju jaringan sasaran khusus dimana
akan menampakkan efeknya. Hormon mengatur aktivitas atau konsentrasi enzim pada sel target
sehingga akan mengatur metabolisma yang dikatalisis oleh enzim tersebut
3. Sintesis dan penguraian enzim
Metabolisma suatu jalur juga dapat diatur melalui sintesis dan penguraian enzim. Mekanisma dengan
melibatkan induser maupun represor misalnya digunakan untuk mengatur sintesis enzim. Dengan
adanya induser dapat memacu RNA polymerase mentranskripsi gen yang mengkode enzim tertentu.
Sebaliknya adanya repressor dapat mencegah RNA polymerase dari bergabung dengan DNA sehingga
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tidak terjadi transkripsi.
Perubahan Energi Bebas
Adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk mengukur total energi absolute dalam. suatu system,
tetapi perubahan total energi atau komponen spesifik yang menyusun total energi dapat ditentukan.
Menurut hukum kekekalan energi I, bahwa total energi dalam suatu system adalah konstan. Jika sejumlah
energi masuk ke dalam suatu system, akan digunakan untuk kerja atau meningkatkan total energi dalam
system.
Hukum ke II menyatakan, jika suatu system tertutup dibiarkan, system cenderung menuju keseimbangan.
Perubahan energi bebas berhubungan dengan konstanta equilibrium dan ∆ G’
1. Jika ∆ G negative (< 0), reaksi disebut exergonik. Reaksi ini berlangsung secara spontan, dan reaksi
kebalikanya tidak akan dapat berlangsung
2. Jika ∆ G positif (> 0), reaksi disebut endergonik. Reaksi tedak akan trjadi secara spontan ke kanan,
reaksi kebalikannya akan berlangsung secara spontan.
3. Jika ∆ G sama dengan 0, reaksi berada dalam keadaan keseimbangan, tidak ada selisih perbedaan arah
reaksi.
Berikut ini dalah table yang menunjukkan hubungan antara ketiganya.
Tabel 2-1. Interaksi antara Keq, ∆ G, dan arah reaksi kimia pada kondisi standar
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Tabel 2-2. Beberapa contoh reaksi dengan ∆ G masing-masing
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Tabel 2-3. Nilai ∆ G dari beberapa enzim

Gambar 2-5. Nilai ∆ G dari reaksi PEP menjadi piruvat
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Peran dari ATP
Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa reaksi exergonik dari penguraian nutrient diikuti
dengan pembentukan ATP dari ADP dan Pi dikatalisis oleh berbagai enzim yang dikenal dengan kinase.
Enzim tersebut mengkatalisis transfer gugus fosfor antara ATP dan senyawa lain.

Gambar 2-6. Nilai ∆ G hidrolisis ATP menjadi ADP
Konsumsi ATP
Dalam perannya sebagai sumber energi umum, ATP dikonsumsi dalam berbagai jalan:
1. Pada tahap awal penguraian nutrient
Reaksi exergonik hidrolisis ATP membentuk ADP secara enzimatis diikuti dengan reaksi endergonik
fosforilasi membentuk senyawa fosfat berenergi rendah. Misalnya: enzim fosfofruktokinase mengkatalisis
fosforilasi fruktosa -6-P menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, yang terjadi pada awal glikolisis.
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Gambar 2-7 Hidrolisis ATP
2. Interkonversi nukleotida trifosfat
Banyak proses biosintetik seperti sintesis protein dan asam nukleat membutuhkan nukleosida trifosfat
selain ATP, ini termasuk nukeosida trifosfatCTP, GTP dan UTP. Semua nukleosida trifosfat (NTPs)
disintesis dari ATP dan nukleosida difosfat yang sesuai dikatalisis oleh nukleosida difosfat kinase:
ATP + NDP -------- ADP + NTP
3. Proses Fisiologi
Hidrolisis ATP menjadi ADP dan Pi memberikan energi pada banyak proses fisiologi penting yang
bersifat endergonik seperti: kontraksi otot, transport molekul atau ion dll.
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Gambar 2-8. Hidrolisis ATP untuk kontraksi otot
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4. Pemutusan fosfoanhidrit tambahan pada reaksi yang sangat endergonik
Banyak reaksi melibatkan ATP dengan menghasilkan ADP dan Pi, pemutusa orthofosfat, atau AMP dan
PPi. Selanjutnya PPi akan segera dihidrolisis menghasilkan 2Pi oleh pirofosfatase anorganik, sehingga
pemutusan pirofosfat ATP pada akhirnya menghasilkan hidrolisis 2 ikatan fosfat berenergi tinggi.

Soal Latihan
1. Organisma memperoleh energi melalui……..
2. Sinar matahari digunakan tanaman untuk …….
3. Apa yang dimaksud dengan
a. Metabolisma
b. metabolit
4. Senyawa berenergi tinggi yang banyak digunakan dalam anabolisma adalah ……
5. Kinase adalah kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi ……
6. Beri 2 contoh proses fisiologi yang memerlukan energi (ATP)

Sumber Rujukan
Lehninger AL, Nelso DL, Cox MM (1993) Principles of Biochemistry. Worth Publisher, New York.
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file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (30 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

Appleton & Lange, Norwalk Connecticut.

BAB III GLIKOLISIS DAN KATABOLISMA HEKSOSA
Glikolisis berasal dari bahasa Yunani glikos yang artinya manis dan lysis yang artinya terurai.
Glikolisis adalah jalur dimana glukosa melalui fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi piruvat dengan
menghasilkan 2 mol ATP/ mol glukosa. Jalur ini terdiri 10 tahapan reaksi enzimatis, yang berfungsi sebagai
metabolisma energi inti yang menyediakan energi untuk digunakan oleh sebagian besar organisma dan
penyiapan glukosa dan karbohidrat lain pada penguraian oksidasi.

Gambar 3-1. Gambaran glikolisis dengan 10 tahapan reaksi dan pengaturannya
Glukosa atau sering disebut gula darah, merupakan sumber energi utama dalam sel. Dalam kondisi
tidak cukup oksigen di dalam jaringan otot, hanya glukosa yang dapat berfungsi sebagai sumber energi.
Glukosa mempunyai peran penting dalam metabolisma, mempunyai energi potensial tinggi, -2840kJ/mol.
Glukosa merupakan precursor berbagai metabolit termasuk nukleotida serta senyawa lainnya. Pada E. coli,
semua asam amino, nukleotida, enzim, asam lemak, dan molekul lain disintesis dari glukosa. Pada sel
tertentu, darah, syaraf, dan sperma, hanya glukosa yang dapat menyediakan energi.
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Gambar 3-2. Lintasan utama glukosa pada organisma tingkat tinggi
Tahapan-tahapan reaksi dalam glikolisis dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
1. Tahapan persiapan
Terdiri dari 5 tahap yang merupakan reaksi fosforilasi oleh ATP
2. Tahapan pembentukan ATP
Terdiri dari 5 tahapan juga, merupakan tahapan dihasilkannya energi dalam bentuk ATP maupun NADH.
Tahapan reaksi selengkapnya dalam glikolisis adalah sebagai berikut:
1. Fosforilasi glukosa dari ATP membentuk glukosa-6-fosfat (G6P). Ini merupakan tahapan pertama
yang mengunakan ATP. Reaksi fosforilasi ini dikatalisis enzim heksokinase. Kinase adalah enzim yang
mentransfer gugus fosfor antara ATP dengan metabolit. Heksokinase merupakan enzim yang tidak
spesifik, terdapat dalam semua sel yang melakukan fosforilasi heksosa seperti: glukosa, manosa, dan
fruktosa. Sel hati juga mengnandung glukokinase yang mengkatalisis reaksi yang sama tetapi khusus
untuk glukosa dan digunakan untuk menjaga kadar gula darah.
2. Isomerasi,
Reaksi yang kedua adalah konversi G6P menjadi fruktosa-6-fosfat.
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Gambar 3-4. Reaksi –reaksi dalam glikolisis
Tahapan reaksi ini dikatalisis oleh fosfoglukosa isomerase. Yang mengubah gula aldosa menjadi gula
ketosa.
3. Fosforilasi,
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Tahap ketiga adalah fosforilasi F6P menjadi kruktosa-1,6-bifosfat (FBP atau F1,6 P) oleh enzim
fosfofruktokinase.(PFK). Enzi mini berperan utama dalam mengontrol glikolisis karena mengkatalisis
salah satu jalur yang menentukan. Pada berbagai organisma, PFK ini ditingkatkan aktivitasnya oleh
beberapa senyawa termasuk AMP, dan dihambat secara alosterik ileh senyawa lain termasuk ATP dan
citrate.
4. Aldolasi, pemutusan aldol.
Tahap keempat adalah pemutusan FBP membentuk 2 senyawa triosa, gliseraldehida-3-fosfat (GAP) dan
dihidroksiasetonfosfat (DHAP) yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Jika aldol memutuskan G6P akan
menghasilkan 2 senyawa yang tidak sama ukurannya, sementara aldol yang memutuskan FBP
menghasilkan 2 senyawa C3 yang dapat saling berubah sehingga dapat memasukin jalur penguraian
selanjutnya.
5. Isomerasi triosa fosfat,
Hanya 1 hasil penguraian aldol, GAP, yang dpat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Akan tetapi DHAP
dan GAP adalah isomer ketosa – aldosa sebagaimana F6P dan G6P. Hal ini memungkinkan interkonversi
antara keduanya yang dikatalisis oleh enzim triosa fosfat isomerase (TIM).
6. Pembentukan senyawa berenergi tinggi
Pada tahapan ini terjadi oksidasi dan fosforilasi GAP oleh NAD+ dan Pi oleh enzim gliseraldehid-3-fosfat
dehidrogenase (GAPDH). Merupakan reaksi exergonik yang menyebabkan terbentuknya senyawa asilfosfat, 1,3 bifosfogliserat (1,3BPG)
7. Pembentukan ATP pertama
Reaksi ke 7 merupakan reaksi pertama yang menghasilkan ATP bersamaan dengan terbentuknya 3
fosfogliserat (3PG) dari 1,3 BPG yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase (PGK)
8. Mutasi fosfogliserat
Dalam tahapan ke 8, 3PG dikonversi menjadi 2 fosfogliserat (2PG) oleh enzim fosfogliserat mutase
(PGM). Enzim mutase mengkatalisis transfer gugus fungsional dari satu posisi ke posisi lain dalam
molekul. Ini merupakan tahapan persiapan untuk reaksi berikutnya yang menghasilkan senyawa berenergi
tinggi untuk membentuk ATP.
9. Enolasi
Reaksi ke 9 adalah dehidrasi, penghilangan H2O, 2PG menjadi fosfoenol piruat (PEP) yang dikatalisis
oleh enzim enolase.
10. Pembentukan ATP kedua
Tahapan terakhir dalam glikolisis adalah hidrolisis PEP menghasilkan piruvat dan ATP. Reaksi ini
dikatalisis oleh enzim piruvat kinase (PK)
Berikut ini adalah rangkuman dari glikolisis
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Gambar 3-6. Gambaran skematis pengaturan glikolisis

Jalur Katabolisma Piruvat
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Untuk melanjutkan glikolisis, NAD+ dimana sel hanya mempunyai dalam jumlah terbatas, harus
didaur ulang setelah direduksi menjadi NADH oleh GAPDH. Dalam keadaan cukup oksigen, NADH masuk
ke dalam mitokondria untuk dioksidasi lebih lanjut. Sebaliknya, jika tidak cukup oksigen NAD+ akan banyak
digunakan untuk mereduksi piruvat sebagaimana ditunjukkan oleh 2 diagram berikut:

Gambar 3-7. Pembentukan NADH dan ATP selama glikolisis

Gambar 3-8. Katabolisma Piruvat
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Di dalam otot, terutama selama aktivitas yang berlebihan, kebutuhan terhadap ATP sangat tinggi dan oksigen
sudah banyak dikonsumsi, laktat dehidrogenase (LDH) mengkatalisis reduksi NADH oleh piruvat
menghasilkan laktat dan NAD+. Reaksi ini dikelompokkan sebagai reaksi ke 11 dalam glikolisis. Proses ini
meregenerasi NAD+ untuk berpartisipasi dalam reaksi GAPDH. Jadi total reaksi glikolisis secara anaerob
dalam sel otot secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
Glukosa + 2 ADP + 2Pi ------ 2 laktat + 2 ATP + 2H+.

Gambar 3-8. Konversi piruvat menjadi laktat
Akumulasi laktat ini tidak menyebabkan kelelahan otot seperti yang dipercaya selama ini, melainkan
akumulasi laktat tersebut menjadikan suasana asam (otot dapat meneruskan aktivitasnya meskipun
konsentrasi laktat tinggi dengan syarat pH dijaga tetap konstan).Ini adalah benar, bahwa daging hewan yang
dibiarkan berlari sampai kecapekan akan terasa asam karena akumulasi asam laktat dalam jaringan ototnya.
Fermentasi Alkohol
Pada yeast, dalam keadaan anaerob, NAD+ didaur ulang melalui cara yang telah dimanfaatkan oleh
manusia selama ribuan tahun yaitu konversi piruvat menjadi ethanol dan CO2. Ethanol merupakan bahan
aktif dalam anggur dan CO2 membuat roti menjadi lembut.
Yeast menghasilkan alcohol dalam 2 tahapan reaksi:
1. Karboksilasi piruvat membentuk asetaldehid dan CO2, dikatalisis oleh piruvat dekarboksilase, suatu
enzim yang tidak ditemukan pada hewan.Enzim ini mengandung koenzim thiamin pirofosfat (TPP)
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2. Asetaldehide selanjutnya direduksi menjadi ethanol oleh NADH yang dikatalisis oleh alcohol
dehidropgenase, seperti pada gambar berikut:

Gambar 3-9. Konversi piruvat menjadi ethanol
Baik fermentasi laktat maupun alcohol mempunyai fungsi sama yaitu regenerasi NAD+ secara anaerob untuk
kelangsungan glikolisis. Perbedaan utamanya terdapat pada produknya. Liver ADH (LADH) dari mammalian
berfungsi untuk memetabolisma alcohol yang dihasilkan secara anaerob oleh flora usus.
Fermentasi anaerob menghabiskan gula jauh lebih cepat dibandingkan fosforilasi oksidatif. Fermentasi
menghasilkan 2 ATP/mol glukosa, sedang fosforilasi oksidatif 38 ATP/mol glukosa. Bagaimanapun, laju
produksi ATP secara anaerob dapat 100 kali lebih cepat dibandimhkan dengan fosforilasi oksidatif. Sebagai
konsekuensinya, jika jaringan otot mengkonsumsi ATP dengan cepat maka hamper seluruhnya dihasilkan
dari glikolisis anaerob.
Beberapa mikroorganisma melakukan metabolisma glukosa melalui jalurglikolisis yang mengalami
modifikasi, dikenal dengan jalur Entner Doudoroff seperti ditunjukkan pada gambar berikut:
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Gambar 3-10. Modifikasi Glikolisis yang dikenal dengan jalur Entner Doudoroff
Metabolisma Heksosa selain Glukosa
Selain glukosa ada 3 macam gula lain yang juga banyak terdapat sebagai hasil penguraian dari gula
dan buah (fruktosa), hidrolisis laktosa, gula susu (galaktosa), serta hasil hidrolisis polisakarida dan
glikoprotein (mannose). Sesudah dicerna, monosakarida-monosakarida ini memasuki aliran darah yang
membawanya ke berbagai jaringan. Metabolisma ketiganya terjadi melalui konversi menjadi senyawa
intrmedier glikolisis yang selanjutnya akan diuraikan seperti halnya glukosa. Berikut ini adalah Gambar yang
menunjukkan hubungan antara glukosa dengan fruktosa, galaktosa dan mannose.
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Gambar 3-11. Inetraksi antara glukosa dengan heksosa lain
Galaktosemia adalah penyakit keturunan yang ditandai dengan ketidakmampuan mengubah galaktosa
menjadi glukosa. Bila tidak ditangani secara serius dapat menyebabkan kemunduraan mental dan kematian
yang disebabkan oleh kerusakan hati. Meningkatnya konsentrasi galaktosa dalam darah mengakibatkan
meningkatnya gula ini pada lensa mata dimana galaktosa akan diubah menjadi galaktitol. Adanya gula
alcohol ini pada lensa mata menyebabkan terbentuknya katarak. Galaktosemia dapat diterapi dengan diet
bebas galaktosa.
Manosa memasuki jalur glikolisis setelah diubah menjadi F6P melalui2 tahapan reaksi:
1. Konversi manosa menjadi manosa 6P oleh heksokinase
2. Konversi mannose-6P menjadi gula ketosa F6P oleh enzimfosfomannosa isomerase

Soal Latihan
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1. Sebutkan satu fungsi glukosa selain sebagai sumber energi.
2. Sebutkan 2 tahapan reaksi dalam glikolisis yang menghasilkan energi.
3. Enzim yang berperan dalam pengaturan/ pengontrolan glikolisis adalah
a. heksokinase
b. piruvat kinase

c. Enolase
d. Gliseraldehid-3P dehidrogenase

4. Tuliskan persamaan reaksi perubahan gula menjadi laktat.
5. Apa yang dimaksud engan galaktosemia?

Sumber Rujukan
Lehninger AL, Nelso DL, Cox MM (1993) Principles of Biochemistry. Worth Publisher, New York.
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW (1993) Harper’s Biochemistry, twenty-third edition.
Appleton & Lange, Norwalk Connecticut

BAB IV. RESPIRASI SEL
Pada tahun 1789 Armand Seguin dan Antoine Lavoisier, bapak dari kimia modern menulis:
….secara umum respirasi adalah bukan apa-apa kecuali pembakaran karbon dan hydrogen secara
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lambat yang seluruhnya terjadi seperti pada lampu atau lilin, yang dalam hal ini hewan yang bernafas adalah
betul tubuh yang terbakar, yang membakar dan mengkonsumsinya sendiri.
Pada waktu itu Lavoisier telah berhasil menunjukkan bahwa hewan yang hidup mengkinsumsi oksigen dan
neghasilkan karbondioksida. Berikut ini adalah gambaran bagaimana sel mendapatkan energi melalui
respirasi:

Gambar 4-1. Reaksi keseluruhan dalam respirasi

Ada 3 tahapan proses dalam respirasi
1. Glikolisis ataupun penguraian senyawa lain untuk membentuk asetil CoA
2. Oksidasi dalam Siklus Asam Sitrat
3. Transfer electron
Seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut:
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Gambar 4-2. Tiga tahapan proses respirasi
Siklus Asam Sitrat
Siklus Asam Sitrat atau siklus Krebs merupakan model penguraian oksidatif yang umum pada
prokaryot maupun eukaryot. Siklus ini bertanggungjawab terhadap oksidasi sebagian besar karbohidrat,
lemak dan asam amino, dan menghasilkan precursor berbagai biosintesis. Oleh karena itu siklus asam sitrat
bersifat amphibolik yaitu dapat berperan untuk katabolisma maupun anabolisma.Siklus asam sitrat adalah
serangkaian reaksi yang mengoksidasi gugus asetil dari asetil CoA menjadi 2 molekul CO2 yang menyimpan
energi bebas untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan ATP.
Asetil CoA merupakan hasil penguraian umum dari karbohidrat, asam lemak maupun asam amino.
Asetil CoA merupakan senyawa berenergi tinggi dengan ∆G = - 31,5 kJ/mol yang membuatnya sedikit lebih
exergonik dibandingkan dengan hidrolisis ATP. Gugus asetil dari asetil CoA berikatan dengan bagian
sulfhidril dari ß mercaptoethylamine. Jadi CoA berfungsi sebagai carier bagi asetil maupun gugus asil
lainnya. (A dalam CoA kepanjangan dari Asetilasi).
Prekursor segera dari asetil CoA yang berasal dari karbohidrat adalah hasil dari glikolisis yaitu
piruvat. Ada 5 tahapan reaksi dehidrogenasi piruvat oleh enzim piruvat dehidrogenase menghasilkan asetil
CoA. Berikut ini adalah struktur kimia dari Co A..
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Gambar 4-3. Asetil CoA dan beberapa koenzim yang perperan dalam piruvat dehidrogenase
Piruvat dehidrogenase merupakan enzim yang sangat kompleks, mengandung koenzim TPP, FAD,
NAD maupun lipoamida seperti yang ditunjukkan oleh table di atas.
Komponen dari multienzim tersebut seperti ditunjukkan pada table berikut:

Gambar 4-4. Beberapa sub unit enzim piruvat dehidrogenase dan coenzimnya.
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Rangkuman reaksi dehidrogenasi piruvat membentuk asetil CoA adalah:
Piruvat + CoA + NAD+ ------ asetil CoA + CO2 + NADH
Kontrol terhadap piruvat dehidrogenase
Reaksi dekarboksilasi piruvat bersifat irreversible dan oleh karena tidak ada jalur lain dalam ammalian untuk
sintesis asetil CoA dari piruvat, maka tahapan penting tersebut harus dikontrol dengan hati-hati. Terdapat 2
sistem pengaturan:
1. Penghambatan hasil oleh NADH dan asetil CoA. Keduanya berkompetisi dengan NAD+ dan CoA
dalam memperebutkan sisi aktif enzim. Ratio yang tinggi dari [NADH]/[NAD+] dan [asetil CoA]/[CoA]
akan menjaga enzim E2, dihydrolipoyl transasetilase tidak mampu menerima gugus hydroxyethil dari
TPP. Ini menyebabkan TPP terikat kuat pada sub unit E1 yang akan menurunkan laju dekarboksilasi
piruvat.
2. Modifikasi kovalen melalui fosforilasi atau defosforilasi piruvat dehidrogenase.
Reaksi dalam siklus asam sitrat

Gambar 4-5. Siklus Asam Sitrat
Ada 8 enzim dalam siklus asam sitrat yang mengkatalisis serangkaian reaksi yang secara keseluruhan adalah
oksidasi gugus asetil menjadi 2 mol CO2 diikuti dengnan pembentukan 3 NADH, 1 FADH dan GTP. Reaksi
tersebut adalah:
1. Kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat, sesuai dengan nama siklusnya. Reaksi
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ini dikatalisis enzim citrate synthase. Reaksi awal dalam siklus asam sitrat ini merupakan titik dimana
atom klarbon dimasukkan ke dalam siklus sebagai asetil CoA.
2. Pengaturan kembali sitrat menjadi bentuk isomernya supaya lebih mudah untuk dioksidasi nantinya.
Aconitase mengubah sitrat, alcohol tersier yang tidak siap untuk dioksidasi, menjadi senyawa alcohol
sekunder, isositrat, merupakan senyawa yang lebih mudah dioksidasi. Reaksi ini melibatkan dehidrasi
diikuti oleh hidrasi. Dalam hal ini gugus hidroksil sitrat ditransfer ke karbon yang berdekatan.
3. Oksidasi isositrat membentuk asam keto intermedier, oksalosuksinat disertai dengan reduksi NAD+
menjadi NADH. Oksalosuksinat selanjunya didekarboksilasi menghasilkan α ketoglutarat. Ini merupakan
tahap pertama dimana oksidasi diiringi dengan terbentuknya NADH dan pembebasan CO2. Reaksi ini
dikatalisis enzim isositrat dehidrogenase.
4. α ketoglutarat selanjutnya didekarboksilasi membentuk suksinil CoA oleh multienzim α ketoglutarat
dehidrogenase. Reaksi ini melibatkan reduksi kedua NAD+ menjadi NADH dan membebaskan molekul
CO2 kedua. Sampai titik ini, 2 mol CO2 sudah dihasilkan sehingga hasil bersih oksidasi gugus asetil telah
lengkap. Perhatikan bahwa atom C dari CO2 bukan berasal dari asetil CoA.
5. Suksinil CoA selanjutnya diubah menjadi suksinat oleh suksinil CoA sinthetase. Energi bebas dari
ikatan thioester ini disimpan dalam bentuk senyawa berenergi tinggi GTP dari GDP dan Pi.
6. Reaksi selanjutnya dalam siklus ini adalah oksidasi suksinat menjadi oksaloasetat kembali untuk
persiapan putaran berikutnya dalam siklus. Syuksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi suksinat
mennjadi fumarat diiringi oleh reduksi FAD menjadi FADH2.
7. Fumarase selanjutnya mengkatalisis hidrasi ikatan rangkap fumarat menjadi malat
8. Tahapan terakhir adalah membentuk kembali oxaloasetat melalui moksidasi malat oleh enzim malat
dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH ketiga dari NAD+
Hasil selengkapnya ditunjukkan oleh gambar berikut:
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Gambar 4-6. Dekarboksilasi dan dehidrogenasi dalam Siklus Asam Sitrat
Jadi gugus asetil dioksidasi lengkap menghasilkan CO2 dengan stoikiometri sebagai berikut:
3NAD+ + FAD + GDP + asetil CoA + Pi ---------3 NADH + 1 FADH2 + GTP + CoA + 2 CO2
NADH dan FADH2 adalah produk penting dari siklus asam sitrat. Keduanya akan dioksidasi kembali oleh
O2 melalui rantai transport electron dan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP.

Gambar 4-7. NADH dan FADH yang dihasilkan dalam SAS selanjutnya ke transport elektron
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Tabel berikut menunjukkan total ATP yang terbetuk dalam siklus asam sitrat yang sudah dilanjutkan dengan
rantai pernafasan.
Tabel 4-1. Stoikiometri pembentukan ATP dalam oksidasi aerob 1 mol glukosa

Sifat Amphibolik Siklus Asam Sitrat
Siklus asam sitrat adalah katabolic sebab terlibat dalam penguraian dan penghasil energi utama dalam
sebagian besar organisma. Akan tetapi beberapa jalur fotosintesis menggunakan senyawa intermedier dalam
siklus asam sitrat sebagai senyawa awalnya. (anabolisma) Jadi siklus asam sitrat bersift amfibolik , katabolic
maupun anabolic. Semua jalur biosintesis yang menggunakan senyawa intermedier siklus asam sitrat juga
memerlukan energi bebas. Konsekuensinya, fungsi katabolic siklus tidak dapat diganggu: senyawa
intermedier yang sudah digunakan harus digantikan.
Jalur-jalur metabolisma yang menggunakan senyawa intermedier SAS
1. Biosintesis glukosa (glukoneogenesis) yang berlangsung di sitoplasma dan menggunakan malat yang
sudah ditranspor menyeberangmembran mitokondria
2. Biosintesis lipid, termasuk biosintesis asam lemak dan kolesterol yang juga berlangsung di
sitoplasma. Jalur tersebut memerlukan asetil CoA yang dihasilkan di mitokondria. Asetil CoA dalam
sitoplasma tidak berasal dari mitokondria tetapi merupakan hasil penguraian citrate. Citrat dapat
menyeberangi membrane dalam mitokondria
Citrat + ATP + CoA ------ ADP + Pi + oksaloasetat + asetil CoA
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3.

Biosintesis asam amino, menggunakan senyawa intermedier SAS dalam 2 cara. α ketoglutarat

digunakan untuk mensintesis glutamate. α ketoglutarat dan oksaloasetat juga digunakan untuk
mensintesis glutamate dan aspartat dalam reaksi transaminasi. Kedua adlah sintesis porfirin yang
emnggunakan suksinil CoA sebagai senyawa awal.

Gambar 4-8. Siklus Asam Sitrat bersifat amphibolik
Reaksi yang menghasilkan senyawa intrmedier SAS.
Reaksi yang menghasilkan senyawa intermedier SAS disebut reaksi anaplerotik. (ditunjukkan oleh
gambar di atas). Reaksi utama untuk ini adalah karboksilasi piruvat karboksilase membentuk oksaloasetat
Piruvat + CO2 + ATP + H2O ------ oksaloasetat + ADP + Pi
Contoh selengkapnya reaksi anaplerotik ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel 4-2. Beberapa reaksi Anaplerotik

file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (49 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

Reaksi yang menyediakan kembali oksaloasetat meningkatkan laju siklus.
Jalur-jalur penguraian yang menghailkan senyawa intermedier SAS antara lain:
1. Oksidasi asam lemak rantai ganjil yang menghasilkan suksinil CoA
2. Penguraian asam amino isoleusin, methionin dan valin yang juga menghasiilkan suksinil CoA
3. Transaminasi dan deaminasi asam amino yang menghasilkan α ketoglutarat dan oksaloasetat. Reaksireaksi tersebut adalah reversible dan tergantung pada kebutuhan, mengambil atau menyediakan kembali
senyawa intermedier tersebut, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:
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Gambar 4-9. Hasil transaminasi dan deaminasi oksidatif dari asam amino masuk ke SAS
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Gambar 4-10. Gambaran lengkap sifat amphibolik SAS

Pengaturan Siklus Asam Sitrat
Siklus Asam Sitrat utamanya diatur oleh ketersediaan substrat, penghambatan prodik dan penghambatan oleh
senyawa intermedier lain. Enzim sitrat sinthase, isositrat dehidrogenase, dan α ketoglutarat dehidrogenase
adalah enzim-enzim yang menjadi titik control dalam SAS.
1. Sitrat misalnya, merupakan inhibitor kompetitif dari oksaloasetat untuk memperebutkan sisi aktif sitrat
sinthase. Berkurangnya konsentrasi sitrat yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas enzim isositrat
dehidrogenase akan meningkatkan laju pembentukan sitrat
2. α ketoglutarat dehidrogenase dihambat dengan kuat oleh produknya, NADH dan suksinil CoA.
Aktivitasnya meningkat jika [NADH] berkurang

Tabel 4-3. Efektor alosterik pada pengaturan isositrat dehidrogenase
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3. α ketoglutarat dehidrogenase dihambat dengan kuat oleh produknya, NADH dan suksinil CoA.
Aktivitasnya meningkat jika [NADH] berkurang
4. Suksinil CoA juga berkompetisi dengan asetilCoA dalam reaksi sitrat synthase (penghambatan umpan
balik}.
5. ADP, ATP dan Ca2+ merupakan regulator alsterik untuk enzim-enzim dalam SAS
Berikut adalah gambaran skematis pengaturan SAS:
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Gambar 4-11. Pengaturan Siklus Asam Sitrat
Siklus Glioksilat
Khusus tanaman mempunyai enzim yang memperantarai konversi asetil CoA menjadi oksaloasetat.
Hal ini dilakukan dalam jalur glioksilat , jalur yang melibatkan enzim-enzim dalam mitokondria maupun
glioksisom. Dalam siklus glioksilat oksaloasetat dalam mitokondria diubah menjadi aspartat oleh aspartat
aminotransferase dan ditranspor ke glioksisom dimana akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Senyawa
ini selanjutnya diisomerisasi menjadi isositrat sebagaimana yang terjadi dalam SAS. Enzim isositrat liase
dalam glioksisoma selanjutnya akan memecah isositrat menjadi suksinat dan glioksilat, sehingga namanya
siklus glioksilat. Suksinat kemudian ditranspor ke mitokondria untuk bergabung dengan SAS dan diubah
menjadi oksaloasetat. Jadi jalur glioksilat merupakan konversi asetil CoA menjadi glioksilat, bukan CO2
sebagaimana dalam SAS.
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Gambar 4-12. Konversi isositrat menjadi malat

Gambar 4-13. Siklus Glioksilat
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Soal Latihan
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1. Terangkan apa arti amphibolik pada siklus asam sitrat.
2. Berikut ini adalah senyawa intermedier siklus asam sitrat, kecuali
a. stearat
b. αketoglutarat
c. malat
d. suksinil CoA
3. Tuliskan rangkuman reaksi dehidrogenasi piruvat.
4. Berapa banyak NADH yang dihasilkan jika kita menghidrolisis 1 mol glukosa dalam siklus asam
sitrat?
5. Sebutkan 2 jalur metabolisma yang menggunakan senyawa intermedier siklus asam sitrat
6. Apa yang dimaksud dengan reaksi anaplerotik?
7. Sebutkan 2 mekanisma pengaturan siklus asam sitrat
8. Apa perbedaan utama antara siklus asam sitrat dengan siklus glioksilat

Sumber Rujukan
Lehninger AL, Nelso DL, Cox MM (1993) Principles of Biochemistry. Worth Publisher, New York.
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW (1993) Harper’s Biochemistry, twenty-third edition.
Appleton & Lange, Norwalk Connecticut

BAB V TRANSFER ELEKTRON
Oksidasi lengkap glukosa oleh molekul oksigen ditunjukkan oleh persamaan reaksi berikut:
C6H12O6 + 6O2

6CO2 + 6 H2O dengan ∆G = -2823 kJ/mol
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Untuk melihat lebih jelas mengenai transfer electron, persamaan tersebut dipecah menjadi 2 reaksi
1. Oksidasi atom C dari glukosa dengan persamaan reaksi:
C6H12O6 + 6 H2O

6CO2 + 24H+ + 24 e-

2. Reduksi molekul oksigen dengan persamaan reaksi
6O2 + 24H+ + 24 e-

12 H2O

Elektron-elektron tersebut selanjutnya masuk ke dalam rantai pernafasan melalui reoksidasi NADH dan
FADH2. Elektron-elektron tersebut berpartisipasi dalam serangkaian oksidasi reduksi lebih dari 10 pusat
reduksi sebelum mereduksi oksigen membentuk air. Dalam proses ini proton dikeluarkan dari mitokondria.
Energi bebas yang terbentuk sebagai akibat adanya gradient pH digunakan untuk mensintesis ATP dari ADP
dan Pi melalui fosforilasi oksidatif. Reoksidasi NADH menghasilkan 3 ATP sedang reoksidasi FADH2
menghasilkan 2 ATP dengan total 38 ATP/mol glukosa yang dioksidasi lengkap menjadi CO2 dan H2O.
Gambar aliran electron dalam transfer elektron

Gambar 5-1. Aliran elektron dalam transfer electron
Transfer electron terjadi di membrane dalam mitokondria
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Gambar 5-2. Strukturmembran dalam mitokondria, tempat berlangsungnya transfer elektron
Tabel 5-1.Potensial reduksi dalam rantai pernafasan dan carier elektronnya
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Gambar 5-4. Transpor electron pada membrane dalam mitokondria
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Kontrol terhadap produksi ATP.
Beberapa reaksi irreversible berperan sebagai titik control dari jalur dan biasanya dikatalisis oleh regulator
enzim dengan alosterik control.Dalam reaksi sitokrom oksidase tahapan terakhir dalam transfer electron
bersifat irreversible yang oleh karena itu merupakan kandidat utama sebagai titik control jalur.
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Soal Latihan
1. ATP yang dihasilkan dari hidrolisis FADH2 adalah
a. 2
b. 3
c. 4
d. 38
2. ATP yang dihasilkan dari hidrolisis NADH adalah
a. 2
b. 3
c. 4
d. 3
3. Beri 2 contoh carier elektron dalam transfer elektron.
4. Di dalam sel, transfer elektron berlangsung di ……
5. Total ATP yang dihasilkan dalam respirasi 1 mol glukosa adalah …..
Sumber Rujukan
Lehninger AL, Nelso DL, Cox MM (1993) Principles of Biochemistry. Worth Publisher, New York.
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW (1993) Harper’s Biochemistry, twenty-third edition.
Appleton & Lange, Norwalk Connecticut

BAB VI ASAM AMINO
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Di alam erdapat 20 macam asam amino yang menyusun protein. Asam amino adalah senyawa yang
membawa gugus amino (-- NH2) dan gugus asam karboksil (--- COOH) pada atom karbon yang sama yang
disebut dengan karbon alfa ( Cα ). Kecuali glisin, Cα dari asam amino bersifat asimetri. Oleh karena itu
keduapuluh asam amino tersebut, kecuali prolin, dikenal dengan α asam amino Prolin mempunyai gugus
amino sekunder dan sebenarnya adalah sebuah α asam imino tetapi biasanya disebut dengan asam amino.
Rumus umum dari sam amino adalah:

Gambar 1. Srtuktur asam amino
Keduapuluh asam amino tersebut berbeda pada gugus Rnya. Glisin merupakan asam amino yang paling
sederhana dengan R berupa atom hidrogen (H). Alanin dalah asam amino dengan R berupa gugus methil ( -CH3). Struktur selengkapnya dari keduapuluh asam amino tersebut adalah sebagai berikut:
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Sifat umum
Nilai pK dari keduapuluh sam amino seperti tertera pada tabel 1.2 berikut. Nilai pK1 untuk gugus
asam karboksilat sedang pK2 untuk gugus amino, sedang pKR menunjukkan nilai pK untuk rantai samping
apakah bersifat asam atau basa. Nilai pK untuk gugus asam karboksil menunjukkan kisaran sempit, sekitar
2,2 sehingga pada pH di atas 3,5 gugus asam ini hampir seluruhnya dalam bentuk karboksilat (--COO- )
Nilai pK dari semua gugus amino sekitar 9,4 dan oleh karena itu pada pH di bawah 8 semuanya dalam bentuk
ion amonium (NH3+).
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Hal ini mempunyai konsekuensi penting yakni: pada kisaran pH fisiologi baik gugus asam maupun gugus
amino dari suatu asam amino seluruhnya dalam keadaan terionisasi. Oleh karena itu suatu asam amino dapat
bersifat asam ataupun basa. pH dimana suatu asam amino tidak bermuatan disebut dengan titik Isoelektris
(pI). Suatu senyawa yang mempunyai sifat demikian disebut senyawa amfoter atau disebut juga amfolit.
Molekul yang membawa gugus dengan muatan polaritas yang berlawanan disebut ion dipolar atau switterion.
Ini sangat berpengaruh terhadap sifat fisiknya, misal: kebanyakan asam amino mempunyai titik didih 300oC,
sedangkan turunan asam amino yang tidak dalam keadaan terionisasi mempunyai titik didih 100oC. Seperti
halnya senyawa ion yang lain, asam amino tersebut lebih mudah larut dalam pelarut polar dibanding dalam
pelarut non polar. Dan sebagian besar asam amino larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik.
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Gambar 6-1. Kurva titrasi glisin
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Gambar 6-2. Titik isoelektris.
Klasifikasi
Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Asam
amino dengan rantai samping non polar bersifat hidrofobik, asam amino dengan rantai samping polar bersifat
hidrofilik. Asam amino dengan rantai samping membawa gugus karboksil bersifat asam, dan pada pH
fisiologi gugus karboksil akan terdisosiasi sehingga gugus R bermuatan negatif. Asam amino bersifat basa
karena rantai samping yang membawa gugus amino yang pada pH fisiologi terdisosiasi sehingga R
bermuatan positif. Rantai samping yang bersifat asam atau basa berupa ion sehingga bersifat hidrofilik.
Asam amino dengan rantai samping non polar ada 9 yaitu: glisin, yang pada tahun 1820 ditemukan
sebagai komponen gelatin dan merupakan asam amino pertama yang diidentifikasi dan mempunyai rantai
samping paling kecil yaitu atom H. Alanin, valin, leusin dan isoleusin mempunyai rantai samping
hidrokarbon alifatis gugus metil sampai gugus butil isomer. Methionin mempunyai R thiol ether dan S yang
kurang lebih sama dengan ukuran methil. Prolin merupakan asam inimno siklis, merupakan hal yang unik
diantara semua asam amino. Phenilalanin dengan R mempunyai gugus phenil dan triptofan dengan gugus
indol, rantai samping cincin aromatis dengan ukuran besar dan non polar
Kelompok asam amino polar tidak bermuatan terdiri dari 6 masing-masing adalah: serin dan threonin
dengan rantai samping membawa hidroksil, asparagin dan glutamin dengan R membawa amida dan tyrosin
dengan R membawa phenol serta cystein yang mempunyai gugus thiol yang juga unik, dan sering
meembentuk ikatan disulfida dengan cystein lainnya. Senyawa dimer ini disebut dengan cystin. Jembatan
disulfida ini mempunyai nilai penting dalam struktur protein, dapat menghubungkan rantai polipeptida
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terpisah atau saling berikatan antara cystein dalam polipeptida yang sama.

Gambar6.3 Ikatan disulfida antara 2 cystein.
Asam amino dengan rantai samping polar dan bermuatan ada 2 yaitu muatan positif dan negatif.
Terdapat 5 macam asam amino dalam kelompok ini antara lain: lysin, arginin, dan histidin adalah asam
amino yang pada pH fisiologi bermuatan positif. Diantara ke20 macam asam amino hanya histidin yang
mempunyai pKR = 6,0 yang akan terionisasi pada pH fisiologi. Pada pH 6, 50% dari gugus imidazolnya
bermuatan, sehingga pada rentangan pH fisiologi yang mendekati basa, histidin bersifat netral.
Konsekuensinya, rantai samping histidin sering berpartisipasi dalam reaksi enzimatis. Aspartat dan glutamat
dalah asam amino bersifat asam, karena bermuatan negatif pada pH di atas 3
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Ikatan peptida
Polimerisasi α asam amino terjadi melalui ikatan CO --- NH dengan membebaskan 1 molekul air.
Ikatan CO – NH tersebut disebut dengan ikatan peptida. Polimer yang terdiri dari berturut-turut 2, 3,
beberapa (3-10) dan banyak residu asam amino dikenal dengan dipeptida, tripeptida, oligopeptida dan
polipeptida, dan sering disingkat dengan peptida. Protein adalah molekul yang terdiri dari 1 atau lebih rantai
polipeptida. Polipeptida-polipeptida tersebut mempunyai ukuran yang bervariasi mulai dari 40 sampai >
4.000 asam amino. Jika berat molekul (BM) dari 1 residu asam amino adalah 110 D maka berat polipeptida
berkisar antara 4 kD – 440 kD.

file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (70 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

Gambar 6-4 Pembentukan Ikatan peptida
Polipeptida merupakan polimer linear. Ikatan peptida terbentuk melalui rangkaian antara ’kepala
dengan ekor’ sehingga tidak membentuk percabangan.

Gambar 6-5. Polimer linear peptida
Dengan 20 macam pilihan asam amino yang tersedia dalam suatu rantai polipeptida, dapat digambarkan
bahwa molekul protein yang berbeda dapat terbentuk dalam jumlah yang sangat besar. Misal: untuk
dipeptida. Jika ada 20 macam asam amino sebagai asam amino pertama, maka untuk asam amino keduapun
ada 20 variasi. Jadi untuk dipeptida total ada 202 = 400 dipeptida yang berbeda. Demikian jga dengan
tripeptida dengan 20 macam variasi untuk asam amino pertama, kedua dan ketiga maka menghasilkan 203 =
8.000 tripeptida yang berlainan. Jika suatu polipeptida rata-rata mempunyai 100 asam amino maka
kemungkinan da 20100 = 1,27 x 10130 polipeptida, suatu jumlah yang sangat besar.

Gambar 6-6. Bentik planar dari polupeptida
Asam amino non standar
Kode genetik universal mengkode hanya 20 macam asam amino yang hampir identik pada semua
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organisma. Disamping ke20 macam asam amino tersebut ada beberapa asam amino yang menyusun protein
tertentu. Asam amino seperti yang tercantum dalam gambar berikut: asam-amino-asam amino tersebut
merupakan hasil modifikasi dari residu asam amino setelah rantai polipeptida terbentuk. 4-hydroxyproline
dan 5-hydroxyprolin merupakan asam amino yang paling banyak dijumpai. Keduanya merupakan penyusun
serabut protein kolagen. Histon merupakan protein ribosom dan kromosom yang berinteraksi dengan asam
nukleat. Protein ini mengalami methilasi, asetilasi, atau dan fosforilasi. γ karboksiglutamat merupakan
komponen protein yang berperan dalam proses pembekuan darah.

Gambar 6-7. Asam amino non standar
Disamping perannya dalam menyusun protein, asam amino-asam amino dan turunannya berperan
penting dalam berbagai fungsi biologi. Seperti yang tertera dalam gambar berikut:
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Gambar 6-8 Asam amino dengan fungsi spesifik
Beberapa turunan asam amaino berperan sebagai mesenger kimia dalam komunikasi antar sel. Glisin
misalnya bersama asam amino butirat (GAB: hasil dari decarboxylasi glutamat) dan dopamin (hasil dari
tyrosin) merupakan neurotransmitter, substansi yang dilepaskan oleh sel saraf untuk mengubah tingkah laku
sel tetangganya). Histamin, hasil dekarboksilasi histidin, adalah mediator potensial untuk reaksi bersifat
alergi, serta thyroxin, hasil dekarboksilasi dari tyrosin, adalah hormon thyroid yang mengandung iodin yang
berperan dalam memacu metabolisma vertebrata.
Beberapa asam amino tertentu merupakan intermedier penting dalam berbagai proses metabolisma.
Citrulin dan ornithin merupakan intermedier dalam biosintesis urea. Ada sekitar 250 macam asam amino
yang ditemukan dalam brbagai tanaman dan jamur. Diantaranya ada yang berfungsi sebagai proteksi.
Azaserin misalnya, merupakan antibiotik yang sangat bermanfaat di bidang kesehatan.
Soal Latihan
1. Tuliskan struktur umum asam amino.
2. Asam amino yang paling sederhana adalah:
a. Glisin

b. Alanin

c. Valin
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3. Asam amino dengan rantai samping cincin aromatis adalah
a. Tirosin
c. Glutamin
c. Valin
d. Lisin
4. Satu-satunya asam amino yang dapat membentuk ikatan disulfida adalah
a. Tirosin
b. Methionin
c, cistein
5. Terangkan bagaimana pengaruh pH terhadap asam amino.

d. Lisin

6. Terangkan bagaimana pembentukan ikatan peptida.
7. Beri 2 contoh asam amino yang tidak emnyusun protein
8. Di alam asam amino yang menyusun protein ada....

Sumber Rujukan
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW (1993) Harper’s Biochemistry, twentythird edition. Appleton & Lange, Norwalk Connecticut
Stryer, L. 1988. Biochemistry, third Edition. Freeman and Company, New York, USA
Voet, D and Voet J.G. 1990.Biochemistry. John Wiley & Sons, New York

BAB VII PROTEIN
Protein merupakan pusat aksi dalam proses biologi. Diantara senyawa organik, protein mempunyai
fungsi yang paling beragam. 1). Berfungsi sebagai enzim yang mengkatalisis semua reaksi kimia dalam
metabolisma. 2). Sebagai regulator untuk aktivitas enzim (merupakan komponen dari enzim) ataupun
sebagai mesenger kimia dalam hormon maupun reseptor untuk hormon tersebut. 3) Berperan dalam transpor
berbagai senyawa penting seperti ion logam, O2, glukosa, lipid dan lain-lain. 4). Berperan dalam gerak,
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seperti kontraksi serabut otot ataupun gerakan mekanis dalam pemisahan kromosom selama proses
pembelahan sel. 5). Dibutuhkan untuk fungsi sensor, rhodopsin, protein dalam retina, diperlukan dalam
proses sel syaraf. 6). Berperan dalam sistem imun, immunoglobulin yang merupakan komponen penting
dalam sistem pertahanan hewan tingkat tinggi. 7). Bagian struktural yang memberikan sifat karakteristik
kuat, keras seperti collagen yang merupakan penyusun tulang, tendon maupun ligamen.
Fungsi protein hanya dapat difahami jika kita memahami struktur protein tersebut. Ada 4 tingkatan
struktur protein seperti digambarkan pada gambar berikut:

. Gambar 7-1 Tingkatan struktur protein.
1. Struktur primer (1o structure)
Menunjukkan urutan asam amino dalam suatu rantai polipeptida. Polipeptida bovine dari hormon insulin
merupakan polipeptida pertama yang berhasil ditentukan urutan asam aminonya oleh Frederick Sanger
tahun1953.
2. Struktur sekunder (2o structure)
Adalah pengaturan lokal dari rangka ikatan peptida (C – N) atau ’backbone’ dari suatu polipeptida.
Struktur sekunder yang paling umum adalah heliks, memutar kekanan ataupun kekiri. Polipepetida yang
mempunyai struktur α heliks membentuk putaran kekanan. Struktur α heliks ini sering dijumpai pada
protein fibrosa maupun protein globuler.
file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (75 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

Gambar 7-2. Sruktur sekunder α heliks
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Gambar 7-3. Struktur α heliks
Pada protein globuler, setiap putaran terdiri dari 11 residu. Struktur sekunder lainya adalah struktur β
pleated sheet. Jika pada struktur α heliks ikatan hidrogen terjadi di dalam polipeptida itu sendiri, ada
struktur β pleated sheet ikatan hidrogen terbentuk antara 1 polipeptida dengan polipeptida yang lain. Ada
2 macam β sheet: β pleated sheet paralel dan β pleated sheet anti paralel. β pleated sheet parallel jika
ikatan hydrogen yang terbentuk antara polipeptida mempunyai arah yang berlawanan, sedang β pleated
sheet anti paralel ikatan hydrogen yang terbentuk searah.

Gambar 7-4. Struktur sekunder β pleated sheet antiparalel dan paralel
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Gambar 7-5. Struktur sekunder β sheet
Bagian lain dari polipeptida yang tidak membentuk α heliks dan β sheet disebut dengan konformasi koil
atau loop. Seperti ditunjukkan gambar berikut:
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Gambar.7-6. Polipeptida dengan putaran ke kanan β sheet ditunjukkan sebagai anak panah
dengan pita α helix.

Gambar 7-7 Triosafosfat Isomerase dengan 247 residu asam amino terdiri atas 8 utas β sheet
yang membentuk susunan silindris

Gambar 7-8. Struktur sekunder β sheet
Protein fibrosa adalah molekul yang sangat panjang dengan struktur sekunder yang paling dominan.
Banyak protein fibrosa merupakan bahan struktural yang mempunyai fungsi bervariasi seperti: protektif,
konektif maupun suportif. Contoh: Keratin, adalah protein yang secara mekanis sangat kuat dan secara
kimia bersifat tidak reaktif. Keratin ini dijumpai pada semua vertebrata, khususnya pada lapisan luar
epidermis yang sifatnya seperti tanduk misalnya rambut, tanduk, kuku, maupun bulu. Ada 2 macam
keratin, α keratin dijumpai pada mammalia, sedang β keratin terdapat pada reptil dan burung.
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Gambar 7-9. Keratin
Serat sutra banyak dihasilkan oleh kelompok serangga dan arakhnida (laba-laba) untuk membentuk
kepompong. Komponen utama serat sutra adalah fibroin yang merupakan protein fibrosa, dan sericin
berupa protein amorf berfungsi sebagai perekat. Struktur sekunder dari serat sutera adalah β sheet.
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Gambar 7-10 Serat sutera dan struktur sekunder β sheet
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Gambar 7-11. Rantai samping glisin dari β sheet tetangga selalu berinteraksi sebagaimana Ala
dengan Ser.
Colagen merupakan protein yang paling banyak dijumpai di vertebrata. Colagen merupakan protein
ekstraseluler yang diorganisir menjadi serabut yang tidak larut dan sangat kuat. Hal ini sesuai dengan
fungsi kolagen sebagai komponen jaringan ikat pada tulang, gigi, kartilago, ligamen, dan tendon serta
sebagai matriks fibrosa pada kulit dan pembuluh darah. Setiap serabut colagen terdiri dari tiga polipeptida
dengan struktur sekunder heliks yang memutar ke kiri.

Gambar 7-12. Serabut kolagen tersusun dari 3 polipeptida
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Gambar 7-13. Struktur kolagen aantara 3 polipeptida
3. Struktur Tersier (3o structure)
Adalah pengaturan 3 dimensi dari protein tersebut, yaitu lipatan dari struktur sekunder bersama dengan
pengaturan rantai sampingnya. Struktur tersier protein ini pertama kali ditemukan oleh John Kendrew dan
kawan-kawan pada tahun 1950an, dengan mengamati struktur myoglobin ikan hiu menggunakan sinar X.

Gambar 7-14 Struktur tersier dari enzim.
Satu sub unit dari enzim gliseraldehid 3P dehidrogenase dari Bacillus strearothermophilus. Polipeptida
melipat ke dalam 2 domain yang berbeda. Domain pertama (residu 1 – 146, ditunjukkan oleh warna
merah) berikatan dengan NAD+ (hitam) Domain kedua, ditunjukkan oleh warna hijau.
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Struktur quartener (4o structure)
Pengaturan suatu protein yang mempunyai 2 sub unit polipeptida atau lebih. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa interaksi antara satu polipeptida dengan polipeptida yang lain dalam suatu protein adalah spesifik.
Struktur quartener protein ini biasanya terdapat pada protein dengan BM > 100 kD.

Gambar 7-15 Struktur quartener hemoglobin yang terdiri dari 4 sub unit α1 (kuning), β1 (biru
muda), α2 (hijau), dan β2 (biru tua) dan gugus heme berwarna merah.
Stabilitas Protein
Suatu protein hanya akan stabil bila pada kondisi fisiologi. Struktur suatu protein merupakan hasil
keseimbangan yang sangat baik dari bermacam gaya, atau kekuatan.
A. Gaya elektrostatik
Ada 2 macam yaitu: ikatan ion, adalah interaksi antara 2 gugus protein yang mempunyai muatan
berlawanan yang dikenal dengan pasangan ion. Ikatan ini kuat tetapi perannya sedikit dalam menstabilkan
struktur suatu protein. Hal ini disebabkan pasangan ion yang tersembunyi (unsolvated) jarang dijumpai
pada protein dan pasangan ion yang terpampang ke bagian luar pada umumnya ada tetapi ’poorly
conserved’ pada protein homolog. Jenis yang kedua adalah interaksi antara dipole-dipole. Merupakan
asosiasi non kovalen antara molekul-molekul netral. Sering disebut dengan ikatan van der Waals yang
terjadi karena adanya interaksi elektrostatik diantara dipole-dipole. Gaya ini bertanggung jawab terhadap
berbagai interaksi antara atom-atom yang berdekatan. Interaksi antara dipole yang permanen, antara gugus
karboksil dan gugus amida dalam rangka protein merupakan ikatan penting. Ikatan/ gaya van der Waals
merupakan ikatan lemah tetapi karena terjadi dalam jumlah besar maka ikatan ini mempunyai peran
penting dalam menentukan stabilitas protein.
B. Ikatan hidrogen
Merupakan interaksi elektrostatik antara gugus donor yang bersifat asam lemah (D –H) dengan atom
reseptor (A) dengan terbentuknya pasangan elektron bebas. Ikatan hidrogen ini terbentuk diantara sesama
molekul dalam polipeptida (internal) ataupun antara molekul dalam polipeptida dengan air. Ikatan
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hidrogen internal tersusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan semua ikatan hidrogen terbentuk.
Jelasnya, ikatan hidrogen merupakan ikatan utama yang menjaga kestabilan suatu protein.
C. Interaksi Hidrofobik
Adalah gaya yang menyebabkan senyawa non polar mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga
seminimal mungkin kontak dengan air maupun senyawa amphipatik seperti sabun dan detergen,
membentuk struktur seperti micele di dalam air. Karena protein membentuk semacam micele dimana
sebagian besar rantai sampingnya yang bersifat non polar menjauhi kontak dengan air, maka interaksi
hidrofobik merupakan gaya yang penting dalam mendukung kestabilan suatu protein.
D. Ikatan Disulfida
Ikatan disulfida terbentuk pada saat polipeptida melipat atau mengatur dirinya membentuk struktur 3
dimensinya yang benar (native structure). Oleh karena itu ikatan ini berperan dalam menstabilkan struktur
3 dimensi suatu protein.

E. Denaturasi Protein
Segala sesuatu yang menyebabkan gangguan, perubahan kestabilan struktur tiga dimensi akan
menyebabkan protein mengalami denaturasi. Temperatur yang merupakan titik tengah dari proses
denaturasi disebut dengan melting temperature (Tm) yang analog dengan titik cair dari benda padat. Pada
umumnya protein mempunyai nilai Tm kurang dari 100oC, kecuali protein dari bakteri thermofil yang
mempunyai habitat dengan suhu 100oC.
Disamping suhu tinggi, denaturasi protein juga dapat disebabkan oleh:
a). Variasi pH, yang akan mengubah status ion pada rantai samping asam amino, yang selanjutnya akan
mengubah distribusi muatan dari protein dan ikatan hidrogen.
b). Adanya detergent, pada konsentrasi 10-6 M mampu mengganggu interaksi hidrofobik dengan residu
non polar oleh karena itu dapat mengganggu kestabilan struktur protein.
c). Senyawa organik terlarut, ethilen glikol, gula, urea dll, juga mengganggu interaksi hidrofobik yang
akan mengganggu kestabilan protein.
F. Renaturasi
Putusnya ikatan disulfida karena perlakuan bahan organik terlarut, misalnya larutan 2-mercaptoethanol
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mengandung urea, dapat terbentuk kembali jika pengaruh urea dihilangkan sehingga terbentuk kembali
protein yang aktif. Proses ini disebut dengan renaturasi.

Soal Latihan
1. Sebutkan 3 fungsi protein dan beri contoh masing-masing
2. Apa yang dimasuk dengan struktur sekunder? Quarterner?
3. Keratin adalah contoh protein yang mempunyai struktu sekunder .....
4. Serat sutra mempunyai struktur sekunder ........
5. Apa yang dimaksud dengan denaturasi ? Terangkan faktor penyebabnya
6. Apa yang dimaksud dengan renaturasi?
7. Ikatan/gaya apa yang berperan dalam mendukung kestabilan protein, dan ikatan apa yang paling
dominan.
8. Asam amino yang murni ketogenik adalah:
a.

Leusin

b. Glisin

c. isoleusin
d. Alanin

9. Asam amino yang murni glukogenik adalah
a. Isoleusin
c. Triptofan
b. Leusin

d. Lisin

10. Asamamino yang bersifat ketogenik dan glukogenik adalah
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a.

Leusin

c. Lisin

b. Isoleusin

d. Triptofan
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BAB VIII METABOLISMA ASAM AMINO
α-Asam amino disamping sebagai unit monomer protein juga merupakan senyawa yang mengandung
energi dan merupakan prekursor dari berbagai senyawa biologi yang mengandung nitrogen dan
mempunyai peran sangat penting. Beberapa diantaranya adalah heme, gugus amina yang aktif, glutathion,
nukleotida serta koenzim yang mengandung nukleotida. Asam amino dikelompokkan menjadi 2: asaam
amino esensial dan asam amino non esensial. Mamalia dapat mensintesis asam mino non esensial tetapi
harus mendapatkan asam amino esensial dari diet.
Kelebihan asam amino dalam diet tidak disimpan untuk nantinya digunakan dan tidak juga dibuang,
tetapi diubah menjadi senyawa metabolit intermedier seperti piruvat, oxaloasetat, dan α ketoglutarat.
Sebagai konsequensinya, asam amino juga merupakan prekursor dari glukosa, asam lemak dan bodi keton
yang digunakan sebagai sumber energi.
Ada 3 jalur metabolisma asam amino: penguraian, sintesis dan pemanfaatan.
I. Penguraian asam amino meliputi:
1. Deaminasi (penghilangan gugus amino)
Gugus amino dikonversi menjadi amonium atau gugus amino dari aspartat. Tahapan pertama dalam
penguraian asam amino adalah pemindahan gugus amino (Transaminasi) dengan tujuan membuang
kelebihan nitrogen dan menguraikan sisa rangka karbonnya. Sebagian besar hasil ekskresi nitrogen
file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (87 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

pada mammalia terestrial adalah urea yang disintesis dari amonia dan aspartat. Keduanya diperoleh
terutama dari glutamat yang merupakan hasil reaksi deaminasi.
Pemindahan gugus amino dari asam amino ke asam keto menghasilkan asam keto dari asam amino asal
dan asam amino baru dari asam keto yang sudah menerima gugus amino. Reaksi ini dikatalisis oleh
aminotransferase atau transaminase. Sebagai aseptor utama gugus amino adalah α ketoglutarat
membentuk asam amino glutamat:
Asam amino + α ketoglutarat ---------- α asam aketo + glutamat
Glutamat selanjutnya mentransfer gugus aminonya dalam transaminasi kedua ke oxaloasetat
membentuk aspartat.
Glutamat + oxaloasetat ------ α ketoglutarat + aspartat
Transaminasi sebenarnya terjadi dalam 2 tahap.
Pertama, pemindahan gugus amino ke enzim dengan partisipasi piridoksal pospat (PLP) dimana enzim
tersebut sesudah mengikat pospat akan menjadi piridoksamin pospat (PMP).
Asam amino + enzim ------- α asam keto + enzim – NH2
Kedua, transfer gugus amino dari enzim ke α ketoglutarat membentuk asam amino glutamat dan enzim
kembali.
α-ketoglutarat + enzim – NH2 ------- glutamat + enzim
Deaminasi terjadi melalui deaminasi oksidatif dari glutamat oleh glutamat dehidrogenase
membebaskan amonia. Reaksi ini membutuhkan NAD+ atau NADP+ sebagai oksidator dan
membentuk kembali α ketoglutarat untuk berperan dalam transaminasi berikutnya.
Glutamat + NAD(P)+ --------- α ketoglutarat + NH3 + NAD(P)H
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Gambar 8-1. Deaminasi oksidatif.
2. Penggabungan amonium dan nitrogen dari aspartat dalam exkresi urea (siklus urea)
Makhluk hidup mengekskresikan kelebihan nitrogen dalam metabolismenya dalam tiga bentuk. Hewan
yang hidup di air pada umumnya mengekskresikan sisa metabolisma nitrogennya dalam bentuk
amonia. Kelompok hewan ini disebut ammonotelik. Bagi sebagian besar vertebrata yang hidup di darat,
kelompok unggas dan reptil, mengekskresikan sisa metabolisma nitrogennya alam bentuk yang kurang
toksik, asam urat. Kelompok hewan ini disebut urecotelik. Mammalia mengekskresikan sisa
metabolisma nitrogennya dalam bentuk yang tidak toksik yaitu urea sehingga kelompok ini disebut
dengan ureotelik.

Gambar 8-2 Struktur amonia, asam urat dan urea
Urea disintesis dalam hati oleh enzim-enzim yang terdapat dalam siklus urea. Urea selanjutnya
disekresikan dalam aliran darah dan diambil oleh ginjal untuk diekskresikan dalam urin. Rangkuman
reaksi dalam siklus urea adalah:
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Gambar 8-3.Overall reaksi sintesis urea

Gambar 8-4 Siklus urea
Ada 5 tahapan dalam siklus urea
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1. Kondensasi dan aktivasi NH4+ dan HCO3- meembentuk carbamoyl fosfat. Reaksi ini terjadi di
mitokondria dan dikatalisis oleh Carbamoyl Phosp[hat Synthetase (CPS)

Gambar 8-5. Sintesis Karbamoyl fosfat
2. Transfer gugus karbamoyl dari karbamoyl fosfat ke ornithin membentuk citrulin. Reaksi ini terjadi di
mitokondria dan dikatalisis oleh ornithin transkabamoylase. Oleh karena berlangsung di mitokondria,
maka ornitin yang dihasilkan di sitoplasma harus ditranspor ke mitokondria melalui sistem transpor
spesifik. Reaksi selanajutnya dalam siklus urea terjadi di sitoplasma, oleh karena itu citrulin yang
terbentuk harus dikeluarkan dari mitokondria.
3. Penggabungan gugus amino dari aspartat ke citrulin memebentuk argininosuksinat. Enzim yang
mengkatalisisnya adalah arginino suksinat synthetase

Gambar 8-6. Sintesis argininosuksinat
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4. Pemecahan argininosuksinat menjadi arginin dan rangka karbon aspartat menjadi fumarat oleh enzim
argininossuksinase. Arginin merupakan prekursor dari urea. Fumarat selanjutnya diubah kembali
menjadi aspartat melalui siklus Krebs. Jadi antara siklus urea dan siklus Krebs berhubungan melalui
fumarat. Fumarat diubah menjadi oxaloasetat yang selanjutnya mengalami transaminasi membentuk
aspartat.
5. Pembebasan urea dari arginin dan membentuk ornithin kembali. Reaksi ini dikatalisis enzim
arginase. Ornithin selanjutnya dikembalikan ke mitokondria.
3. Konversi Rangka karbon dari asam amino menjadi senyawa metabolit intermedier
Penguraian asam amino mengubahnya menjadi senyawa intermedier dalam siklus asam sitrat atau
prekursor dari senyawa intermedier tersebut sehingga dapat dimetabolisma lebih lanjut menjadi CO2
dan H2O atau digunakan dalam glukoneogenesis. Pada hewan penguraian asam amino untuk
glukoneogenesis biasanya mencapai 10 – 15% dari total energi yang dibutuhkan.
Keduapuluh asam amino yang ada mempunyai rangka karbon yang bervariasi sehingga konversinya
menjadi senyawa intermedier juga berbeda-beda. Asam amino-asam amino tersebut diuraikan menjadi
7 macam senyawa intermedier yait: pirufat, α ketoglutarat, suksinil Co-A, fumarat, oxaloasetat, asetil
Co-A dan asetoasetat. Berdasarkan jalur katabolismanya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 2
masing-masing:
a. Asam amino glukogenik, adalah asam amino dimana rangka karbon diuraikan menjadi piruvat,
α ketoglutarat, suksinil Co-A, fumarat atau oxaloasetat, yang merupakan prekursor dari glukosa.
Alanin misalnya, apabila mengalami transaminasi menghasilkan piruvat yang dapat diubah menjadi
glukosa dalam glukoneogenesis.
b. Asam amino ketogenik, adalah asam amino dimana rangka karbon diuraikan menjadi asetil CoA atau asetoasetat yang selanjutnya diubah menjadi asam lemak atau bodi keton. Leusin misalnya,
rangka karbonya akan diubah menjadi asetil Co-A atau asetoasetat. Hewan tidak mempunyai jalur
metabolisma yang dapat mengubah asetil Co-A atau asetoasetat menjadi prekursor glukogenik,
sehingga tidak mungkin mengubah leusin atau lisin menjadi karbohidrat.
Isoleusin, phenilalanin, threonin, thryptofan, dan tyrosine bersifat glukogenik dan ketogenik.
Isoleusin misalnya, diuraikan menjadi suksinil Co-A dan asetil Co-A yang merupakan prekursor dari
karbohidrat maupun bodi keton. 13 asam amino sisanya adalah glukogenik murni.
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Gambar 8-7. Penguraian asam amino menjadi 7 macam. kelompok

3.A. Alanin, Cystein, Glisin, Serin dan Threonin diuraikan menjadi piruvat.
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Gambar 8-8. Jalur konversi alanin
3.B. Asparagin dan Aspartat diuraikan menjadi oksaloasetat

Gambar 8-9. Transaminasi aspartat
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Gambar 8-10. Konversi Asparagin menjadi Aspartat oleh asparaginase
3.C. Arginin, Glutamat, Glutamin, Histidin, dan Prolin diuraikan menjadi α ketoglutarat
Arginin, glutamin, histidin, dan prolin semuanya dikonversi menjadi glutamat. Glutamat selanjutnya
dioksidasi oleh glutamat dehidrogenase mebentuk α ketoglutarat. Konversi glutamion menjadi glutamat
hanya 1 tahapan reaksi hidrolisis oleh glutaminase, sedang histidin lebih kompleks meliobatkan senyawa
intermedier glutamat-5-semialdehid.
3.D. Isoleusin, Methionin dan Valin diuraikan menjadi suksinil Co-A.
Penguraian asam amino dengan rantai samping bercabang dimulai dengan melibatkan enzim umum seperti
dalam transaminasi membentuk α asam keto yang sesuai, dekarboksilasi menghasilkan asil CoA dan
dehidrogenasi dengan FAD untuk membentuk ikatan rangkap. Penguraian methionin dimulai dengan
reaksinya dengan ATP membentuk S-adenosilmethionin (SAM), yang selanjutnya mengalami methilasi
membentuk S-adenosilhomosistein yang akan dihidrolisis menghasilkan adenosin dan homosistein.
Homosistein bergabung dengan serin membentuk sisathionin yang berikutnya membetnuk sistein dan α
ketobutirat yang diuraikan lebih lanjut menjadi suksinil CoA.
3.E. Leusin an Lisin diuraikan menjadi asetoasetat atau asetil Co-A.
Leusin dioksidasi melalui reaksi kombinasi dalam β oksidasi dan sintesis bodi keton. Tahapan selanjutnya
adalah karboksilasi yang melibatkan enzim dengan biotin.Jalur penguraian leusin dan lisin melalui 11
tahapan reaksi sampai terbentuk rangka karbon dimana leusin menghasilkan asetoasetat dan asetil CoA,
sedang lisin menghasilkan asetoasetat dan 2 molekul CO2. Kelainan genetik dalam penguraian ini
mengakibatkan hiperlisinemia dan hiperlisinuria (konsentrasi lisin yang tinggi dalam darah dan urin) yang
menmyebabkan kemunduran fisik dan mental. Karena asetoasetat maupun asetil Co A tidak dapat dikonversi
menjadi gula, glukosa, dalam tubuh hewan, maka lisin dan leusin merupakan asam amino ketogenik murni.
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3.F. Triptofan diuraikan menjadi Alanin dan asetil Co A
Triptofan diuraikan menjadi alanin dan asetil Co-A melalui serangkaian reaksi yang kompleks yang juga
melibatkan pembentukan senyawa α ketoadipat (juga merupakan senyawa hasil penguraian lisin). α
ketoadipat selanjutnya diuraikan dalam 7 tahapan reaksi menghasilkan asetoasetat dan 2 molekul CO2.
3.G. Phenilalanin dan Tyrosin diuraikan menjadi fumarat dan Asetoasetat.
Tahap pertama dari penguraian phenilalanin adalah hidroksilasi yang menghasilkan tirosin. Keduanya
diuraikan melalui jalur yang sama dalam 6 tahapan reaksi membentuk senyawa intermedier siklus asam sitrat
fumarat dan asetoasetat yang merupakan bodi keton.
II. Biosintesis Asam Amino
Beberapa macam asam amino hanya dapat disintesis dalam tanaman atau mikroorganisma. Asam
amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh mamalia disebut dengan asam amino esensial, yang oleh
karena itu harus ada dalam diet.
Table 8-1. Asam amino esensial dan non esensial
No
Asam amino esensial Asam amino non esensial
1.
Arginin*
Alanin
2.
Histidin*
Asparagin
3.
Isoleusin
Aspartat
4.
Leusin
Cystein
5.
Lisin
Glutamat
6.
Phenilalanin
Glutamin
7.
Threonin
Glisin
8.
Tryptophan
Prolin
9.
Valin
Serin
10.
Methionin
Thyrosin
Catatan:
*merupakan asam amino semi esensial, artinya disintesis dengan jumlah yang tidak cukup bagi anakanak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

A. Biosinthesis Asam Amino non esensial.
Semua asam amino non esensial kecuali tyrosin disinthesis melalui jalur sederhana dari jalur metabolisma
umum seperti piruvat, oksaloasetat, α ketoglutarat dan 3 phosphogliserat. Tyrisin dibentuk dari asam
amino esensial phenilalanin melalui 1 langkah hidroksilasi. Jadi kebutuhan diet akan phenilalanin
menggambarkan juga kebutuhan akan tyrosin. Oleh karena itu adanya tyrosin alam diet akan mengurangio
keutuhan terhadap phenilalanin.
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Alanin, Asparagin, Aspartat, Glutamat dan Glutamin dibentuk dari piruvat, oksaloasetat dan α ketoglutarat.
Sintesis dari masing-masing asam amino tersebut hanya 1 tahapan transaminasi. Asparagin disintesis dari
aspartat oleh asparagin synthetase, sedang glutamin dari glutamat dengan reaksi amidasi yang dikatalisis
oleh glutamin synthetase.
Glutamin synthetase merupakan titik pusat kontril metbolisma nitrogen.
Glutamin adalah donor gugus amino dalam pembentukan banyak senyawa biosinthetik maupin bentuk
cadangan bagi ammonia. Sebagai konsekuensinya, glutamin synthetase mempunyai peran sentral dalam
metabolisma nitrogen dan menjadikan enzim tersebut sebagai kandidat yang sangat baik dalam mengatur
aliran metabolisma dari senyawa nitrogen. Glutamin synthetase pada mammalia diaktifkan oleh α
ketoglutarat yang merupakan hasil deaminasi oksidatif dari glutamat. Hal ini diduga mencegah akumulasi
amonia yang dihasilkan oleh reaksi deaminasi tersebut.
Glutamat merupakan prekursor dari Prolin, Ornithin, dan Arginin
Gambar 24-43 menunjukkan konversi glutamat menjadi prolin yang melibatkan reduksi gugus karboksil
menjadi aldehid yang mengalami reduksi lebih lanjut menjadi prolin
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Gambar 8-12 Biosinthesis asam amino glutamat famili
Serin, Glisin, dan Cystein dibentuk dari 3-phosphogliserat.
Serin disintesis dari senyawa antara glikolisis, 3-phosphogliserat melalui 3 jalur reaksi seperti yang tertera
dalam reaksi berikut:
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Gambar 8-13. Konversi 3-P-gliserat menjadi serin
Serin berpartisipasi dalam biosintesis glisin melalui 2 cara
1. Mengubah langsung serin menjadi glisin oleh enzim serin hydroxymethil transferase dalam satu reaksi
yang juga menghasilkan N5N10-methylene THF(Gambar 24-9 sebaliknya.)
2. Kondensasi dari N5N10-methylene THF dengan CO2 dan NH4+ oleh enzim glisin synthetase (Gambar
24-9 reaksi 3 kebalikan)
Sintesis cystein dari serin dan homosistein yang merupakan hasil penguraian dari methionin (Gambar 243) sudah didiskusikan sebelumnya. Homocystein bergabung dengan serin membentuk cysathionin yang
selanjutnya akan membentuk cystein dan α-ketobutirat. Karena gugus S dari cystein berasal dari asam
amino esensial methionin, maka cystein sesungguhnya merupakan asam amino esensial.

B. Biosinthesis Asam Amino Esensial
Asam amino esensial, tidak seperti asam amino non esensial, disintesis dari prekursor metabolit yang umum.
Jalur sintesisnya hanya terdapat pada tanaman ataupun mikroorganisma dan biasanya melibatkan lebih
banyak tahapan dibandingkan dengan asam amino non esensial. Lisin, methionin, dan threonin misalnya,
semuanya disintesis dari aspartat dalam jalur yang diawali oleh enzim aspartokinase, enzim yang hanya
terdapat pada tanaman dan mikroorganisma.Valin dan leusin disintesis dari piruvat dan α ketoglutarat,
sedang triptofan, phenilalanin dan tyrosin disintesis dari PEP (phosphoenolpiruvat) dan erythrosa-4 phosphat.
Biosintesis kelompok Asam amino Aspartat: Lysin, Methionin, dan Threonin.
Pada bakteri, aspartat merupakan prekursor untuk lisin methionin, dan threonin.
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Gambar8-14. Biosintesis aspartat famili.
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Masing-masing jalur tersebut dikontrol secara independen melalui mekanisma feedback inhibition dan
represi dari sintesis enzim.
Tabel 8-2.. Kontrol dari isoenzim Aspartokinase dalam E. Coli

Enzim

Feedback Inhibitor

Corepresor

Aspartokinase I
Aspartokinase II
Aspartokinase III

Threonin
tidak ada
Lisin

Threonin dan isoleusin
Methionin
Lisin

Biosintesis Asam amino kelompok Piruvat: Leusin, Isoleusin dan Valin.
Valin dan isoleusin disintesis melalui jalur yang sama dengan 5 tahapan.
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Gambar 8-15. Biosintesis kelompok piruvat
Biosintesis Asam amino Aromatik: Phenilalanin, Tyrosin dan Triptophan
Prekursor dari asam amino aromatik adalah senyawa intermedier glikolisis phosphoenol piruvat (PEP) dan
erythrosa-4 phosphat (intermedier dalam jalur pentosa phosphat). Keduanya berkondensasi membentuk 2keto-3-deoxy-D-arabinoheptulosonate-7-phosphate, senyawa 7 C yang mengalami siklisasi yang akhirnya
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membentuk khorismat, yang merupakan titik cabang biosintesis triptofan. Chorismat selanjutnya diubah
menjadi antranilate (untuk sintesis triptofan) atau prephenat yang akan dikonversi menjadi tyrosin atau
phenilalanin. Mamalia mensintesis tirosin dari hidroksilasi phenilalanin, tetapi mikroorganisma membentuk
tirosin langsung dari prepenat.
Biosintesis Histidin
5 atom C dari 6 C yang dimiliki histidin berasal dari 5-phosphoribosil-α- pirophosphat (PRPP) yang
merupakan senyawa intermedier dan juga terlibat dalam biosintesis triptofan, nukleotida purin dan pirimidin.
III. Pemanfaatan Asam amino
A.Biosintesis dan Penguraian Heme
Heme adalah gugus prostetik yang mengandung Fe yang merupakan komponen penting dalam
berbagai protein seperti hemoglobin, myoglobin dan cytochrome.
Pada akhir masa hidupnya, sel darah merah ditarik dari peredaran dan konponennya diuraikan. Katabolisma
heme dimulai dengan pemutusan porphyrin membentuk biliverdinyang selanjutnya direduksi menjadi
bilirubin yang berwarna merah-orange.
B. Biosintesis Gluthation
Gluthation (GSH; γ-glutamylcysteinilglycine), adalah tripeptida yang mengandung ikatan γ-amida
yang tidak biasa. Senyawa ini berpartisipasi dalam berbagai proses detoksifikasi, transpor dan metabolisma.
Sebagai contoh: gluthation merupakan substrat dari reaksi peroksidase, membantu mengrusak peroksida yang
dihasilkan dari proses oksidasi.
C. Biosintesis Cofaktor Tetrahydropholate.
Tetrahydropholat (THF) berasal dari asam folat yang harus direduksi terlebih dahulu sebelum menjadi
koenzim aktif. Carbon pertama dari THF dapat berperan dalam:
1. Direduksi langsung menjadi N5,N10-methylene-THF dalam konversi deoxynukleotida dUMP
menjadi dTMP oleh thymidylate synthase
2. Direduksi menjadi N5-methyl-THF untuk sintesis methionin dari homocystein
3. Dioksidasi melalui N5,N10-methenyl-THF menjadi N10-formil-THFuntuk digunakan dalam
sintesis purin.
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Gambar8-16.Tetrahidrofolat
Fiksasi Nitrogen.
Unsur kimia yang paling menonjol dalam sistem kehidupan adalah O, H, C, N, dan P. Unsur O, H,
dan P terdapat secara luas dalam bentuk tersedia bagi metabolisma yaitu H2O, O2 dan Pi. Sebagian besar
bentuk tersedia dari C dan N adalah CO2 dan N2, dimana keduanya sangat stabil (tidak reaktif). N2 misalnya,
N—N dalam bentuk triple bond (dengan 3 ikatan) mempunyai ikatan energi sebesar 945 kJ.mol-1,
bandingkan dengan ikatan tunggal antara C--- O dengan energi sebesar 351 kJ.mol-1. CO2 hanya dapat
dimetabolisma, difiksasi oleh organiosma fotosintetik. Fiksasi N2, lebih tidak umum, dimana unsur ini hanya
dikonversi menjadi bentuk yang lebih berguna hanya oleh beberapa strain bakteri.
Rhizobium, bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen, hidup bersimbiosis dalam bintil akar tanaman
leguminosa, mengubah N2 menjadi NH3.
N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP -------------- 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi
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Gambar 8-17. Reduksi N2 terjadi dalam 3 tahap reaksi yang masing-masing melibatkan pasangan elektron
Nitrogenase juga mereduksi H2O menjadi H2 yang selanjutnya bereaksi dengan diimin membentuk kembali
N2

Gambar8-18. Aliran elektron dalam reduksi N2 oleh nitrogenase
Jadi NH3, dapat digabungkan dengan glutamat oleh glutamat dehidrogenase atau dengan glutamin oleh
glutamin synthetase. Sistem ini menghasilkan nitrogen dalam bnetuk yang bermanfaat dalam jumlah yang
lebih banyak dari pada yang dibutuhkan tanaman sehingga kelebihannya diekskresikan ke lingkungan tanah,
sehingga dapat memperkaya tanah.
Nitrogenase sangat sensitif terhadap oksigen, jika terdapat oksigen maka segera mengalami inaktivasi.
Oleh karena itu harus dijaga dari molekul reaktif tersebut. Pada Cyanobakter mempunyai sel non fotosintetik
disebut heterokis yang melindungi enzim dari O2, dan berfungsi khusus untuk fikasi N2. Pada bintil akar
leguminosa, terdapat leghemoglobin dimana bagian globion berfungsi untuk mengikat O2. Leghemoglobin
ini mempunyai afinitas yang sangat tinggi terhadap O2 menjaga konsentrasi O2 cukup rendah untuk menjaga
nitrogenase tetapi cukup menyediakan transpor pasif O2 untuk bakteri. Reduksi N2 merupakan proses yang
cukup menghabiskan energi. Dalam aktivitasnya nitrogenase memerlukan sumber elektron dan ATP.

Gambar 8-19. Bintil akar Leguminosae, tempat Fiksasi Nitrogen.
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Soal Latihan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apa yang dimaksud dngan Deaminasi Oksidatif ? Lengkapi dengan reaksinya.
Tahapan pertama dalam biosintesis urea adalah....
Sebutkan senyawa antara dalam siklus urea
Tuliskan rumus kimia dari urea
Transaminasi aspartat menghasilkan .......
Beri contoh 2 macam asam amino non esensial
Apa yang dimaksud dengan asam amino semiesnsial, beri contohnya
Disamping membentuk protein, asam amino juga digunakan untuk mensintesis senyawa biologi
penting lainnya. Beri 3 contoh senyawanya dan apa perannya.
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BAB IX E N Z I M
Berbagai macam reaksi biokimia yang terjadi dalam organisma hampir semuanya diperantarai oleh
serangkaian katalis biologi yang dikenal dengan enzim. Enzim berbeda dengan katalis kimia biasa dalam
beberapa hal:
1. Laju reaksi yang lebih tinggi
Laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim pada umumnya 106 sampai 1012 kali lebih cepat dibandingkan
dengan laju reaksi yang tanpa dikatalisis oleh enzim. Misalnya: Transfer CO2 dari jaringan ke dalam darah
dan kemudian ke alveolar. Enzim karbonik anhidrase, salah satu enzim tercepat yang sudah diketahui,
dapat memindahkan 105 molekul CO2 per detik. Katalis tersebut bekerja 107 kali lebih cepat bila
dibandingkan dengan reaksi tanpa enzim.
2. Kondisi reaksi yang ’mild’
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Reaksi yang dikatalisis oleh enzim terjadi dalam kondisi sedang, temperatur di bawah 100oC, dalam
tekanan atmosfer, dan pH hampir netral. Sebaliknya, Reaksi yang dikatalisis senyawa kimia akan efisien
jika berlangsung pada suhu tinggi dan pada tekanan maupun pH ekstrim.
3. Spesifikasi reaksi lebih besar
Enzim mempunyai derajad spesifikasi yang jauh lebih tinggi dalam hal identitas substrat maupun produk
yang dihasilkan dibanding dengan senyawa kimia. Artinya, reaksi enzimatis jarang yang mempunyai
produk samping. Sebagai contoh: sintesis protein pada ribosom secara enzimatis, polipeptida yang terdiri
lebih dari 1.000 residu asam amino dapat diselesaikan tanpa ada kesalahan. Pada sintesis polipeptida
secara kimia. Adanya reaksi samping dan reaksi yang tidak lengkap membatasi ukuran polipeptida dimana
hanya dapat dihasilkan secara akurat dengan 50an residu asam amino.
4. Kapasitas untuk pengaturan
Aktivitas katalitik dari berbagai enzim bervariasi tergantung pada konsentrasi senyawa selain substrat.
Mekanisnma pengaturan ini termasuk kontrol alosterik , modifikasi kovalen dari enzim, dan variasi jumlah
enzim yang disintesis.
Enzim yang mengkatalisis tahap pertama dalam jalur biosintesis biasanya dihambat oleh produk akhir
dalam jalur tersebut.

Gambar 9-1. Feedback inhibition
Sebagai contoh: biosintesis isoleusin dalam bakteri. Threonin diubah menjadi isoleusin dalam 5 tahapan
reaksi, dimana tahap pertama dikatalisis oleh enzim threonin deaminase. Jika konsentrasi isoleusin cukup
tingi maka isoleusin akan menghambat aktivitas threonin deaminase dengan menempel pada bagian regulator
enzim, yang berjauhan dengan sisi katalitiknya melalui interaksi alosterik. Pengfhambatan ini bersifat
reversibel, jika konsentrasi isoleusin jauh berkurang, threonin deaminase akan aktif kembali dan isoleusin
akan terbentuk.
Mekanisma lain untuk mengontrol aktivitas enzim adalah dengan protein regulator yang dapat memacu atau
menghambat. Calmodulin misalnya, mengatur banyak aktivitas enzim. Protein sebesar 17 kd ini berperan
sebagai sensor kalsium dalam hampir semua sel. Pengikatan Ca2+ pada 4 sisi kalmodulin memacu
terbentuknya α heliks dan perubahan konformasi lain yang mengubahnya dari bentuk tidak aktif menjadi
aktif.
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Gambar 9-2. Calmodulin dengan 4 Calsium sensor
Mekanisma ketiga yang mengatur aktivitas enzim adalah modifikasi kovalen. Aktivitas enzim yang
mensintesis dan menguraikan glikogen diatur oleh pelekatan gugus fosfor pada residu serin spesifik. Enzim
lain dikontrol melalui fosforilasi residu threonin dan tyrosin.Modifikasi ini merupakan kebalikan dari
hidrolisis ikatan ester fosfat

Gambar 9-3. Fosforilasi beberapa asam amino
Beberapa enzim disintesis dalam bentuk yang tidak aktif, dan akan diaktifkan pada waktu dan tempat yang
sesuai secara fisiologi. Tripsinogen, disintesis dalam pankreas dan diaktifkan melalui pemutusan ikatan
peptida dalam usus halus membentuk enzim tripsin yang aktif. Bentuk prekursor enzim yang tidak aktif ini
disebut zimogen.

file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (109 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

Gambar 9-4 Aktivasi zimogen.
Klasifikasi dan Tata Nama Enzim
Banyak enzim mempunyai lebih dari satu nama, untuk alasan ini perlu dibahas secara singkat sebab
historis dan mekanisma yang menjadi dasar penamaan dan klasifikasi enzim. Pada awal perkembangan
biokimia, jumlah enzim yang dikenal masih sedikit dan sebagian besar mengkatalisis reaksi hidrolitik. Mulamula enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dimana enzim bekerja dan ditambah akhiran ase.
Misalnya: enzim yang menghidrolisis amilum disebut amilase, yang menghidrolisis lemak lipase dana yang
menghidrolisis protein proteinase. Selanjutnya, gugus enzim yang mengkatalisis reaksi serupa diberi nama
yang menunjukkan jenis reaksi kimia yang dikatalisis. Ini diistilahkan dengan dehidrogenase, oksigenase,
dekarboksilase, asilase dan seterusnya. Banyak nama-nama enzim tersebut tetap dipakai sampai sekarang.
Walaupun demikian, jumlah enzim yang terus bertambah membingungkan seperti enzim mana yang
sebenarnya dimaksud. Oleh karena itu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengembangkan sistem klasifikasi
dan tata nama yang secara kimia lebih rasional. Menurut sistem Tata Nama IUB (International Union of
Biochemistry), yang diawali pada tahun 1972 dan secara periodik diperbarui, bahwa penamaan dan
klasifikasi enzim berdasarkan njenis reaksi kimia dan mekanisma reaksi, dapat mempermudah kita untuk
menggabungkan informasi dari daerah metabolisma yang terpencar luas. Sifat utama dari sistem ini sebagai
berikut:
A. Reaksi-reaksi dan enzim yang mengkatalisisnya terbagi dalam 6 kelas, masing-masing dengan 4 – 13 sub
kelas.
B. Nama Enzim mempunyai 2 bagian. Pertama, memberi nama substrat atau substrat-substrat. Kedua,
berakhiran dengan –ase, menunjukkan jenis reaksi yang dikatalisis
C. Keterangan Tambahan, bila dibutuhkan untuk menjelaskan reaksi, dapat menyertai dalam tanda kurung.
Sebagai contoh: enzim yang mengkatalisis L-malat + NAD+ ----- piruvat + CO2 + NADH + H+
dinamakan 1,1,1,37 L-malat: NAD oksidoreduktase (mendekarboksilasi).
D. Masing-masing enzim mempunyai nomor kode sistematik (E.C.) Nomor ini menandakan jenis reaksi
sebagai kelas (digit pertama), sub kelas (digit kedua), dan sub sub-kelas (digit ketiga). Digit keempat hanya
untuk enzim spesifik. Jadi E.C. 2,7,1,1 menunjukkan kelas 2 (transferase), subkelas 7 (pemindahan fosfat),
sub sub-kelas 1 ( alkohol berfungsi sebagai aseptor fosfat) digit terakhir menyatakan enzim, heksokinase atau
ATP:D-heksosa 6-fosfotransferase, suatu enzim yang mengkatalisis pemindahanfosfat dari ATP ke gugus
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hidroksil pada karbon 6 glukosa. Keenam kelas enzim dengan beberapa contoh ilustratif diberikan sebagai
berikut: (nama dalam kurung adalah nama trivial.
1. Oksidoreduktase.
Enzim yang mengkatalisis oksidoreduksi antara 2 substrat, S dan S’.
S red + S’ oks ------ S oks + S’red
Enzim yang mengkatalisis oksidoreduksi dari gugus CH—OH, CH---CH, C---O ikatan rangkap, CH—
NH2, dan CH---NH ikatan rangkap. Subkelas yang mewakilinya adalah:
1.1. Enzim yang bekerja pada gugus CH---OH sebagai donor elektron, misalnya:1.1.1.1Alkohol:
NAD oksidoreduktase (alkohol dehidrogenase)
Alkohol + NAD+ ----- aldehid atau keton + NADH + H+
1.4. Enzim yang bekerja pada gugus CH --- NH2 sebagai donor elektron.
1.4.1.3 L-glutamat : NAD(P) oksidoreduktase(deaminasi) (glutamat
dehidrogenase dari hati
binatang).
2. Transferase
Enzim yang mengkatalisis pemindahan suatu gugus, G (selain hidrogen), antara sepasang substrat S dan S’
S—G + S’ ---- S’—G + S
Enzim yang mengkatalisis pemindahan gugus satu karbon, residu aldehid atau keton, dan gugus yang
mengandung asil, alkil, glikosil, fosfor atau sulfur. Beberapa subkelasnya antara lain:
2.3. Asiltransferase. Misalnya:
2.3.1.6 Asetil C0-A : Kolin D- asetiltransferase (kolin asiltransferase)
Asetil Co-A + Kolin ---- Co-A + O-asetil kolin
2.7. Enzim yang mengkatalisis pemindahan gugus yang mengandung fosfat, misalnya 2.7.1.1 ATP:Dheksosa -6-fosfotransferase (heksokinase)
ATP + D-heksosa ----- ADP + D-heksosa-6-fosfat
3. Hidrolase
Enzim yang mengkatalisis ikatan ester, etherpeptida, glikosil, asam anhidrat, C—C, C—halida, atau P—N
misalnya:
3.1 enzim yang bekerja pada ikatan ester, misalnya.
1.1.8 Asilkolin asil-hidrolase (pseudokolin esterase)
Asilkolin + H2O ----- kolin + asam
3.4 enzim yang bekerja pada ikatan peptida. Klasifikasi subkelas (11 subkelas) membedakan peptidase
dari protease, apakah substrat, apakah satu atau lebih asam amino yang disingkirkan dan apakah bekerja
dari ujung terminal C atau ujung terminal N. Proteinase selanjutnya dibedakan oleh mekanisma
katalitiknya sebagai proteinase serin, --SH, atau metaloenzim
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3.4.21 Proteinase serin, misalnya kimotripsin, tripsin, plasmin, faktor pembekuanIX a dan XI a
4. Liase
Enzim yang mengkatalisis pembuangan gugus dari substrat dengan mekanisma yang lain dari pada
hidrolisis dan meninggalkan ikatan rangkap

X Y

C ---C ------ X---Y + C---C ikatan rangkap
Enzim yang bekerja pada ikatan C—C, C---O, C—N, C—S, dan C—halida, yang termasuk subkelasnya
adalah:
4.1.2

Aldehid-Liase
3.1.2.7 Ketosa 1-fosfat aldehid liase (aldolase)

Ketosa – 1-fosfat ---- dihidroksi aseton fosfat + aldehid
4.2. Karbon-oksigen liase, misalnya:
4.2.1.2 L-malat hidroliase (fumarase)
L-malat ---- fumarat + H2O
5. Isomerase
Termasuk semua enzim yang mengkatalisis interkonversi isomer-isomer optik, geometrik atau posisi. Sub
kelasnya antara lain:
5.2 Cis trans Isomerase, misalnya:
5.2.1.3 All trans retinen (retinen isomerase
6. Ligase
Enzim yang mengkatalisis penggabungan 2 senyawa diikuti oleh pemecahan ikatan pirofosfat dalam ATP
atau senyawa sejenis. Yang termasuk golongan ini adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pembenmtukan
ikatan C—O, C—S, C—N, dan C—C subkelasnya antara lain:
6.3 Enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan C—N misalnya:
6.3.1.2 L-glutamat: amonia ligase ADP (glutamin sintase)
ATP + Glutamat + NH4+ ---- ADP + orthofosfat + L- glutamin .
Spesifikasi Substrat.
Enzim sangat spesifik dalam hal reaki yang dikatalisisnya maupun pilihan reaktan, substratnya.
Sebuah enzim biasanya mengkatalisis satu macam reaksi kimia atau serangkaian reaksi kimia yang angat
berdekatan. Derajad spesifikasi substrat sangat tinggi dan sering kali mutlak. Enzim proteolitik misalnya,
file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (112 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

enzim ini mengkatalisis hidrolisis ikatan peptida. Tripsin hanya memutuskan ikatan peptida pada bagian
carboksil dari lisin atau arginin saja, sedang trombin hanya bekerja pada ikatan peptida antara arginin dan
glisisn.

Gambar 9-5. Aktivitas enzim proteolitik

Gambar 9-6. Tripsin hanya memutuskan ikatan peptida pada sisi karboksil Arg atau Lys saja.
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Gambar 9-6. Perbandingan spesifikasi enzim Tripsin (A) dan Trombin yang hanya memutuskan
ikatan peptida antara residu Arg dan Gly (B)
Gaya non kovalen dimana substrat dan senyawa lain berikatan dengan enzim adalah identik dengan
gaya yang membentuk konformasi protein. Keduanya melibatkan ikatan van der Waals, elektrostatik,
hidrogen dan interaksi hidrofobik. Pada umumnya, sisi dimana substrat akan menempel, membawa identitas
pada permukaannya yang akan komplemen dengan substratnya. Residu asam amino yang terdapat pada sisi
katalitiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat berinteraksi secara spesifik dengan substratnya. Senyawa
ayang berbeda dalam bentuk atau distribusi gugus fungsional dari substratnya tidak dapat berinteraksi dengan
enzim artinya tidak dapat membentuk kompleks enzim-substrat yang akhirnya tidak menghasilkan produk.
Kharakteristik Penting dari Sisi Aktif Enzim
Sisi aktif enzim adalah daerah/ bagian yang berinteraksi dengan substrat (dan gugus prostetik jika
ada). Daerah ini mengandung residu asam amino yang berpartisipasi langsung dalam membentuk atau
memutuskan ikatan. Residu yang demikian disebut dengan gugus katalitik. Meskipun enzim berbeda secara
luas dalaam hal struktur, spesifikasi, dan model katalisisnya, tetapi mempunyai gambaran umum yang sama
antara lain:
1. Sisi aktif dari enzim merupakan bagian yang relatif kecil dibandingkan ukuran total enzim. Sebagian
besar residu asam amino dari suatu enzim tidak berinteraksi dengan substrat. Ini sebabnya mengapa
ukuran enzim relatif besar. Hampir semua enzim tersusun lebih dari 100 residu asam amino dengan
berat molekul lebih dari 10 kd dan diameter lebih dari 25 Ao.
2. Sisi aktif enzim adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk oleh gugus-gugus yang berasal dari bagian
yang berlainan dalam rantai asam amino. Pada lisozim, gugus penting dalam sisi aktif terdapat pada
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asam amino no 35, 52, 62, 63, dan 101 dari total 129 asam amino

Gambar 9-7 Model Lisosim, gaya van der Waals pada 2 residu penting dalam sisi aktif
enzim ditujukkan dalam warna.
Substrat berikatan dengan enzim melalui berbagai interaksi lemah. Kompleks enzim substrat (ES) pada
umumnya mempunyai konstanta equilibrium 10-2 sampai 10-8 M. Bandingkan dengan energi bebas dari
interaksi yang berkisar antara -3 sampai -12 kcal/mol. Interaksi non kovalen dalam kompleks ES jauh lebih
lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen, yaitu -50 sampai -110 kcal/mol.Gaya van der Waals hanya
signifikan dalam interaksi bila atom-atom dalam substrat dengan jumlah yang cukup besar secara bersamasama berdekatan dengan banyak atom dari enzim. Jadi enzim dengan substrat harus dalam bentuk
komplemen.Karakter ikatan hidrogen antara enzim dengan substrat sering menyebabkan spesifikasi yang
tinggi.
3. Sisi aktif berupa cekungan, daerah terbuka yang dangkal. Dari semua enzim yang sudah diketahui
strukturnya, molekul substrat selalu berinteraksi pada bagian cekungan dangkal. Kecuali berfungsi
sebagai reaktan, air selalu tidak menjangkau daerah ini. Sifat non polar dari cekungan ini membantu
meningkatkan perlekatan substrat. Akan tetapi, cekungan ini mungkin juga mengandung residu polar.
Hal ini menjadikan lingkungan sempit internal dimana residu tertentu membutuhkan sifat spesifik
penting untuk katalisis. Residu polar yang terletak di bagian dalam yang secara biologi mempunyai
peran penting pada umumnya diekspos ke air.
4. Spesifikasi dari ikatan tergantung pada pengaturan secara pasti dan tepat atom-atom dalam sisi aktif.
Supaya dapat masuk ke dalam sisi aktif, substrat harus mempunyai bentuk yang komplemen. Emil
Fisher pada tahun 1890 mengilustrasikan interaksi enzim dengan substrat ini seperti interaksi antara
gembok dengan anak kuncinya. Saat ini banyak bukti menunjukkan bahwa sisi aktif dari enzim akan
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mengalami modifikasi dengan menempelnya substrat. Hal ini dikemukakan oleh Daniel E. Koshland
tahun 1958 dengan teori Induced Fit. Intinya, sisi aktif dari suatu enzim yang komplemen dengan
substrat, hanya akan terjadi setelah substrat menempel.

Gambar9-8. Model lock and key

Gambar9-9. Model Induced Fit

Sifat Kinetika Enzim
1. Efek Temperatur
Teori kinetika atau ’collision theory’ untuk reaksi kimia memasukkan 2 konsep penting:
1. Untuk bereaksi molekul-molekul harus saling membentur ( berada dalam jarak pembentuk ikatan satu
sama lain)
2. Untuk suatu benturan yang berhasil (menghasilkan suatu reaksi), molekul-molekul yang bereaksi harus
mempunyai cukup energi untuk mengatasi energi pembatas reaksi.
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Bila molekul-molekul yang bereaksi mempunyai cukup energi untuk beraksi, semua yang menaikkan
frekwensi benturan antara molekul-molekul akan menaikkan kecepatan reaksi. Sebaliknya, faktor yang
menurunkan baik frekwensi benturan maupun tenaga kinetika akan menurunkan kecepatan reaksi.
Bila beberapa molekul dalam populasi mempunyai cukup energi untuk bereaksi, kenaikan temperatur,
yang meningkatkan tenaga kinetikaakan menaikkan kecepatan reaksi. Bila katalisis enzim tidak ada, banyak
reaksi kimia berlangsung sangat lambat pada suhu sel hidup. Akan tetapi, walaupun pada temperatur ini
molekul bergerak aktif dan mengalami benturan, mereka gagal bereaksi dengan cepat karena sebagian besar
tidak cukup memiliki tenaga kinetika untuk melawan penghalang energi untuk reaksi. Pada temperatur yang
sangat tinggi ( dan tenaga kinetika yang lebih tinggi), reaksi akan berlangsung lebih cepat. Bahwa reaksi
dapat berlangsung, itu menunjukkan jika reaksi terjadi secara spontan (∆G < 0 ). Pada temperatur yang lebih
rendah, reaksi tetap berlangsung spontan tetapi lambat. Pada suhu yang lebih tinggi, reaksi berlangsung
spontan dan cepat. Apa yang dikerjakan enzim adalah: membuat reaksi spontan berlangsung cepat pada
kondisi yang lazim sel hidup.
Dalam batas temperatur tertentu, kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim naik seiring naiknya
temperatur. Perbandingan yang tepat dimana kecepatan berubah untuk setiap kenaikan temperatur 10oC
adalah Q10, atau koefisien temperatur. Kecepatan reaksi biologi kurang lebih 2 kali lebih cepat dengan
kenaikan temperatur 10oC (Q10 = 2) dan menjadi setengahnya bila temperatur diturunkan 10oC.
Kecepatan reaksi maksimum memerlukan temperatur optimum. Di atas temperatur optimum
kecepatan reaksi menurun tajam terutama disebabkan denaturasi protein oleh panas. Enzim pada umumnya
mempunyai temperatur optimum seperti temperatur sel. Enzim yang terdapat dalam mikroorganisma yang
hidup di mata air panas mempunyai suhu optimum mendekati titik didih air.
Kenaikan kecepatan reaksi di bawah temperatur optimum disebabkan oleh kenaikan energi kinetika
moleku-molekul yang bereaksi. Akan tetapi bila temperatur tetap dinaikkan terus, energi kinetika molekul
menjadi sedemikian besar sehingga melampaui penghalang energi untuk memecahkan ikatan-ikatan sekunder
yang mempertahankan enzim dalam keadaan aslinya atau keadaan katalitik aktif. Akibatnya struktur
sekunder dan tersier hilang disertai dengan hilangnya aktivitas katalitiknya.
2. Pengaruh pH
Perubahan pH yang tidak begitu besar mempengaruhi keadaan ion enzim dan sering keadaan ion substrat
juga. Bila aktivitas enzim diukur pada berbagai pH, aktivitas optimal umumnya didapat antara nilai pH 5,0
sampai 9,0. Akan tetapi beberapa enzim, pepsin misalnya, mempunyai nilai pH di luar batasan tersebut.
Pengaruh pH ditentukan oleh faktor:
a). Denaturasi enzim pada pH yang sangat tinggi atau sangat rendah
b). Pengaruh terhadap keadaan muatan listrik substrat atau enzim
Untuk enzim perubahan muatan dapat mempengaruhi aktivitas baik dengan perubahan muatan struktur
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maupun dengan perubahan muatan residu asam amino yang berfungsi mengikat substrat atau katalisis.
Perhatikan contoh berikut:
Dimisalkan suatu enzim yang bermuatan negatif (Enz- ) bereaksi dengan suatu substrat yang bermuatan
positif (SH+)
Enz - + SH+ ----- EnzSH
Pada pH rendah, Enz- mengalami protonasi dan kehilangan muatan negatifnya.
Enz- + H+ ----- EnzH
Sama halnya pada suhu tinggi, SH mengionisasi dan kehilangnan muatan positifnya.
SH+ ------ S + H+
Karena satu-satunya bentuk yang akan berinteraksi adalah Enz- dan SH+, nilai-nilai pH yang ekstrim akan
menurunkan konsentrasi efektif Enz- dan SH+, yang akan menurunkan kecepatan reaksi.

Gambar 9-10 Pengaruh pH.terhadap kecepatan reaksi
3. Efek Konsentrasi Reaktan
Pada konsentrasi reaktan tingi, kedua jumlah molekul dengan energi cukup untuk bereaksi dan
frekwensi benturan tinggi. Untuk reaksi yang melibatkan 2 molekul berbeda A dan B,
A + B --- AB
Dengan melipat duakan konsentrasi A maupun B akan melipatduakan kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi
berbanding lurus dengan konsentrasi molekul reaktan. Tanda kurung persegi [ ] digunakan untuk
menunjukkan konsentrasi molar, dan α berarti sebanding dengan. Ekspresi kecepatan adalah:
Kec α [molekul-molekul yang bereaksi]
Atau
Kec α = [A] [B]
Untuk keadaan yang dinyatakan dengan
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A + 2B ---- AB2
Ekspresi kecepatannya adalah:
Kec α [A] [B] [B]
Atau
Kec α [A] [B]2
Untuk kasus umum dimana molekul n dari A bereaksi dengan molekul m dari B
nA + mB ---- AnBm
kecepatanya dinyatakan dengan
Kec α [A]n [B]m
Konstanta Keseimbangan
Karena semua reaksi kimia reversibel, untuk reaksi terbalik dimana molekul n dari A bereaksi dengan
molekul m dari B,
AnBm ---- nA + mB
Ekspresi kecepatan yang sesuai adalah:
Kec α [AnBm]
Reaksi reversibel digambarkan dengan anak panah rangkap
nA + mB -------- AnBm
Pernyataan tersebut berbunyi:
’molekul n dari A dan molekul m dari B terdapat dalam keseimbangan dengan AnBm. Disini simbol
sebanding dengan (α) digantikan dengan suatu tanda persamaan dengan menyisipkan konstanta pembanding,
K,
Untuk kasus umum:
nA + mB ---- AnBm
Pernyataan untuk reaksi ke depan (kecepatan1) dann reaksin ke belakang (kecepatan -1) adalah
Kec 1 = k1 [A]n [B]m
Dan
Kec -1 = k-1 [AnBm]
Bila kecepatan reaksi ke depan adalah sama dengan ke belakang, maka sistem dikatakan berada dalam
keseimbangan, yaitu:
Kec 1 = rate -1
Kemudian
K1 [A]n [B]m = k-1 [AnBm]
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Dan
k1
k-1

=

[AnBm]

= keq

[A]n [B]m

Ratio k1 terhadap k-1 disebut konstanta keseimbangan, Keq dimana:
A. konstanta keseimbangan adlah ratio konstanta-konstanta kecepatan reaksi k1/k-1
B. Pada keseimbangan, kecepatan reaksi (bukan konstanta kecepatan reaksi) dari reaksi ke depan dan
ke belakang adalah sama
C. Keseimbangan adalah keadaan dinamis. Meskipun tidak ada perubahan bersih (netto) dalam
konsentrasi reaktan atau molekul produk terjadi pada keseimbangan, A dan B secara kontinu dikonversi
menjadi AnBm dan sebaliknya.
D. Konstanta keseimbangan dapat diberikan nilai numerik jika kita mengetahui konsentrasi A, B dan
AnBm pada keseimbangan.
3A. Pengaruh Konsentrasi Enzim
Dalam banyak keadaan, adalah bermanfaat untuk mengetahui tidak hanya apakah enzim tertentu
terdapat, tetapi juga berapa banyak enzim tersebut terdapat. Pada keadaan sesuai, kecepatan reaksi yang
dikatalisis enzim akan berbanding langsung dengan jumlah enzim yang ada.
Bahwa kecepatan tidak selalu sebanding engan konsentrasi enzim dapat dilihat dengan memandang
reaksi ke depan pada keseimbangan. Meskipun reaksi ke depan sedang berlangsung, kecepatan reaksi terbalik
menyamai.Dengan demikian akan tampak bahwa kecepatan reaksi ke depan adlah nol. Walaupun demikian,
bila reaksi yang dikatalisis enzim mengawali satu atau lebih substrat menjadi produk (P), tidak ada produk P
untuk reaksi terbalik terjadi. Lebih lanjut, pada permulaan reaksi ke depan, konsentrasi S tidak akan
berkurang sama sekali. Oleh karena itu pada awal reaksi kecepatan awal (initial velocity = iv) akan
berbanding langsung dengan konsentrasi enzim [Enz].
Enzim adalah reaktan yang bergabung dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim-substrat,
EnzS, yang selanjutnya terurai membentuk produk P dan enzim bebas. Dalam bentuk yang paling sederhana,
ini dapat digambarkan sebagai berikut:
k1
k2
Enz + S ----- EnzS ---- Enz + P
k-1
k-2
Perhatikan bahwa meskipun ekspresi kecepatan untuk reaksi-reaksi ke depan, ke belakangdan semuanya
mencakup istilah [Enz]
k1
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Enz + S ----- Enz + P
k-2
Kec 1 = k1 [Enz] [S]
Kec 2 = k-2 [Enz] [P]
Dalam pernyataan untuk keseluruhan konstanta keseimbangan [Enz] dihapus
k1
[Enz] [P]
[P]
Keq = ------- = -------------- = -----k-2
[Enz] [S]
[S]
Dengan demikian konsentrasi enzim tidak mempengaruhi konstanta keseimbangan. Dengan kata lain, enzim
meempengaruhi kecepatan, bukan konstanta kecepatan, jadi enzim tidak mempengaruhi Keq yang merupakan
ratio konstanta-kopnstanta kecepatan. Keq suatu reaksi adalah sama tanpa memandang apakah keseimbangan
dilakukan dengan atau tanpa katalisis enzimatik (ingat ∆Go). Enzim merubah jalan reaksi tetapi tidak
mengubah konsentrasi reaktan dan produk pada awal dan akhir keseimbangan faktor-faktor yang
menentukan Keq dan ∆Go.
3.B. Pengaruh Konsentrasi Substrat
Dalam hal ini reaksi enzim dianggap mempunyai substrat dan produk tunggal. Jika konsentrasi
substrat [S] meningkat, sementara keadaan lain dijaga konstan, kecepatan awal yang diukur, vi (kecepatan
awal yang diukur ketika sangat sedikit substrat telah bereaksi) meningkat ke nilai maksimum, Vmax, dan
tidak berlanjut.

Gambar 9-11. Pengaruh konsentrasi substrat [S] terhadap kecepatan reaksi (V)
Kecepatan reaksi meningkat sesaat konsentrasi substrat ditingkatkan smpai pada suatu titik dimana enzim
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dikatakan jenuh dengan substrat. Kecepatan awal yang diukur mencapai kecepatan maksimal dan tidak
dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi substrat berikutnya, karena substrat berada pada kelebihan molar
yang sangat besar di atas enzim.
Keadaan titik A, dan B hanya sebagian enzim yang ada berikatan engan substrat meskipun terdapat
lebih banyak molekul substrat dari pada enzim. Ini disebabkan konstanta keseimbangan untuk reaksi Enz +
S ---- EnzS (pembentukan kompleks EnzS) mempunyai besaran terbatas. Pada titik A atau B, dengan
meningkatkan atau mengurangi [S] akan meningkatkan atau mengurangi jumlah Enz yang berikatan
dengan S sebagai EnzS. Jadi Vi akan tergantung pada [S]. Pada titik C, pada dasarnya semua enzim
sudah bergabung engan substrat sehingga peningkatan [S] lebih lanjut, meskipun meningkatkan frekwensi
benturan antara Enz dengan S, tidak menghasilkan peningkatan kecepatan reaksi karena tidak ada enzim
bebas tersedia untuk bereaksi. Titik B menggambarkan situasi sangat teoritis dimana tepat separoh molekul
enzim dijenuhkan dengan substrat. Dengan demikian kecepatan reaksi adalah setengah kecepatan maksimal
(Vmax/2). Konsentrasi substrat yang menghasilkan kecepatan setengah maksimal disebut nilai Km
atau konstanta Michaelis.
1. Bila [S] <<< Km
Pada titik A dalam gambar, dengan penambahan [S] ke Km pada penyebut, pada saat ini sanagt sedikit
nilainya, sehingga [S] dapat dihilangkankarena Vmax dan Km keduanya konstan, maka
Vmax [S]
Vmax [S]
Vmax
Vi = ----------------- ≈ --------------- ≈ ---------- [S] ≈ K [S]
Km + [S]
Km
Km
Bila konsentrasi substrat cukup rendah dibandingkan dengan nilai Km, kecepatan reaksi akan sangat
tergantung pada [S]
2. Bila [S] >>> Km
Dengan penambahan Km ke [S] pada penyebut sangat sedikit merubah nilai penyebut, sehingga Km
dapat diabaikan, dihilangkan dari penyebut.
Vmax [S]
Vmax [S]
Vi = ----------------- ≈ --------------- ≈ Vmax
Km + [S]
[S]
Bila konsentrasi substrat [S] jauh melebihi Km maka kecepatan awal Vi adalah maksimal, Vmax
3. Bila [S] = Km
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Pada titik B,
Vmax [S]

Vmax [S]

Vmax [S]

Vmax

Vi = ----------------- ≈ --------------- ≈ ---------- ≈ -------Km + [S]
[S] + [S]
2 [S]
2
Bila konsentrasi substrat sama dengan nilai Km, kecepatan awal, Vi, adalah setengah maksimal.
4.Adanya Inhibitor
Inhibitor adalah senyawa yang menghambat aktivitas enzim. Penghambatan enzim ini dapat reversibel
maupun ireversibel. Pada penghambatan ireversibel, inhibitor terurai sangat lambat dari enzim karena
inhibitor tersebut terikat kuat baik kovalen maupun non kovalen dengan enzim.

Gambar 9-12 Penghambatan ireversibel Diisopropylfosfofluoridat (DIPF) terhadap enzim
cholin esterase. DIPF membentuk ikatan dngan residu serin pada sisi aktif enzim.

Gambar 9-13. Iodoacetamida memodifikasi residu cystein atau asam amino lainnya pada sisi
aktif enzim menyebabkan hambatan ireversibel pada enzim.
Sebaliknya, pada penghambatan reversibel inhibitor dapat terurai dengan mudah dari enzim. Ada 2 macam
inhibitor yang sifatnya reversibel:
a. inhibitor kompetitif, adalah inhibitor yang memiliki struktur mirip substrat sehinga berkompetisi
dengan substrat dalam memperebutkan sisi aktif enzim.Inhibitor kompetitif ini menghilangkan
aktivitas enzim, karena mengurangi porsi molekul enzim yang berikatan dengan substrat. Inhibitor
kompetitif ini dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat.
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Gambar.9-14.Inhibitor kompetitif dan non kompetitif.

Gambar9-15. Pengaruh inhibitor kompetitif terhadap kecepatan reaksi
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b. Inhibitor non kompetitif, inhibitor yang strukturnya tidak mirip substrat dan menempel pada sisi yang
berlainan pada enzim (alosterik). Baik inhibitor maupun substrat dapat bergabung dengan enzim pada
saat yang bersamaan. Inhibitor ini tidak menghilangkan aktivitas enzim tetapi menurunkan
kecepatannya.

Gambar 9-16. Pengaruh inhiitor non kompetitif terhadap kecepatan reaksi
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Soal Latihan
1. Jelaskan 2 kelebihan enzim dibandingkan katalis kimia biasa
2. Terangkan bagaimana mekanisma pengaktifan enzim ?
3. Kelompok enzim hidrolase berfungsi mengkatalisis reaksi ......
4. Enzim yang menghidrolisis protein termasuk dalam kelas ...
5. Reaksi fosforilasi dikatalisis oleh enzim dari kelas .....
6. Jelaskan bagaimana spesifikasi enzim.
7. Sebutkan 3 macam karakter penting dalam sisi aktif enzim.
8. Apa yang dimaksud dengan inhibitor ireversibel ? beri contohnya.
9. Terangkan apa yang dimaksud dengan induce fit model.
10. Jelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim, lengkapi dengan grafiknya.
11. Bagaimana pengaruh inhibitor kompetitif terhadap kecepatan reaksi ?
12. Tuliskan persamaan reaksi fiksasi nitrogen

Sumber Rujukan
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW (1993) Harper’s Biochemistry,
twenty-third edition. Appleton & Lange, Norwalk Connecticut
Stryer, L. 1988. Biochemistry, third Edition. Freeman and Company, New York, USA
Voet, D and Voet J.G. 1990. Biochemistry. John Wiley & Sons, New York
.

BAB X LIPID
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Lipid, berasal dari bahasa Yunani yang berarti lemak adalah senyawa biologi yang larut dalam pelarut
organik sepewrti kloroform tetapi tidak larut dalam air. Lemak, minyak, vitamin dan hormon tertentu dan
sebagian besar komponen membran yang bukan protein adalah lipid.
Lipid merupakan komponen diet yang penting karena mengandung energi yang sangat tinggi dan
pelarut beberapa macam vitamin. Fungsi lipid dalam tubuh antara lain:
1. Sebagai sumber energi, baik langsung maupun dalam bentuk cadangan, dalama jaringan lemak
2. Sebagai penahan panas dalam jarinngan subcutaneous dan membungkus beberapa organ
3. Lipid non polar berperan sebagai insulator listrik yang memungkinkan gelonbang depolarisasi sel
syaraf dengan cepat Kandunngan lipid dalam jaringan syaraf sangat tinggi.
4. Gabungan lemak dengan protein (lipoprotein) merupakan komponen sel yang penting baik dalam
membran sel maupun membran mitokondria. Disamping itu juga berperan dalam transpor lipid dalam
darah.
Klasifikasi Lipid
Menurut Bloor, lipid dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Lipid Sederhana, adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol, terdiri dari:
a. Lemak, adalah ester asam lemak dengan gliserol. Lemak dalam kondisi cair disebut dengan
minyak
b. Lilin, ester asam lemak dengan alkohol monohidrat dengan berat molekul tinggi
2. ’Compound Lipid’, Ester asam lemak yang mengandung gugus lain disamping alkohol dan asam
lemak. Terdiri dari:
a.

Fosfolipid, disamping asam lemak dan alcohol, lipid ini juga mengandung residu asam fosfat.
Senyawa tersebut juga membawa basa nitrogen serta senyawa lain. Pada banyak fosfolipid, misalnya
gliserofosfolipid alkoholnya adalah gliserol tetapi pada spingofosfolipid gliserol tersebut digantikan
oleh spingosin.
b. Glikolipid, asam lemak dengan karbohidrat yang membawa nitrogen tetapi tidak asam fosfat.
c.

Lipid dengan senyawa lain, sulfolipid dan aminolipid dan juga lipoprotein.

3. Turunan lipid, senyawa yang diturunkan dari senyawa-senyawa tersebut di atas melalui hidrolisis.
Termasuk disini adalah asam lemak (jenuh dan tidak jenuh), gliserol, steroid, maupun bodi keton.
Asam lemak
•

Merupakan asam karboksilat dengan panjang rantai C4-36

• Beberapa asam lemak bersifat saturasi (tidak terdapat ikatan rangkap antar atom C), yang lain
memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap antar atom (tak saturasi), contoh:
v asam palmitat, 16 C disingkat 16:0
9

v asam oleat, 18 C dengan ikatan rangkap pada atom C nomor 9, disingkat 18:1(∆ )
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•

Sifat fisik asam lemak sangat ditentukan oleh derajat ketidak jenuhan dan panjangnya rantai

hidrokarbon
• Rantai hidrokarbon non polar bertanggung jawab atas derajat ketaklarutan senyawa ini pada air,
contoh: sukrosa larut dalam air sedang asam lemak tak larut
• Ikatan rangkap pada asam lemak poly unsaturated hampir tidak pernah dalam bentuk konyugasi
(bergantian ikatan tunggal dengan ikatan rangkap) seperti -CH=CH-CH=CH-, tetapi terpisah oleh gugus
metilena -CH=CH-CH2-CH2=CH•

Ikatan rangkap alami hampir seluruhnya terjadi dalam bentuk cis

• Titik cair dipengaruhi oleh panjang dan derajat unsaturated. Pada suhu kamar (25°C) asam lemak
saturasi 12:0 dan 24:0 berbentuk lilin padat, sementara asam lemak tak jenuh dengan panjang yang sama
berbentuk minyak.
• Karena senyawa unsaturated memerlukan lebih sedikit energi untuk “mengacau” molekul, maka titik
leleh/cairnya lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak saturasi
•

asam lemak bebas dengan gugus karboksilat bebas terdapat pada hewan vertebrata: serum albumin

• asam lemak kebanyakan sebagai derivat asam karboksilat seperti ester dan amida tidak memiliki
gugus karboksilat bermuatan sehingga kelarutan dalam air makin rendah
Tabel 1. Beberapa asam lemak alami.
Kerangka karbon

Struktur

12:0

CH3(CH2)10COOH

14:0

CH3(CH2)12COOH

16:0

CH3(CH2)14COOH

18:0

CH3(CH2)16COOH

20:0

CH3(CH2)18COOH

24:0

CH3(CH2)22COOH

9
16:1(∆ )
9
18:1(∆ )
9,12
18:2(∆
)
9,12,15
)

18:3(∆

9,8,11,14
)

20:4(∆

Nama sistematik
asam
n-dodenanoat
asam
n-tetradenanoat
asam
n-heksadenanoat
asam
n-oktadenanoat
asam
n-eikosanoat
asam
n-tetrakosanoat

Nama umum

Titik lebur (°C)

Kelarutan pada 30°C
(mg/g pelarut)
Air
Benzen

asam laurat

44.2

0.063

2,600

asam miristat

53.9

0.024

874

asam palmitat

63.1

0.0083

348

asam stearat

69.6

0.0034

124

asam arahidat

76.5

asam lignoserat

86.0

CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH

asam palmitoleat

-0.5

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

asam oleat

13.4

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=
CH(CH2)7COOH
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=
CH(CH2)7COOH
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=
CHCH2CH=CH(CH2)3COOH
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-5

asam linolenat

-11

asam arahidonat

-49.5
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Gambar 1. Pemaketan asam lemak tergantung derajat saturasinya. (a) Asam stearat ditunjukkan dalam
bentuk pemanjangan biasa. (b) Ikatan rangkap cis (ditandai) pada asam oleat tidak memungkinkan rotasi.
(c) Asam lemak jenuh penuh dalam bentuk panjang terpaket ke dalam susunan seperti kristal, dan
distabilkan oleh banyak interaksi interaksi. Kehadiran satu atau lebih ikatan rangkap cis mengganggu
paket kompak, dan sebagai akibat agregat menjadi kurang stabil. Seperti pada asam lemak linoleat dan
d) linolenat

Triasil gliserol
•

Lipid sederhana yang terbuat dari asam lemak ⇒ triasil gliserol, trigliserida, lemak, atau lemak netral.

Triasil gliserol sederhana 16:0, 18:0, dan 18:1 masing-masing ⇒ tristearin, tripalmitin, dan triolein
•

Gugus hidroksil polar dari gliserol dan polar dari gugus asam lemak terikat dalam bentuk ester

•

Sebagai penyimpan energi dan insulator

sel adiposit ⇒ sel penyimpan lemak pada hewan
tersimpan pada biji ⇒ penyedia energi ketika biji berkecambah
Adalah penting untuk diketahui bahwa karbon 1 dan 3 pada gliserol tidak identik jika dilihat secara 3
dimensi. Enzim dapat dengan mudah membedakan keduanya dan hampir selalu spesifik untuk satu karbon.
Misalnya: gliserol selalu difosforilasi pada karbon sn-3 oleh gliserokinase menghasilkan gliserol-3-P, bukan
gliserol-1-P.

file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (129 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

Gambar 2. Gliserol dan triasil gliserol
•

Makanan yang mengandung triasil gliserol: minyak sayur, produk dairi, lemak hewan, dan mentega

⇒ merupakan campuran triasil gliserol sederhana dan campuran minyak jagung dan olive: mengandung
banyak triasil gliserol tak jenuh ⇒ dihidrolisis untuk mereduksi ikatan rangkap sehingga pada suhu ruang
berbentuk padat
•

Pembuatan sabun ⇒ hidrolisis triasil gliserol dengan asam dan basa

• Pemanasan lemak hewan dengan NaOH atau KOH menghasilkan gliserol dan garam asam lemak Na+
dan K

Waxes (lilin)
•

Lilin biologis merupakan ester asam lemak jenuh dan tak jenuh rantai panjang (14-36 atom C) dengan
alkohol rantai panjang (16-30 atom C)
•

Fungsi water repelen (penolak air) dan mengurangi penguapan pada tumbuhan

•

Industri ⇒ lotion dan semir

B. Lipid struktural pada membran
•

Membran ⇒ lipid bilayer: merupakan penghalang molekul polar dan ion amfifatik: orientasi daerah
hidrofobik dan hidrofilik mengarah pemaketan pada membran
•

Ada 3 jenis:

A). Gliserolfosfolipid ⇒ daerah hidrofobik tersusun atas 2 asam lemak pada
gliserol, karena itu pada pH 7 (gugus fosfat) bermuatan (-)
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• Secara umum asam lemak pada fosfogliserida dapat beragam (tergantung jenis organisme, jaringan,
sel) yang mengandung asam lemak jenuh pada C1 dan asam lemak tak jenuh pada C2 dengan gugus asam
lemak biasanya dengan 16 atau 18 atom C
• Beberapa fosfolipid terikat secara eter ⇒ beberapa jaringan hewan dan beberapa organisme uniseluler
kaya akan lipid eter: ikatan ini terdapat pada salah satu dari 2 rantai asil yang terikat pada gliserol, misal
pada hati: plasmalogens
B). Sfingolipid ⇒ asam lemak berikatan dengan amin, sfingosin
Merupakan komponen utama membran, merupakan turunan dari C18 amino alkohol spingosin,
dihidroksispingosin dan kelompok homolognya. Salah satu turunannya adalah ceramid yang banyak terdapat
dalam jaringan hewan maupun tumbuhan.
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1. Spingomyelin.
Spingolipid yang paling umum adalah ceramida yang mengikat fosfokholin atau fosfoethanolamine sehingga
dikelompokkan sebagai spingofosfolipid

2. Cerebrosida
Spingoglikolipid yang paling sederhana adalah ceramida yang mengikat residu gula, galaktocerebrosida.
Senyawa ini banyak menyusun membrane sel neuron dari otak. Galaktocerebrosida mengikat β galaktosidase
pada bagian kepalanya.
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3. Gangliosida
Merupakan kelompok spingoglikolipid yang paling kompleks. Semyawa ini merupakan ceramida
oligosakarida termasuk gugus gula paling sedikit satu asam sialic. Gangliosida merupakan komponen utama
permukaan membrane sel otak.

Gangliosida mempunyai peran yang sangat penting, dimana gugus karbohidratnya berperan sebagai reseptor
khusus untuk hormone glikoprotein pituitary yang mengatur fungsi fisiologi penting. Gangliosida juga
berperan sebagai reseptor toksin bakteri misalnya, toksin cholera. Kelainan gangguan pada penguraian
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gangliosida menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan penyimpanan spingolipid seperti Tay-Sach
sindrom ataupun Nieman -Pick . Kelainan ini bersifat herediter.
•

Pada Nieman -Pick, sfingolipid terakumulasi pada otak dan hati, menyebabkan kemunduran mental

dan kematian dini ⇒ tidak ada sfingomielinase
•

Pada Tay-Sachs, gangliosida spesifik terakumulasi dalam otak, menyebabkan degenerasi syaraf

selanjutnya kelumpuhan, kebutaan, dan kematian pada usia 3-4 tahun ⇒ tidak ada enzim heksaminidase,
enzim yang memecah N-asetil D-galaktosamin dan residu D-galaktosa di daerah polar gangliosida
B. Lipid struktural pada membran
•

Membran ⇒ lipid bilayer: merupakan penghalang molekul polar dan ion amfifatik: orientasi daerah

hidrofobik dan hidrofilik mengarah pemaketan pada membran
•

Ada 3 jenis:

Gliserolfosfolipid ⇒ daerah hidrofobik tersusun atas 2 asam lemak pada
gliserol, karena itu pada pH 7 (gugus fosfat) bermuatan (-)

• Secara umum asam lemak pada fosfogliserida dapat beragam (tergantung jenis organisme, jaringan,
sel) yang mengandung asam lemak jenuh pada C1 dan asam lemak tak jenuh pada C2 dengan gugus asam
lemak biasanya dengan 16 atau 18 atom C
• Beberapa fosfolipid terikat secara eter ⇒ beberapa jaringan hewan dan beberapa organisme uniseluler
kaya akan lipid eter: ikatan ini terdapat pada salah satu dari 2 rantai asil yang terikat pada gliserol, misal
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pada hati: plasmalogens
Sfingolipid ⇒ asam lemak berikatan dengan amin, sfingosin
Merupakan komponen utama membran, merupakan turunan dari C18 amino alkohol spingosin,
dihidroksispingosin dan kelompok homolognya. Salah satu turunannya adalah ceramid yang banyak terdapat
dalam jaringan hewan maupun tumbuhan.

4. Spingomyelin.
Spingolipid yang paling umum adalah ceramida yang mengikat fosfokholin atau fosfoethanolamine
sehingga dikelompokkan sebagai spingofosfolipid

5. Cerebrosida
Spingoglikolipid yang paling sederhana adalah ceramida yang mengikat residu gula,
galaktocerebrosida. Senyawa ini banyak menyusun membrane sel neuron dari otak.
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Galaktocerebrosida mengikat β galaktosidase pada bagian kepalanya.

6. Gangliosida
Merupakan kelompok spingoglikolipid yang paling kompleks. Semyawa ini merupakan ceramida
oligosakarida termasuk gugus gula paling sedikit satu asam sialic. Gangliosida merupakan komponen
utama permukaan membrane sel otak.

Gangliosida mempunyai peran yang sangat penting, dimana gugus karbohidratnya berperan sebagai reseptor
khusus untuk hormone glikoprotein pituitary yang mengatur fungsi fisiologi penting. Gangliosida juga
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berperan sebagai reseptor toksin bakteri misalnya, toksin cholera. Kelainan gangguan pada penguraian
gangliosida menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan penyimpanan spingolipid seperti Tay-Sach
sindrom ataupun Nieman -Pick . Kelainan ini bersifat herediter.
•

Pada Nieman -Pick, sfingolipid terakumulasi pada otak dan hati, menyebabkan kemunduran mental

dan kematian dini ⇒ tidak ada sfingomielinase
•

Pada Tay-Sachs, gangliosida spesifik terakumulasi dalam otak, menyebabkan degenerasi syaraf

selanjutnya kelumpuhan, kebutaan, dan kematian pada usia 3-4 tahun ⇒ tidak ada enzim heksaminidase,
enzim yang memecah N-asetil D-galaktosamin dan residu D-galaktosa di daerah polar gangliosida
C). Glikospingolipid menentukan golongan darah manusia

Gambar 7. Golongan darah manusia (O, A, B) ditentukan sebagian oleh gugus gula.(spingoglikolipid)

Sterol ⇒ senyawa dengan 4 cincin kaku
•

Lipid struktural ⇒ terdapat pada membran kebanyakan sel eukaryota

•

Struktur ⇒ inti steroid dengan 4 cincin menyatu: C3 dengan C6 dan C1 dengan C5
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Gambar 7. Cyclopentanoperhydrophenanthrene, induk senyawa steroid
• Inti steroid mendatar/planar dan kaku ⇒ cincin yang bersatu tidak memungkinkan adanya rotasi
ikatan C-C
• Kolesterol ⇒ sterol utama pada jaringan hewan, bersifat amfifatik dengan ujung polar (gugus
hidroksil pada C3) dan non polar hidrokarbon (inti steroid dan rantai samping hidrokarbon C17) dengan
C16 asam lemak terikat padanya
• Sterol yang serupa pada eukaryota lain:
stigmasterol pada tumbuhan
ergosterol pada fungi
•

Sterol disintesis dari isoprene 5C

• Disamping berfungsi sebagai komponen membran, sterol merupakan prekursor berbagai produk
biologi lain:
asam empedu ⇒ sisi cincin C17 bersifat hidrofobik, bertindak seperti detergen pada usus ⇒ mengemulsi
lemak agar lebih mudah dicerna
berbagai macam hormon steroid dibentuk dari kolesterol dengan oksidasi rantai samping C17. Kelompok
besar hormon steroid berupa hormon seks jantan dan betina, dan hormon kortek adrenal, korticol, dan
aldosteron. Hormon ini diproduksi dalam suatu jaringan dan dibawa melalui aliran darah menuju jaringan
target untuk kemudian berikatan dengan protein reseptor khusus ⇒ trigger changes in gene expression
and metabolism.
testosterone ⇒ hormon seks jantan ⇒ testis
estradiol ⇒ hormon seks betina ⇒ ovarium dan plasenta
kortikol dan aldosteron ⇒ diproduksi di korteks adrenal ⇒ regulasi metabolisme glukosa dan ekskresi
garam
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Gambar 8. Steroid turunan kolesterol.
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Soal Latihan
1. Sebutkan 3 fungsi lipid dalam tubuh
2. lilin termasuk kelompok lemak .....
3. Sifat fisik asam lemak ditentukan oleh ....... dan bagaimana pengaruhnya..
4. Apa nama asam lemak dengan rangka C 18:1
5. Apa yang dimaksud dengan penyabunan
6. Beri contoh 3 macam lipid yang menyusun membran sel
7. Lipid yang mentukan golongan darah manusia adalah ...
8. Kelompok steroid yang hanya dijumpai pada tumbuhan adalah ...
9. Kelompok steroid yang hanya dijumpai pada hewan adalah ....
10. Senyawa yang dapat melarutkan lemak adalah ........., contohnya .........

Daftar rujukan
Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. 1993. Principles of Biochemistry. Worth Publishers. New York
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. 1990. Biokimia Harper. Diterjemahkan oleh
Hartono A. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

file:///D|/E-Learning/Biokimia/Textbook/bahan_ajar.html (140 of 172)5/8/2007 2:37:47 PM

BIOENERGETIK DAN METABOLISMA

BAB XI. OKSIDASI ASAM LEMAK
Berbeda dengan kabohidrat dan protein, lemak tidak larut dalam air, sehingga baik untuk cadangan makanan:
reaksi-reaksi yang tak diingini dapat dikurangi. Tetapi karena tak larut air, untuk memecah lipid diperlukan
emulsifier. Kestabilan ikatan C-C pada asam lemak dapat diatasi dengan aktivasi gugus karboksil pada C1
dengan melekatkan koenzim A ⇒ menyebabkan oksidasi pada gugus fatty acyl (asam lemak) pada C3. atom
karbon ini disebut beta (β), dari sini oksidasi ini disebut oksidasi β.

Gambar 11.1. Penguraian Asam Lemak Bebas dari Triasilgliserol.
• Kegunaan cadangan lipid pada organisme:
hibernasi pada binatang
perkecambahan tumbuhan
•

Pencernaan lipid terjadi setelah lipid dalam bentuk makroskopis diemulsi dengan garam-garam

empedu (asam taurokolat) ⇒ menjadi bentuk micelle kecil. Bentuk micelle ini jauh lebih mudah dicerna
dengan enzim lipase dalam usus. Enzim untuk oksidasi asam lemak pada sel hewan terdapat di matriks
mitokondria
fa + CoA + ATP
fa-CoA + AMP + PPi
acyl CoA syntethase
• fa-CoA yang terbentuk di luar membran mitokondria tidak masuk ke dalam, tetapi bereaksi dengan
gugus hidroksil karnitin untuk kemudian masuk membran dalam
CH3
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|
CH3-N-CH2-CH-CH2-COO|
CH3

|
OH

Gambar 11.2 . Asilasi karnitin dikatalisis oleh carnitin palmytoil transferase

Gambar 11.3 Asam lemak masuk ke dalam mitokondria melalui transporter asil-karnitin/
karnitin.
•

Gliserol dari asam lemak selanjutnya masuk ke glikolisis
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Gambar 11.4. Jalur masuknya gliserol dari pemecahan asam lemak ke dalam glikolisis.
• β oksidasi ⇒ memotong unit 2-C membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke siklus TCA (siklus
asam sitrat)

Gambar 11.5. Tahapan oksidasi asam lemak.
• Untuk asam lemak tak jenuh reaksi β oksidasi sampai mencapai ikatan rangkap, setelah itu ikatan
rangkap dibuang dengan reaksi yang dibantu enoil-CoA isomerase kemudian dengan enoil-CoA hydratase.
• Untuk asam lemak dengan jumlah C ganjil, ada 3 langkah tambahan. Reaksi β oksidasi sampai
propionil-CoA, kemudian terjadi karboksilasi dengan propionil-CoA carboxylase. Setelah itu terjadi reaksi
metil malonil-CoA mutase menjadi succinil-CoA. Succinil-CoA dapat masuk ke dalam siklus TCA.
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β Oksidasi di Peroksisome

Gambar 11.6. β Oksidasi di Peroksisome
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Biosintesis Asam Lemak

Gambar 11.7 Perbandingan β oksidasi dan biosintesis asam lemak
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Gambar 11.8 Perbandingan carier asam lemak pada β oksidasi dan biosintesis asam lemak
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Gambar 11.9 Rangkaian reaksi dalam biosintesis asam lemak
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Gambar 11.10 Transfer asetil CoA melalui siklus asam sitrat

Soal Latihan
1. Apa yang dimaksud dengan reaksi pengaktifan asam lemak, lengkapi dengan persamaan reaksinya
2. Apa yang dimaksud dengan βoksidasi? Dimana proses tersebut berkngsung dan apa produknya.
3. Sebutkan 4 macam perbedaan antara β oksidasi dengan biosintesis aam lemak,.
4. Apa perbedaan utama antara β oksidasi yang terjadi di mitokondria dan di peroksisom.
5. Sebutkan tahapan reaksi dalam biosintesis asam lemak

Daftar rujukan
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Montgomery, R., Robert L. Dryer, Thomas W. Conway, Athur A. Spector. Biochemistry, a case
oriented approach. Second Edition. Mosby Company, Missouri, USA.
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. 1990. Biokimia Harper. Diterjemahkan oleh
Hartono A. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
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BAB XII. VITAMIN
•

Vitamin merupakan nutrisi organik yang diperlukan dalam jumlah kecil

•

Umumnya tidak bisa disintesis oleh tubuh sehingga perlu masukan dari diet

• Ketiadaan dan defisiensi vitamin dapat menyebabkan sindroma dan munculnya sifat-sifat kekurangan
vitamin
A. Vitamin Tak Larut Dalam Air
Vitamin A (Retinol)
•

Pigmen esensial untuk penglihatan, banyak pada minyak ikan

• Tidak terdapat pada tumbuhan, tetapi ada karotenoid (pigmen pengabsorbsi cahaya) yang secara
enzimatik dikonversi menjadi vitamin A oleh hewan
•

Vitamin A dapat berasal dari pemecahan β karoten (wortel, ubi rambat, dan sayuran kuning)

• Devisiensi vitamin A ⇒ kulit kering, xeroftalmia (mata kering), membran mukus kering, kemunduran
perkembangan dan pertumbuhan, sterilitas pada jantan menurun, dan rabun malam
Vitamin D
•

Derivat kolesterol dan prekursor hormon yang esensial untuk metabolisme Ca dan fosfat pada hewan
vertebrata
•

Vitamin D3 (kolekalsiferol) dibentuk di kulit oleh reaksi fotokimia oleh uv

• Vitamin D3 tidak aktif, tetapi merupakan prekursor 1,25-dihidroksikolekalsiferol ⇒ hormon untuk
pengaturan Ca
uv⇓
oksidasi
7 dehidrokolesterol
vitamin D3
1,25 dihidroksikolekalsiferol
Defisiensi

kerusakan tulang
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Vitamin E
•

Nama bersama/kolektif kelompok senyawa tokoferol ⇒ mengandung cincin aromatik dan

hidrokarbon panjang
•

Aktivitas vitamin ⇒ berupa kemampuan menahan kerusakan oksidatif pada lipid membran seluler

Vitamin K
•

Kofaktor lipid untuk pembekuan darah ⇒ pembentukan protrombin (protein plasma darah)

•

Protrombin ⇒ enzim proteolitik memecah ikatan peptida fibrinogen ⇒ fibrin (protein fibrous tak larut)

B. Vitamin Larut Dalam Air
•

Vitamin yang larut dalam air banyak perbedaan dilihat dari penyusunnya

Vitamin B kompleks
•

Vitamin B yang esensial bagi nutrisi manusia berupa tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2),
niasin (asam nikotinat, nikotinamida) (vitamin B3), asam pantotenat (vitamin B5), biotin, vitamin B6
(piridoksina, piridoksal, piridoksanina), biotin, vitamin B12 (kobalamina), dan asam folat (asam pteroilglutamat)
• Karena larut dalam air, kelebihan vitamin ini biasanya dieksresikan dalam urine dan sangat jarang
diakumulasikan dalam konsentrasi toksik
1. Vitamin B1 (tiamin)
•

Bentuk aktif tiamin berupa tiamin bisfosfat

• Dikonversi dari tiamin menjadi tiamin bisfosfat oleh tiamin bisfosfotransferase dengan ATP yang ada
pada otak dan hati
•

Thiamin bisfosfat merupakan koenzim yang melakukan pemindahan gugus aldehida

•

Ada 2 reaksi yang berhubungan: oksidatif dekarboksilasi dari asam α keto dan reaksi transketolase

•

Kekurangan vitamin B1 menyebabkan penyakit beri-beri

2. Riboflavin
•

Riboflavin mengandung cincin heterosiklis isoaloksazina (isoalloxazine) yang melekat gula alkohol
ribitol
•

Berwarna, pigmen fluoresen, relatif tahan panas, terdekomposisi oleh cahaya tampak

•

Riboflavin aktif dalam bentuk FMN (flavin mononucleotide) dan FAD (flavin adenine dinucleotide)

•

FMN dibentuk dari riboflavin dengan fosforilasi menggunakan ATP, sedangkan FAD dihasilkan dari

reaksi lanjutan dari ATP ⇒ AMP
•

FMN dan FAD bertindak sebagai gugus prostetik dari enzim oksidoreduktase

•

Dikenal sebagai flavoprotein

3. Niasin
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•

Bentuk aktif niasin ⇒ NAD+ dan NADP+

•

NAD+ dan NADP+ merupakan koenzim untuk banyak enzim oksidoreduktase ⇒ dehidrogenase

(enzim dalam sitosol dan mitokondria)
•

NAD+ + AH2

•

Disintesis dari triptofan

•

Asam nikotinat untuk terapi menurunkan kolesterol plasma

NADH + H+ + A

Gambar 12.1. Niacin
4. Asam pantotenat
•

Terbentuk dari asam pantoat dengan β-alanin

•

Bentuk aktif ⇒ koenzim A dan acyl carrier protein (ACP)

•

Untuk menjadi gugus prostetik koenzim A dan ACP, asam pantotenat difosforilasi membentuk 4’-

fosfopantotenat. Penambahan sistein dan pembuangan gugus karboksil menghasilkan 4-fosfopantetein ⇒
gugus prostetik koenzim A dan ACP. Penambahan adenilat oleh ATP membentuk defosfo CoA.
Fosforilasi selanjutnya menghasilkan koenzim A pada posisi 3’-OH
5. Vitamin B6
•

Bentuk aktif piridoksal fosfat ⇒ bentuk terbanyak yang ditransport dalam plasma

•

Terbentuk dari fosforilasi vitamin dengan enzim piridoksal kinase ⇒ terdapat pada banyak jaringan

•

Koenzim beberapa enzim dalam metabolisme asam amino, juga berfungsi dalam glikogenolisis

6. Biotin
•

Biotin merupakan derivatif imidazol

•

Mengkatalisis karboksilasi

• Merupakan suatu komponen khusus multi-sununit enzim. Setiap enzim merupakan kompleks
multienzim yang terdiri dari 3 komponen dalam suatu rantai polipeptida, terdiri dari protein pembawa
biotin, biotin karboksilase, dan transkarboksilase
7. Vitamin B12
•

Memiliki struktur cincin korin (corrin) yang mirip dengan cincin porfirin dengan ion kobalt di tengah

•

Disintesis hanya oleh mikroba

•

Dapat disimpan dalam hati

•

Bentuk aktif metil kobalamin dan deoksiadenoil kobalamin

•

Kobalamin dilepas ke dalam sitosol sebagai hidroksikobalamin ⇒ dikonvensi menjadi metilkobalamin
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atau dalam mitokondria menjadi 5”-deoksiadenoilkobalamin
•

Terlibat dalam reaksi konvensi propionil menjadi bagian siklus asam sitrat ⇒ proses glukoneogenesis

• Kobalamin bertanggung jawab memindahkan gugus metil dari N5-metiltetrahidrofolat untuk
membentuk tetrahidrofolat
Asam Folat
•

Folat terdiri dari basa pteridin berikatan dengan asam p-aminobenzoat (PABA) dan asam glutamat

•

Folat aktif tetrahidrofolat

•

Sebagai pembawa satu unit karbon

Vitamin C (Asam Askorbat)
•

Struktur sangat mirip dengan glukosa

•

Bentuk aktif berupa asam askorbat itu sendiri

• Asam askorbat merupakan reduktan dengan potensial hidrogen sebesar +0.08 V, sehingga mampu
untuk mereduksi senyawa seperti senyawa oksigen molekuler
• Proses yang membutuhkan asam askorbat: hidroksilasi prolin dalam sintesis kolagen, dalam proses
penguraian
•

tirosin, dalam sintesis epinefrin dari tirosin, dalam pembentukan asam empedu, dan penyerapan besi

•

Defisiensi vitamin ini menyebabkan penyakit askorbut
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Soal Latihan
1. Apa yang dimaksud engan Vitamin.?
2. Apa fungsi vitamin A dan apa sumbernya.
3. Sebutkan 3 macam vitamin yang berperan sebagai koenzim.
4. Vitamin yang dapat disintesis dalam tubuh adalah ..
5. Contoh vitamin yang larut dalam air adalah….
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BAB XIII. ASAM NUKLEAT
•

RNA dan DNA merupakan makromolekul terbesar di dalam sel

Gambar 13.1. Struktur umum asam nukleat dan basa purin dan pirimidin pada DNA dan
RNA.
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Gambar13.2. Struktur basa nitrogen dan nukleotida
•

Dikemas dalam suatu struktur yang disebut kromosom

• Kebanyakan bakteri dan virus memiliki kromosom tunggal, eukaryot biasanya memiliki banyak
kromosom
• Jumlah keseluruhan gen dan DNA intergenik pada kromosom yang berbeda dalam sel disebut genom
sel
A. DNA Dalam Sel
•

Virus biasanya hanya memerlukan informasi genetik yang sedikit dibandingkan dengan sel, contoh

fage λ = 48502 bp
•

Bakteri mengandung DNA kromosom dan bukan kromosom. Escherichia coli memiliki kromosom

dengan panjang 4.7 x 106 bp yang berbentuk sirkuler, disamping itu memiliki elemen sirkuler yang
disebut plasmid ⇒ ada yang 105 bp
•

Eukayota

1 sel individu yeast (eukayota paling sederhana) ⇒4 x lebih banyak DNA dibandingkan dengan sel E. coli
Drosophila ⇒ 25 x lebih DNA dari sel E. coli
Manusia dan banyak mammalia ⇒ 600 x lebih banyak DNA dari sel E. Coli
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•

DNA inti pada eukaryota berbentuk linier

• Organel sel eukaryota juga memiliki DNA ⇒ kloroplast dan mitokondria. 95% protein mitokondria
disandi oleh DNA nukleus
•

Percobaan George Breadle dan Edward Totum (1940) menyinari Neurospora crassa dengan sinar x.

Kesimpulan mereka DNA yang disinari mengalami mutasi dan merubah beberapa fenotip ⇒ one gene one
enzyme, selanjutnya one gene one protein
B. Kromosom Eukaryota Sangat Kompleks
•

Bakteri biasanya memiliki 1 kromosom/sel dan hampir seluruh kromosom memiliki hanya 1 kopi gen.
Beberapa gen seperti rRNA memiliki lebih daripada 1 kopi
•

Pada sel eukaryota terjadi banyak segmen pengulangan

Tikus ⇒ 10 bp terulang jutaan kali ⇒ 10% total DNA
⇒ beberapa ratus bp terulang 1000x ⇒ 20% total
DNA
•

Segmen berulang bisa bersifat junk DNA

•

Sekuen berulang sangat tinggi pada DNA satelit

•

Kebanyakan DNA berulang sangat tinggi berhubungan dengan 2 struktur penting dalam kromosom
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eukaryota ⇒ sentromer dan telomer
•

DNA satelit umumnya ditemukan pada sentromer ⇒ belum diketahui fungsinya

• DNA kromosom mempunyai daerah yang mengkode disebut ekson, dan daerah tak mengkode disebut
intron
•

Intron dapat menyusun 85% total suatu DNA genom

C. DNA Supercoiling
•

DNA digulung dalam bentuk heliks ganda ⇒ supercoiling

•

Dalam keadaan tidak menggulung disebut relaxed state`

•

Heliks ganda ada 3 jenis

Bentuk A ⇒ banyak ditemukan di cairan yang menghindari air. Terlihat lebih kompak, memutar ke kanan
(right handed), jumlah basa perputaran = 11 bp, jarak antar basa 0.23 nm
Bentuk B ⇒ right handed, jumlah basa perputaran = 10.5 bp, jarak antar basa 0.34 nm. Reagen yang
digunakan untuk meningkatkan kristalisasi DNA cenderung mendehidrasi DNA ⇒ merubah menjadi
bentuk A
Bentuk Z ⇒ memutar ke kiri (left handed), jumlah basa perputaran = 12 bp, jarak antar basa 0.38 nm,
tulang punggung DNA berbentuk zig-zag

Bentuk B

Bentuk A

Bentuk Z
Gambar 13.3. Bentuk A, B, dan Z heliks ganda DNA

D. Kromatin dan Struktur Nukleoid
•

Bahan kromosom pada sel yang belum membelah ⇒ kromatin, berbentuk amorfous (tak berbentuk)
dan kelihatan tersebar secara acak dalam nukleus
• Ketika sel mulai membelah, kromatin mengalami kondensasi dan menyusun dirinya sendiri dalam
bentuk khusus kromosom
•

Kromatin mengandung serat protein dan DNA dalam jumlah sama, ditambah sejumlah kecil RNA

•

DNA dalam kromatin sangat berasosiasi dengan protein histon yang memaket dan menyusun DNA
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dalam unit struktural yang disebut nukleosom
•

Protein seperti histon banyak ditemukan pada E. coli

E. DNA Heliks Ganda dan RNA Dapat Terdenaturasi
•

DNA alami sangat viscous pada pH 7.0, suhu 20-25°C. Perubahan pH dan suhu di atas 80-90°C

menyebabkan viskositas menurun ⇒ mengindikasikan adanya perubahan fisika DNA. Hal ini
berhubungan dengan putusnya ikatan hidrogen antar pasangan basa dan interaksi hidrofobik antar basa.
Akibatnya terbentuk utas tunggal
•

Renaturasi DNA terjadi saat suhu dan pH dikembalikan ke dalam kondisi biologis ⇒ annealing.

Aplikasi ⇒ dua sekuen asam nukleat dari jenis yang berbeda dapat membentuk hibrid
F. Transformasi Non Enzimatik Nukleotida
•

Perubahan pada asam nukleat dapat mengakibatkan mutasi. Perubahan dapat lebih sering terjadi pada

beberapa sel. Deaminasi sitosin dan urasil terjadi 1/107 untuk sitosin dalam 24 jam. Produk sitosin
deaminasi ⇒ urasil dianggap asing oleh DNA sehingga perlu dibuang
•

Hidrolisis ikatan glikosil antara basa dan pentosa. Lebih sering terjadi pada purin daripada pada

pirimidin. Dalam DNA 1/105 purin sel mammalia hilang setiap 24 jam. Dalam tabung reaksi kehilangan
purin dapat dipercepat dengan penambahan asam encer. Menginkubasi DNA pada pH 3 menyebabkan
hilangnya basa purin ⇒ apurinic acid
• Radiasi UV dapat membentuk timin dimer ⇒ cincin siklobutana pada basa pirimidin yang berdekatan.
Radiasi ionisasi sinar X dapat membuka membuka cincin dan dapat memfragmentasi basa, demikian juga
ikatan kovalen tulang punggung asam nukleat
•

Bahan kimia. Ada 3 jenis bahan kimia yang dapat merubah DNA

•

agen deaminasi ⇒ HNO2, berasal dari prekursor nitrosamin dan garam nitrit dan nitrat. Bisulfida juga

memberikan pengaruh yang sama. Kedua senyawa ini sering digunakan untuk preservasi makanan
•

agen alkilasi ⇒ dapat merubah basa tertentu, contoh dimetilsulfat memetilasi residu guanin menjadi

O6-metilguanin ⇒ tidak mampu berpasangan dengan sitosin
•

basa mimik atau analog dari basa normal DNA

•

kerusakan karena oksigen aktif ⇒ sumber penting mutasi karena oksidasi. Hidrogen peroksida, radikal

hidroksil dan radikal superoksida muncul karena irradiasi atau sebagai byproduct (produk samping)
metabolisme aerobik
G. DNA Sering Dimetilasi
•

Beberapa nukelotida secara enzimatik dimetilasi

•

Adenin dan sitosin dimetilasi lebih sering daripada guanin dan timin

•

Metilasi bersifat tidak random terjadi pada sekuen atau daerah tertentu dari molekul DNA
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Gambar 13.4. Metilasi DNA saat replikasi.
H. Replikasi DNA
•

Replikasi DNA bersifat semikonservatif. Jika setiap utas DNA berfungsi sebagai cetakan (template)

untuk sintesis utas baru, maka akan dihasilkan 2 molekul DNA baru, masing-masing dengan satu yang
baru dari satu yang lama
• Hipotesis semikonservatif diajukan oleh Watson dan Crick, dibuktikan oleh Matthew Meselson dan
Franklin Stahl (1957)
•

Percobaan mereka:

menumbuhkan E. coli pada media NH4Cl untuk beberapa generasi. NH4Cl mengandung 15N isotop berat
dari 14N. DNA yang diisolasi memiliki densitas lebih berat 1% dibandingkan dengan normal 14N DNA.
Campuran ini bisa dipisah dengan gradien densitas cesium chloride CsCl). E. coli yang tumbuh pada
medium 15N kemudian ditransfer ke media yang hanya mengandung 14N, dibiarkan tumbuh sampai
populasi menjadi ganda. DNA diisolasi, didapat campuran 14N/15N DNA ⇒ pita tunggal dalam CsCl. Sel
kemudian dibiarkan untuk menjadi ganda. DNA diisolasi kembali, didapat 14N/15N DNA dan 14N DNA
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Gambar 13.5. Percobaan Meselson-Stahl dirancang untuk membedakan antara dua alternatif
mekanisme replikasi DNA.
•

Replikasi bermula dari suatu awal (origin)

•

Sintesis DNA melalui arah 5’-3’. Pembentukan utas searah cabang replikasi ini disebut leading strand.

Arah pemanjangan 5’-3’ yang berlawanan dengan cabang replikasi disebut lagging strand
• Karena lagging strand timbul celah antara ujung 5’-3’ lama dengan ujung 5’-3’ baru. Fragmen ini
disebut fragmen Okazaki
•

DNA disintesis dengan enzim DNA polimerase (DNA pol)

•

DNA pol dalam bekerja membutuhkan:

utas cetakan (template)
primer ⇒ suatu segmen dari utas baru yang menyediakan ujung 3’ hidroksil untuk penambahan
nukleotida. Primer biasanya oligonukleotida RNA
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Gambar 13.6. Sintesis utas lagging dan leading dengan suatu DNA polimerase dimer.

•

DNA direplikasi sangat akurat. Pada E. coli terjadi kesalahan hanya 1 dalam 109-1010 nukleotida

yang ditambahkan. Untuk panjang gemom E. coli yang 4.4 x 106 bp, ini berarti terjadi 1 kesalahan untuk
1000-10.000 replikasi
• Satu mekanisme untuk mengecek ada pada DNA polimerase berupa eksonuklease 3’-5’. Jika terjadi
kesalahan pasangan, eksonuklease 3’-5’ mencegah translokasi polimerase ke nukleotida baru.
Eksonuklease 3’-5’ mengambil basa salah pasang, baru kemudian polimerase bergerak ⇒ proof reading
• Ada 3 jenis DNA pol. Salah satu perbedaan terletak pada: DNA pol II dan DNA pol III tidak
mempunyai kemampuan eksonuklease 5’-3’
DNA pol II mempunyai fungsi perbaikan DNA
DNA pol III merupakan enzim replikasi primer pada E. coli
DNA pol I bertugas sebagai “pembersih” dalam proses replikasi, rekombinasi, dan perbaikan
• Pada DNA pol I terdapat aktivitas eksonuklease yang terpisah dari domain struktur yang berbeda
sehingga bisa dibuang dengan perlakuan protease ringan. Walau eksonuklease 3’-5’ dibuang, enzim masih
mempunyai kemampuan polimerisasi dan aktivitas proof reading ⇒ fragmen Klenow
•

Replikasi DNA membutuhkan banyak enzim ⇒ sistem DNA replikase

•

Untuk dapat masuk ke dalam utas DNA, DNA harus dipisahkan dengan menggunakan helikase ⇒

memerlukan ATP. Pemisahan utas menimbulkan stres dalam struktur heliks ⇒ dibutuhkan enzim
topoisomerase II (gyrase) untuk relaksasi. Utas yang terpisah distabilkan dengan protein pengikat DNA
(DNA-binding protein). Primer dilekatkan oleh enzim primase. Akhirnya primer harus dibuang dengan
menggunakan enzim DNA pol I. Ujung terputus disambung dengan DNA ligase
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Gambar 13.7. unwinding dna
I. Transkripsi
•

Ekspresi informasi bahan genetik yang ada dalam senyawa DNA selalu melibatkan pembentukan

molekul RNA
• RNA tidak hanya membawa dan mengekspresikan informasi genetik, tetapi dapat bertindak sebagai
katalisator
• RNA merupakan satu-satunya makromolekul yang mempunyai fungsi informasi dan fungsi katalis ⇒
menyebabkan banyak spekulasi bahwa RNA mungkin merupakan intermediet kimia penting dalam
perkembangan kehidupan di planet ini
• Dalam proses transkripsi, suatu sistem enzim mengkonversi informasi genetik dari segmen DNBA
menjadi utas RNA dengan susunan basa komplemen dari salah satu utas DNA
•

Ada 3 jenis RNA mayor:

mRNA (massenger RNA) membawa sekuen yang menyandikan susunan asam amino dari satu atau lebih
polipeptida yang dispesifikasi oleh suatu genatau serangkaian gen dalam kromosom
tRNA (transfer RNA) merupakan adapter yang membaca infromasi genetik asam amino yang sesuai ke
dalam polipeptida yang sedang diperpanjang selama proses sintesis protein
rRNA (ribosomal RNA) merupakan molekul yang berasosiasi dengan protein untuk membentuk mesin
sintesis protein (ribosom)
Beberapa RNA lain yang berfungsi sebagai regulator atau katalis
• Salah satu perbedaan penting antara replikasi dan transkripsi yaitu pada replikasi semua bagian
kromosom dikopi untuk menghasilkan anakan DNA yang identik dengan induk DNA. Sementara
transkripsi bersifat selektif, artinya hanya gen atau kelompok gen tertentu yang ditranskripsi pada satu
waktu tertentu. Transkripsi oleh karenanya dapat diatur sehingga hanya informasi genetik yang dibutuhkan
sel pada saat tertentu yang ditranskripsi
• Sintesis RNA dilakukan oleh DNA-directed RNA polymerase atau RNA polimerase yang
membutuhkan
utas cetakan DNA (template)
ribonukleotida (ATP, GTP, UTP, dan CTP) sebagai prekursor
ion Mg+ (enzim murni juga mengandung Zn2+)
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•

RNA pol memperpanjang polimer RNA dengan arah 5-3’’ sama dengan DNA pol hanya tidak

membutuhkan primer
•

Satu nukleotida yang berbeda dengan DNA ⇒ UTP berpasangan dengan residu adenilat

•

Inisiasi sintesis RNA terjadi hanya pada sekuen khusus yang disebut promotor

•

Sintesis RNA biasanya dimulai dengan suatu residu GTP atau ATP

•

Untuk terjadinya sintesis RNA, utas DNA harus terbuka ⇒ transcription bubble. Pada E. coli sekitar

17 bp terbuka sebagai transcrition bubble
•

Problem stres karena terbukanya DNA utas ganda diselesaikan dengan topoisomerase

•

Transkripsi pada E. coli berkecepatan sekitar 50 nukleotida/detik

•

Utas DNA yang berfungsi untuk sintesis RNA disebut utas cetakan (template) atau utas (-)

•

RNA pol merupakan enzim yang kompleks dengan 5 sub unit utama dan 1 sub unit lain yang disebut

σ atau σ

70

yang terikat pada saat tertentu pada sub unit utama dan mengarahkan enzim pada situs. Kelima

sub unit itu berupa 2 α, β, β’, dan ω

Gambar 13.8. Transkripsi oleh RNA polimerase dalam E. coli.

•

Sub unit σ dubutuhkan hanya untuk meyakinkan pengenalan daerah khusus

•

RNA pol tidak memiliki kemampuan proof reading 3’-5’ exonuclease

•

Selama proses transkripsi terjadi kesalahan setiap 104-105 ribonukelotida yang dipasangkan

• Analisis dan pembandingan dari sekuen banyak promotor bakteri yang berbeda menunjukkan
kesamaan di dua tempat, yang padanya sintesis RNA dimulai. Dengan konvensi pasangan basa tempat
dimulainya sintesis 1 molekul RNA sebagai +1, daerah ini terletak pada -10 dan -35. Sekuen ini tidak
identik, tapi nukelotida tertentu muncul lebih sering daripada yang lain. Nukleotida umum ini sering
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disebut sekuen konsensus (consensus sequences). Konsensus sekuen pada -10 disebut Pribnow Box ⇒ (5’)
TATAAT(3’), dan pada -35 terdiri dari (5’)TTGACA(3’)

Gambar 13.9. Sekuen lima promotor pd bbrp orgnsE. coli.
•

Pada eukaryota terdapat 3 jenis RNA pol:

•

RNA pol I ⇒ sintesis preribosomal transcript RNA

•

RNA pol II ⇒ sintesis mRNA dan beberapa RNA dengan fungsi khusus

•

RNA pol III ⇒ sintesis tRNA

• Sintesis RNA berlangsung sampai RNA pol menjumpai sekuen yang menyebabkan pelepasan untai.
Proses ini tidak tampak jelas pada eukaryota
•

Pada prokaryot, E. coli ada 2 kelompok signal terminasi. Kelompok pertama bergantung pada faktor ρ

(rho-dependent) dan yang lain tak bergantung ρ (rho-independent)
•

ρ-dependent tidak memiliki sekuen berulang adenilat pada utas cetakan, tetapi memiliki sekuen

pendek yang ditranskrip membentuk jepit rambut (hairpin). RNA pol berhenti disini dan lepas jika protein
ρ ada
•

ρ-independent memiliki 2 sifat yaitu,

a. daerah yang ditranskrip membentuk komplementer sendiri (self complementary) sehingga terbentuk
struktur hairpin sekitar 15-20 nukleotida sebelum ujung RNA
b. daerah di ujung utas cetakan berisi poli-A yang ditranskrip menjadi poli-U di ujung RNA.
• Diduga struktur hairpin ini mengganggu ikatan hibrid DNA-RNA dalam kompleks transkripsi.
Kerena di ujung terdapat poli-U yang merupakan kombinasi tak stabil, RNA dapat lepas
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Gambar 13.10. Model terminasi transkripsi ρ-independen E. coli.
•

Molekul RNA yang baru ditranskripsi disebut transkrip primer

• Pada eukaryota, sekuen yang menyandi polipeptida biasanya tidak contiguos ⇒ kebanyakan disisipi
oleh segmen yang disebut intron, sedang segmen yang mengkode disebut ekson
•

Pada proses yang disebut splicing, intron dibuang dari transkrip primer

•

mRNA eukaryota juga ditambah struktur yang disebut cap (tudung), sedang ujung 3’ ditambahkan

residu adenil sebanyak 20-250 buah. Cap biasanya merupakan residu 7-metil guanosin. Hanya sebagian
saja fungsinya diketahui, ujung 5’ berikatan dengan suatu protein dan mungkin berpartisipasi dalam
pengikatan mRNA di ribosom untuk inisiasi translasi. Ujung poli-A berasosiasi dengan protein untuk
mengurangi kerusakan enzimatik
•

RNA dapat disintesis oleh RNA, RNA dapat mensintesis DNA ⇒ menggunakan enzim reverse

transcriptase (transkriptase balik)
J. Translasi
•

Proses translasi terjadi dalam ribosom

• Terdapat kode triplet untuk setiap asam amino yang disebut kodon pada mRNA dan antikodon pada
tRNA
•

Kodon bersifat (hampir) universal

•

Pada bakteri, kodon mulai berupa AUG dan kodon berhenti berupa UAA, UAG, dan UGA

•

Kodon UAA, UAG, dan UGA merupakan kodon non sense ⇒ tidak menyandikan asam amino,

masing-masing diberi nama amber, ochre, dan opal
• Terdapat kodon degeneratif ⇒ beberapa kodon hanya menyandi 1 asam amino saja. Hanya metionin
dan triptopan yang memiliki 1 kodon saja.
K. Sintesis Protein
•

Seperti sintesis polimer biomolekul sintesis protein dapat dibagi menjadi langkah inisiasi, elongasi,
dan terminasi
•

Pada sintesis protein terdapat 2 tambahan langkah, yaitu aktivasi asam amino di awal dan pelipatan
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dan pemrosesan di akhir langkah
1. Aktivasi asam amino
•

langkah ini terjadi dalam sitosol

•

menggunakan ATP

•

dikatalisis oleh enzim tergantung Mg2+ ⇒ amino asil tRNA sintetase

Contoh: metionin + tRNAfmet + ATP

Met-tRNAfmet + AMP +PPi

Gambar 13.11. Sintesis protein
2. Inisiasi
•

mRNA yang membawa sandi terikat pada subunit kecil ribosom

• diikuti dengan pengikatan inisiasi amino asil tRNA dan subunit ribosom besar untuk membentuk
kompleks inisiasi
•

proses inisiasi ini membutuhkan GTP dari protein sitosol spesifik yang disebut faktor inisiasi
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Gambar 13.12. Inisiasi
3. Elongasi
•

elongasi dibantu oleh protein sitosol yang disebut faktor elongasi

•

proses ini memperpanjang polipeptida sedang tumbuh dengan penambahan asam amino

•

memerlukan 2 molekul GTP untuk setiap residu yang ditambahkan
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Gambar 13.13. Elongasi
4. Terminasi dan pelepasan
•

Selesainya pembentukan rantai polipeptida ditandai oleh kodon terminasi dalam mRNA

•

polipeptida kemudian dilepas dari ribosom

•

proses ini dibantu oleh faktor pelepas
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Gambar 13.14. Terminasi dan pelepasan
5. Pelipatan dan pemrosesan
•

untuk memperoleh fungsi biologi aktif polipeptida harus melipat sesuai dalam konformasi 3 dimensi

• sebelum dan sesudah pelipatan, polipeptida baru dapat melalui proses enzimatik untuk membuang satu
atau lebih asam amino dari ujung amino, juga penambahan asetil, fosfat, metil, karboksil, atau gugus lain,
juga penambahan oligosakarida atau gugus prostetik
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Gambar 13-15. Pelipatan dan pemrosesan protein.
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Soal Latihan

1. Gula yang menyusun DNA dan RN adalah...
2. Basa nitrogen yang termasuk dalam ourin adalah ......
3. sedang yang termasuk dlam pirimidin adlah....
4. Transkripsi adlah ..........., terjadi di ..........
5. Apa yang dimaksud dengan nukleosida, beri 2 contohnya.
6. Tahapan dalam sintesis protein adalah ...
7. Translasi terjadi di ......
8. Replikasi adalah ........, terjadi di ..........
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