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Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta
(Undang-Undang No. 19 Tahun 2002)
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mclakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda pa mg sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau c cnc a paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada unnim suatu eiptaan atau barang
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.( ) (lima ratus juta rupiah).

(Harper’s Illustrated Biochemistry)
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kepada mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan sebuah buku yang menjelaskan Tujuan
utama tetap untuk menyaji an ^ringkas dan padat, mudah dipahami, serta menarik. Kemajuan-kemajuan
dan menggambarkan dasar-dasar bio mi
kedokteran terus ditekankan. Fitur-fitur penting baru yang terdapat dalam
bermakna dalam biokimia yang penting bagid
to ^
edisi ke-27 ini mencakup:, banyak gambar dan referensi baru.
•
Revisi semua bab, dengan memasu a^enCja|am
•
Penjelasan asal mula istilah pH seC^ioinformatika dan biologi komputasional yang menekankan dampak bidang-bidang
•
Bab yang sama sekali baru mengena1.
sehingga akan memberi
pemahaman mengenai bidang yang saat
ini pada praktik kedokteran masa
^
ini sedang berkembang pesatters^' Jidasarkan pada kemajuan dalam bidang genomika dan proteomika.
•
Metode-metode baru penemuan o ^ ^ memberikan kerangka kesatuan untuk memahami proses keterkaitan antara
•
Pengenalan konsep siklus hidup P regulasi, dan penguraian protein.
pematangan, modifikasi pasca-trans .daiam mengidentifikasi protein dan molekul kecil vane mempermudah
•
Peran spektrometri massa (mass specw
diagnosis penyakit metabolik. jtin_proteasom pada penguraian protein.
•
Penjelasan siklus sel dan jalur u i u
fosforilasi oksidatif secara luas.
•
Revisi bab mengenai rantai respI^ berkaitan dengan penyakit metabolik siklus urea, serta pengenalan biosintesis dan
Y5
•
Revisi dan pembaharuan teks 3^^
ke-21.
peran metabolik selenosistem,pembahasan mengenai lipid rafts, kanal ion dan kanal bergerbang-tegangan
•
Bahan-bahan barudimasukkan
5
dantautcekh
•

(voltage-gated channels),inCrasel dan penyortiran protein, informasi mengenai unfolded protein response dan
Dalam kaitannya dengan lalu- .
, a telah ditambahkan.
penguraian terkait-Retikulum n
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•

Terdapat pembahasan tentang keterlibatan glikoprotein dalam banyak penyakit, termasuk tukak pepti c isiro otot
kongenital tertentu, dan fibrosis kistik.
Uraian tentang protein baru yang berperan dalam metabolisme besi dan hemokromatosis.
Informasi mengenai hemostasis, trombosis, dan kerja trombosit telah diperbarui.
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Biokimia & Ilmu Kedokteran
Robert K. Murray, MD, PhD

SUSUNAN BUKU

0' ^ ^ m — j |
incinucuiiis lopik lain karena hampii acmua icaivai ui j>ci uiKauu.so w..~ ...................
a am biokimia, biologi.
bioinformatika dan biologi komputasional, yang mencerminkan semakin pcntingnya vci ua

dan ilmu kedokteran modern.
bebaskan energi, dan menclusuri jalur-jalur
Bagian II menjelaskan bagaimana beragam reaksi sel menggunakan atau mcm c
^ kedua kelas molckul ini.
pembentukan serta penguraian karbohidrat dan lipid. Di sini juga dijelaskan mcn&C™ a7kunci mcngcnai katabolisme protein, Bagian III membahas
tentang asam amino, berbagai nasib metaboliknya, ia
serta biokimia porfirin dan piemen empedu.
. r - , \ , c,.r,,.rf; r«»nlikasi clan
Bagian IV menjelaskan struktur dan fiingsi nukleotida serta asam
dan tcknologik genomik.
perbaikan DNA, sintesis dan modifikasi RNA, sintesis protein, prinsip-pnnsip
serta pemahaman baru tentang cara pengaturan ekspresi gen.
Tocik-topiknya mencakup struktur dan fungsi
Bagian V mengulas tentang aspek-aspek komunikasi ekstrasel dan intrasel. lopi - i \ >• . •
membran, dasar molekular kerja hormon, dan bidang kunci pada transduksi sinya .^ apan; vitamin dan mineral; lain
Bagian VI mendiskusikan tentang sepuluh topik khusus: nutrisi, pencernaan, an p^
p|asma(jan imunoglobulin;
lintas dan penyortiran protein intrasel; glikoprotein; matriks ekstrasel; otot dan sitos e e
hemostasis dan trombosis; sel darah merah dan putih; serta
metabolisme xeno ioti .
.
,
banyak
Apendiks mengandung daftar situs internet yang bermanfaat serta daftar jurnal b.ok.m.a atau ,urna . j, membahas biokimia.
Semua bagian berisi banyak ilustrasi yang relcvan.
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sebagai penyelia yang profesional dar
dan kepada para kolega penyunti S*mun ^m Penyuntingan buku ini> iu8a atas keterampiiannya yang mu.
Edmonson, Susan Kelly, dan Selina C>an8 men^amin lancarnya penerbitan buku ini. Kami berterima kasih kepada Karen
pengatur teks, dan orang-oranghdn °nn°r ^ berba8ai kontribusi mereka bagi buku ini. Kami menghargai kerja para artis, Biochemistry ini. Saran
dari para mah^^ t'^a^ ^am' sac^ar' ikut berperan serta dalam penerbitan edisi ke-27 Harper’s Illustrated Kami mengharapkan masuknn as‘swa dan
kolega di seluruh dunia sangat bermanfaat dalam memformulasikan edisi ini.
serupa di masa rnendatang
Robert K. Murray, Toronto, Ontario, Canada Daryl K.
Granner, Nashville, Tennessee Victor W. Rodwell,
West Lafayette, Indiana

kini semakin sering digunakan untuk mempelajari aspek- aspek
dasar patologi (ilmu tentang penyakit), misalnya peradangan,
cedera sel, dan kanker. Sebagian besar peneliti di bidang
mikrobiologi, zoologi, dan botani menggunakan pendekatan
biokimiawi hampir secara eksklusif. Hubungan ini tidaklah
mengejutkan karena seperti yang kita ketahui, kehidupan
bergantung pada reaksi dan proses biokimia. Bahkan, tembok
penghalang lama di antara berbagai ilmu pengetahuan kehidupan
(life sciences) kini telah runtuh, dan biokimia semakin sering
digunakan sebagai “bahasa” pemersatu.

PENDAHULUAN
Biokimia dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan touting
dasar kimiawi kehidupan (Yn bios “kehidupan”). Sel adalah unit
struktural makhluk hidup. Olch karena itu, biokimia juga dapat
diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang konstituen kimiawi sel
hidup serta reaksi dan proses yang dialami konst ituen-konst ituen
tersebut. Berdasarkan definisi ini, biokimia mencakup bidang
biologi sel. biologi molekular, dan genetika molekular.

Tujuan Biokimia adalah Menjelaskan dan
Menerangkan Semua Proses Kimiawi Sel Hidup
dalam Istilah Molekular

Hubungan Timbal Balik Antara Biokimia & Ilmu
Kedokteran Telah Merangsang Kemajuan yang
Saling Menguntungkan

Tujuan mama biokimia adalah pemahaman menyeluruh atas
semua proses kimiawi yang berkaitan dengan sel hidup pada
tingkat molekular. Untuk mencapai tujuan ini, para ah I i biokimia
berupaya mengisolasi berbagai molekul yang terdapat di dalam
sel, menentukan srrukturnya, dan menganalisis fungsi molckulmolekul tersebut. Banyak teknik telah digunakan untuk tujuan ini;
beberapa diantaranya di ringkas pada Tabel 1 -1.

Dua hal utama yang sangat diperhatikan oleh para peneliti dalam
ilmu kesehatan—dan terutama dokter—adalah pemahaman dan
pemeliharaannya kesehatan serta pemahaman dan terapi efektif
untuk penyalcit. Biokimia berdampak besar pada kedua hal yang
menjadi perhatian utama dunia kedokteran ini. Bahkan, hubungan
timbal- balik biokimia dan ilmu kedokteran adalah suatu jalur lebar
dalam dua-arah. Studi biokimia telah mempcrjelas banyak aspek
kesehatan dan penyakit, dan scbaliknya, penelitian tentang berbagai
aspek dalam kesehatan dan penyakit telah membuka bidang baru
dalam biokimia. Contoh jalur dua-arah ini diperlihatkan di Gambar
1-1. Contohnya, pengetahuan tentang struktur dan fungsi protein
diperlukan untuk menguraikan satu perbedaan biokimiawi antara
hemoglobin normal dan hemoglobin sel sabit. Di pihak lain, analisis
terhadap hemoglobin sel sabit berperan besar dalam pemahaman
kita tentang struktur dan fungsi hemoglobin normal dan protein lain.
Contoh analog tentang manfaat timbal-balik antara biokimia dan
ilmu kedokteran dapat dikutip untuk pasangan-pasangan yang
diperlihatkan di Gambar 1-1. Contoh lain adalah karya terobosan
Archibald Garrod, seorang dokter di Inggris pada awal tahun 1900an. Ia meneliti pasien dengan sejumlah penyakit yang lelacif jarang
(alkaptonuria, albinisme, sistinuria, dan pentosuria; • penyakitpenyakit ini dijelaskan di bab-bab

Pengetahuan Tentang Biokimia Penting bagi
Semua Ilmu Pengetahuan Tentang Kehidupan
Biokimia asam nukleat terletak di jantung genetika; scbaliknya,
penggunaan pendekatan genetik sangatlah penting untuk
menguraikan berbagai aspek dalam biokimia. Fisiologi (ilmu faal),
yaitu suatu ilmu tentang fungsi tubuh, hampir seluruhnya
bertumpang tindih dengan biokimia. Imunologi menggunakan
berbagai teknik biokimia, dan berbagai pendekatan imunologik
telah digunakan secara luas oleh para ahli biokimia. Farmakologi
dan farmasi bergantung pada pengetahuan yang kokoh tentang
biokimia dan fisiologi; secara khusus, sebagian besar obat
dimetabolisme oleh reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Racun
bekerja pada reaksi atau proses biokimia; ini adalah pokok
bahasan dalam toksikologi. Pendekatan biokimiawi
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Tabel 1-1. Metode dan preparat utama yang
digunakan dalam laboratorium biokimia
Metode untuk Memisahkan dan Memurnikan
Biomolekul1

Fraksionasi garam (mis. pengendapan protein dengan
amonium sulfat)
Kromatografi: Kertas; pertukaran ion; afinitas; lapis-tipis;
gas-cair; cairan berfekanan tinggi; filtrasi gel Elektroforesis:
Kertas; voltase-tinggi; agarosa; selulosa asetat; gel kanji; gel
poliakrilamid; gel poliakrilamid-SDS Ultrasentrifugasi Metode
untuk Menentukan Struktur Biomolekul Analisis elemen
Spektroskopi UV, sinar tampak, inframerah, dan NMR
Pemakaian hidrolisis asam atau basa untuk menguraikan
biomolekul yang sedang diteliti menjadi konstituen- konstituen
dasarnya Pemakaian serangkaian enzim dengan spesifisitas
tertentu untuk menguraikan biomolekul yang sedang diteliti (mis.
protease, nuklease, glikosidase)
Spektrometri massa
Metode penentuan sekuens spesifik (mis. untuk protein dan
asam nukleat)
Kristalografi sinar-X Preparat untuk Meneliti Proses

Biokimia

Hewan utuh (termasuk hewan transgenik dan hewan dengan
gen yang diknock-out)
Organ yang diperfusi tersendiri Potongan jaringan Sel utuh
Homogenat Organel sel tersendiri Subfraksionasi organel
Metabolit dan enzim yang telah dimurnikan Gen tersendiri
(termasuk reaksi berantai polimerase dan site-directed

Hubungan antara ilmu kedokteran dan biokimia memiliki dampak
penting bagi ilmu kedokteran. Sclama terapi medis memiliki dasar
biokimia dan ilmu dasar lainnya yang kuat, praktik kedokteran akan
memiliki dasar rasional yang dapat diadaptasikan untuk
mengakomodasi pengetahuan baru. Hal ini berbeda dari praktik
kesehatan nonortodoks dan paling tidak sebagian praktik kedokteran
alternatif” yang sering didasarkan pada hal-hal yang tidak lebih dari
mitos dan kepercayaan serta umtmmya tidak memiliki dasar intelektual
apapun.

PROSES BIOKIMIA NORMAL
ADALAH DASAR KESEHATAN
World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai
"keadaan sejahtera lisik, mental, dan sosial yangsempurnadan bukan
sekadar tidak adanya penyakit dan kecacatan”. Dari sudut pandang
biokimia semata, kesehatan dapat dianggap sebagai situasi ketika
semua reaksi intra- dan ekstrasel yang terjadi di dalam tubuh
berlangsung dengan kecepatan yang seimbang dengan kelangsungan
hidup maksimal organisme dalam keadaan fisiologis. Namnn, ini
adalah pandangan yang sangat sempit, dan seyogianya menjadi jelas
bahwa merawat kesehatan pasien memerlukan tidak saja pengetahuan
yang luas tentang prinsip-prinsip biologis, tetapi juga prinsip-prinsip
psikolog is dan sosial.

mutagenesis)

'Sebagian besar metode ini cocok untuk menganalisis komponen-komponen
yang ada di homogenat sel dan preparat biokimia lainnya. Pemakaian beberapa
teknik secara berurutan biasanya dapat memurnikan sebagian besar
biomolekul. Pembaca dipersilakan melihat ke buku-buku teks mengenai
metode riset biokimia untuk rinciannya.

selanjutnya) dan memastikan bahwa penyakit-penyakit ini
ditentukan secara genetik. Garrod menyebut penyakit- penyakit ini
sebagai inborn errors of metabolism (kelainan metabolisme
bawaan). Pemahamannya menjadi dasar bagi berkembangnya
bidang genetika biokimia manusia. Upaya- upaya terkini untuk
memahami dasar penyakit genetik yang dikenal sebagai
hiperkolesterolemia familial yang menyebabkan aterosklerosis
berat pada usia dini, mendorong terjadinya kemajuan pesat dalam
pemahaman tentang reseptor sel dan mekanisme penyerapan
kolesterol oleh sel. Berbagai penelitian tentang onkogen pada sel
kanker telah mengarahkan perhatian pada mekanisme molekular
yang berperan dalam pengendalian pertumbuhan sel normal.
Contoh ini dan banyak contoh lain menekankan bagaimana
penelitian tentang penyakit dapat merhbuka area baru fungsi sel
bagi riset biokimia dasar.

Riset Biokimia Berdampak pada Nutrisi & Ilmu
Kedokteran Pencegahan
Sal ah satu prasyarat penting untuk memelihara kesehatan adalah
terdapatnya asupan optimal sejumlah bahan kimia melalui makanan;
yang utama dari bahan-bahan tersebut adalah vitamin, asam amino
tertentu, asam lemak tertentu, berbagai mineral, dan air. Karena banyak
dari pokok bahasan dalam biokimia dan nutrisi berkaitan dengan studi
tentang berbagai aspek bahan-bahan kimia ini, kedua cabang ilmu
pengetahuan ini berkaitan erat. Selain itu, saat ini banyak ditekankan
tentang pendekatan sistcmatis untuk mempertahankan kesehatan dan
mencegah penyakit, yi, pada ilmu kedokteran pencegahan. Oleh karena
itu, kini banyak ditekankan pendekatan nutrisional dalam pencegahan
berbagai penyakit, contohnya pencegahan aterosklerosis dan kanker.
Untuk memahami nutrisi diperlukan pengetahuan yang luas tentang
biokimia'.

Sebagian Besar & Mungkin Semua
Penyakit Memiliki Dasar Biokimia
Kita percaya bahwa sebagian besar (jika tidak semua) penyakit adalah
manifestasi dari kelainan molckul, reaksi kimia, atau proses biokimiawi.
Faktor-faktor utama yang
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Gambar 1-1. Contoh j.ilur dua-arah yang menghubungkan biokimia dan ilmu kedokteran. Pengetahu.in tentang
molekul-molekul hiokimia yang diperlihatkan di bagian atas diagram lelah memperjelas pemahaman kita tentang
penyakit yang diperlihatkan di separuh bagian bawah diagram—dan sebaliknya, analisis lerhadap penyakitpenyakit y.ing diperlihatkan di bagian bawah memberikan kejelasan pada banyak bidang dalam biokimia.
Pcrhatikan bahwa anemia sel sabit adalah suatu penyakit genetik dan bahwa baik aterosklerosis maupun diabetes
melitus memiliki komponen genetik.

berperan menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia
dicantumkan di label 1-2. Semua faktor tersebut mengenai satu
atau lebih reaksi kimia atau molekul penting di dalam tubuh. Di
dalam buku ini akan dijumpai banyak contoh dasar biokimiawi
penyakit. Pada sebagian besar penyakit tersebut, studi tentang
biokimia ikut berperan dalam diagnosis dan pengobatan. Sebagian
pcnggunaan basil penelitian biokimia dan pemeriksaan
laboratorium dalam kaitannya dengan penyakit diringkaskan di
label 1-3.
Contoh lain dari beragam pcnggunaan tersebut akan
ditemukan di berbagai bagian buku ini.

Dampak Human Genome Project (HGP) pada
Biokimia dan Ilmu Kedokteran

memuncak pada bulan Juli 2000, saat para pemimpin dari dua
kelompok yang terlibat dalam upaya ini (International

Tabel 1-3. Beberapa penggunaan penelitian biokimia
dan uji laboratorium dalam kaitannya dengan
penyakit
Pcnggunaan
1.

Untuk mengungkapkan
kausa mendasar dan
mekanisme penyakit

2.

Untuk menyarankan
terapi rasional bagi
penyakit berdasarkan
pada (1) di atas

3.

Untuk membantu
diagnosis penyakit
spesifik

4.

Berfungsi sebagai uji
penyaring untuk
diagnosis dini penyakit
tertentu

Pada akhir tahun 1990-an tercapai banyak kemajuan besar dalam
penentuan sekuens genom manusia. Kemajuan ini

Tabel 1-2. Kausa utama penyakit. Semua kausa yang
tercantum bekerja dengan memengaruhi berbagai
mekanisme biokimia di sel atau di tubuh.
Agen fisik: Trauma mekanis, suhu ekstrem, perubahan
mendadak tekanan atmosfer, radiasi, syok listrik. Agen
kimia, termasuk obat: Senyawa toksik tertentu, °bat, dsb.

1

Agen biologis: Virus, bakteri, jamur, bentuk-bentuk
parasityang lebih tinggi.
Kekurangan oksigen: Kurangnya pasokan darah,
menurunnya kemampuan darah mengangkut oksigen,
keracunan pada enzim oksidatif.
Penyakit genetik: Kongenital, molekular.
Reaksi imunologik: Anafilaksis, penyakit autoimun.
Ketidakseimbangan nutrisi: Defisiensi, kelebihan.
Ketidaksembangan endokrin: Defisiensi, kelebihan
hormon.

'Diadaptasi, dengan izin. dari Robbins SL, Cotram RS. Kumar V. The
PatholoffU Basis of Disease. T'1 ed. Saunders, 1 ‘)84. Copyright © 1 ()84
Elsevier Inc. Dii elak ulang dengan i/in dari Elsevier.

5.

Untuk membantu
memantau kemajuan (yi,
pemulihan, perburukan,
remisi, atau kekambuhan)
penyakit tertentu

6.

Untuk membantu menilai
respons penyakit
terhadap terapi.

Contoh
.... ................
Pembuktian sifat cacat
genetik pada fibrosis
kistik.
Diet rendah fenilalanin
untuk mengobati
fenilketonuria.
Pemakaian enzim plasma
kreatin kinase MB (CKMB) dalam diagnosis
infark miokardium.
Pemakaian pengukuran
tiroksin atau thyroid-

stimulating hormone

(TSH) dalam diagnosis
hipotiroidisme
kongenital pada
neonatus.
Pemakaian enzim plasma
alanin aminotransferase
.(ALT) dalam memantau
kemajuan hepatitis
infeksiosa.

Pemakaian
pengukuran antigen
karsinoembrionik (CEA)
darah pada pasien
tertentu yang pernah
diobati untuk kanker
kolon.
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Human Genome Sequencing Consortium dan Cetera Genomics,
sebuah perusahaan swasta) mengumumkan bahwa lebih dari 90%
genom telah diketahui sekuensnya. Versi draft dari sekuens
tersebut telah dipublikasikan pada awal tahun 2001. Dengan
pengecualian pada beberapa perbedaan, sekuens genom manusia
keseluruhan diketahui secara lengkap pada tahun 2003, 50 tahun
setelah penjelasan sifat DNA yang beruntai-ganda oleh Watson
dan Crick. Dampak kemajuan ini pada biokimia, seluruh cabang
biologi, dan ilmu kedokteran sangatlah besar, dan hanya
beberapa hal yang dikemukakan di sini. Banyak gen yang semula
tidak dikenal kini terungkap; berbagai produk proteinnya perlu
diketahui karakteristiknya. Banyak hal dalam evolusi manusia
kini mulai menjadi lebih jelas, dan prosedur-prosedur untuk
menelusuri gen penyakit telah semakin sempurna. Hasil-hasilnya
berefek besar pada berbagai bidang seperti proteomika
(proteomics),
bioinfo.rmatika,
bioteknologi,
dan
farmakogenomika (pharma- cogenomics). Referensi mengenai
genom manusia akan ditemukan di berbagai bagian buku ini.

RINGKASAN
•

Biokimia adalah ilmu pengetahuan yang meneliti berbagai
molekul .yang terdapat di sel hidup dan organisme serta
reaksi-reaksi biokimianya. Karena kehidupan bergantung
pada reaksi-reaksi biokimia, biokimia telah menjadi bahasa
dasar bagi semua ilmu pengetahuan hayati.
•
Biokimia berkaitan dengan semua bentuk kehidupan, dari
virus dan bakteri yang relatif sederhana hingga manusia
yang kompleks.
° Biokimia dan ilmu kedokteran berkaitan erat. Kesehatan
bergantung pada keseimbangan harmonis reaksi-reaksi
biokimia yang terjadi di dalam tubuh, dan penyakit
mencerminkan kelainan biomolekul, reaksi biokimia, atau
proses biokimia.
° Kemajuan dalam bidang biokimia “telah menerangi berbagai
bidang ilmu kedokteran. Sebaliknya, penelitian tentang
penyakit sering mengungkapkan aspek-aspek biokimia yang
sebelumnya tidak diketahui. Penentuan sekuens genom
manusia, yang hampir tuntas, akan memberi dampak besar
pada semua bidang biologi, termasuk biokimia,
bioinformatika, dan bioteknologi. Pendekatan biokimiawi
sering menjadi dasar untuk memperjelas kausa penyakit dan
dalam merancang terapi yang sesuai.
•
Pemakaian bijaksana berbagai pemeriksaan laboratorium
biokimia adalah komponen integral dari diagnosis dan
pemantauan terapi.

•

•

Pengetahuan yang baik tentang biokimia dan disiplin dasar
terkait lainnya merupakan hal csensial bagi praktik rasional ilmu
kedokteran dan ilmu kesehatan terkait lainnya.
Hasil Human Genome Project akan berpengaruh besar pada
masa depan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya.

Air & pH
Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD
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PERAN BIOMEDIS

derajat). Amonia juga merupakan tetrahedral dengan sudut 107
derajat antara atom-atom hidrogennya. Air adalah suatu dipol,
yaitu sebuah molekul dengan muatan listrik yang tersebar
asimetris mengclilingi strukturnya. Atom oksigen yang sangat
elektronegatif menarik elektron menjauhi nukleus hidrogen, dan
meninggalkan nukleus tersebut dengan muatan positif parsial,
sementara dua pasangan elektron bebas membentuk suatu regio
dengan muatan negatif lokal.
Air, suatu dipol kuat, memiliki konstanta dielektrik yang
tinggi. Seperti dijelaskan secara kuantitatif oleh hukum Coulomb,
kekuatan interaksi F antara partikel- partikel dengan muatan yang
berlawanan, berbanding terbalik dengan konstanta dielektrik e
medium sekitarnya. Konstanta dielektrik untuk vakum adalah
satu; untuk heksana, konstantanya adalah 1,9; etanol 24,3; dan air
78,5. Oleh karena itu, air sangat mengurangi gaya tarik antara
spesies bermuatan dan polar secara relatif dibandingkan
lingkungan bebas-air dengan konstanta dielektrik yang lebih
rendah. Konstanta dielektrik yang tinggi dan dipol yang kuat
memungkinkan air melarutkan sejumlah besar senyawa bermuatan
seperti garam.

Air adalah komponen kimia utama pada organisme hidup. Sifat
fisiknya yang unik yang mencakup kemampuan untuk melarutkan
berbagai molekul organik dan anorganik, berasal dari struktur
dipolar air dan kemampuannya yang luar biasa untuk membentuk
ikatan hidrogen. Cara air berinteraksi dengan suatu biomolekul
terlarut memengaruhi struktur masing-masing. Air, suatu
nukleofil yang sangat baik adalah suatu reaktan atau produk
dalam banyak reaksi metabolik. Air memiliki sedikit
kecenderungan untuk terdisosiasi (terurai) menjadi ion hidroksicla
dan proton. Kcasaman suatu larutan air umumnya disebutkan
dengan menggunakan skala pH logaritmik. Dalam keadaan
normal, bikarbonat dan penyangga lain mempertahankan pH
cairan ekstrasel antara 7,35 sampai 7,45. Kecurigaan akan adanya
ketidakseimbangan asam-basa dipastikan dengan mengukur pH
darah arteri dan kandungan CO, darah vena. Penyebab asidosis
(pH darah <7,35) antara lain adalah ketosis diabetik dan asidosis
laktat. Alkalosis (pH >7,45) dapat terjadi, misalnya setelah
muntah-muntah yang mengeluarkan isi lambung yang asam.
Pengendalian keseimbangan aii bergantung pada mekanismemekanisme hipotalamus yang mengontrol rasa haus, pada hormon
antidiuretik (ADH), pada retensi atau ekskresi air oleh ginjal, dan
pada pengeluaran melalui penguapan. Diabetes insipidus
nefrogenik, yaitu ketidakmampuan memekatkan urine atau
menyesuaikan tubuh dengan perubahan-perubahan ringan dalam
osmolaritas cairan ekstrasel, terjadi karena osmoreseptor tubulus
ginjal tidak berespons terhadap ADH.

Molekul Air Membentuk Ikatan Hidrogen
Nukleus hidrogen yang tidak berpelindung dan secara kovalen
berikatan dengan atom nitrogen atau oksigen penarik- elektron
dapat berinteraksi dengan pasangan elektron bebas di atom
nitrogen atau oksigen lain untuk membentuk ikatan hidrogen.
Karena molekul air mengandung kedua fitur ini, pembentukan
ikatan hidrogen cenderung menyebabkan molekul-molekul air
saling berikatan membentuk susunan teratur (Gambar 2-2). Ikatan
hidrogen sangat memengaruhi sifat fisik air dan menjadi penyebab
tingginya viskositas, tegangan permukaan, dan titik didih air.
Secara rata-rata, satu molekul dalam air cair berikatan melalui
ikatan hidrogen dengan 3,5 molekul lain. Ikatan-ikatan ini relatif
lemah dan sementara, dengan waktu-paruh sekitar satu
mikrodetik. Putusnya ikatan hidrogen dalam air cair hanya
memerlukan kira-kira 4,5 kkal/mol, yaitu kurang dari 5% energi
yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen O—H.

AIR ADALAH PELARUT BIOLOGIS IDEAL
Molekul Air Membentuk Dipol
Molekul air adalah tetrahedron iregular yang sedikit miring
dengan oksigen yang terletak di tengahnya (Gambar 2-1). Kedua
atom hidrogen dan elektron-elektron bebas dari dua orbital
terhibridisasi-J/>3yang ters‘sa menempati sudut-sudut tetrahedron.
Sudut 105 derajat antara hidrogen-hidrogen ini hanya sedikit
berbeda dari sudut tetrahedral ideal (109,5
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libel 2-1. I:nrrgi ikatan untuk atom yang penting
CH

secara biologis.
Jenis
Energi Jenis i (kkal/mol) :
Ikatan
Ikatan

— CH — O + H - O j

CH
CM —CH

Gambar 2-1. Molekul air memiliki geometri tetrahedral.

c4=Q"H~l~N
Ikacan hidrogen memungkinkan air melarutkan banyak
biomolekul organik yang mengandung gugus fungsional yang
dapat ikut serta dalam pembentukan ikatan hidrogen. Atom-atom
oksigen pada aldehida, keton, dan amida memberikan pasangan
elektron yang dapat berfungsi sebagai akseptor hidrogen. Alkohol
dan amina dapat berfungsi sebagai akseptor hidrogen maupun
donor atom hidrogen tak-berpelindung untuk membentuk ikatan
hidrogen (Gambar 2-3).

INTERAKSI DENGAN AIR MEMENGARUHI
STRUKTUR BIOMOLEKUL
Ikatan Kovalen & Nonkovalen Menstabilkan Molekul
Biologis
Ikatan kovalen adalah gaya terkuat yang menyatukan molekulmolekul (Tabel 2-1). Gaya nonkovalen, meskipun kekuatannya
lebih kecil, memberi kontribusi bermakna bagi struktur, stabilitas,
dan kompetensi fungsional makromolekul dalam sel hidup. Gayagaya ini yang dapat bersifat menarik atau menolak, melibatkan
interaksi baik di dalam biomolekul maupun antara biomolekul dan
air yang membentuk komponen utama lingkungan sekitar.

Biomolekul Mengalami Pelipatan untuk Menempatkan
Gugus Polar & Bermuatan pada Permukaannya
Sebagian besar biomolekul bersifat amfifatik; yaitu molekul ini
memiliki bagian-bagian yang kaya akan gugus
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Gambar 2-2. Kiri: Ikatan antara dua molekul air dipolar melalui ikatan
hidrogen (garis terputus). Kanan: Kelompok yang terdiri dari empat molekul air
yang disatukan oleh ikatan hidrogen. Perhatikan bahwa air dapat berfungsi
sebagai donor hidrogen sekaligus akseptor hidrogen.

\

Gambar 2-3. Gugus polar lain ikut serta dalam pembentukan ikatan hidrogen.
Tampak ikatan hidrogen terbentuk antara alkohol d.in air, antara dua molekul
etanol, dan antara oksigen karbonil peptida dan hidrogen nitrogen peptida dari asam
amino di dckatnya

fungsional polar atau bermuatan serta bagian-bagian dengan sifat
hidrofobik. Protein cenderung mengalami pelipatan {folding) dengan
gugus-R asam amino dengan rantai samping hidrofobik yang terletak
cli interior. Asam- asam amino dengan rantai samping polar atau
bermuatan (mis. arginin, glutamat, serin) umumnya terdapat pada
permukaan yang berkontak dengan air. Pola serupa banyak ditemukan
di Iapisan-ganda (biltiyer) fosfolipicl, yaitu tempat gugus-gugus
pangkal bermuatan dari fosfatidil serin atau fosfatidil etanolamin
berkontak dengan air sementara rantai samping asil lemak hidrofobik
bcrgerombol dan tidak mengandung air. Pola ini memaksimalkan
kesempatan untuk terbentuknya interaksi muatan-dipol, dipol-dipol,
dan ikatan hidrogen antara gugus polar biomolekul dan air. Pola ini
juga meminimalkan kontak antara air dan gugus hidrofobik.

Interaksi Hidrofobik
Interaksi hidrofobik merujuk pada kecenderungan senyawa- senyawa
nonpolar untuk berikatan sendiri dalam lingkungan cair. Pembentukan
ikatan ini bukan didorong oleh gaya tarik bersama atau oleh apa yang
kadang-kadang disebut sebagai "ikatan hidrofobik”. Pembentukan
ikatan sendiri ini terjadi karena kebutuhan untuk meminimalkan
interaksi yang secara energetis kurang menguntungkan, antara gugus
nonpolar dan air.
Sementara hidrogen pada gugus nonpolar seperti gugus metilen
hidrokarbon tidak membentuk ikatan hidrogen, hidrogen tersebut
memengaruhi struktur air yang mengelilinginya. Molekul air yang
terletak dekat dengan gugus hidrofobik mengalami restriksi dalam
jumlah orientasinya (derajat kebebasan, degrees of freeflow) yang
memungkinkan molekul tersebut ikut serta secara maksimal dalam
membentuk ikatan hidrogen. Pembentukan maksimal ikatan hidrogen
dalam jumlah banyak hanya
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dapat dipertahankan dengan meningkackan ordo molekul
air sekitar, disertai penurunan entropi.
Berdasarkan hukum kedua termodinamika, energi bebas
optimal campuran hidrokarbon-air adalah lungsi dari entalpi (dari
ikatan hidrogen) maksimum dan entropi (derajat kebebasan
maksimal) minimum. Oleh karena itu, molekul nonpolar
cenderung membentuk butiran dengan luas permukaan paparan
yang minimal sehingga mengurangi jumlah molekul air yang
terkena. Dengan alasan yang sama, bagian hidrofobik biopofimer
di dalam lingkungan ait scl hidup, cenderung tertanam di bagian
dalam struktur molekul, atau di dalam Iapisan-ganda lipid
sehingga kontak dengan air menjadi minimal.

Inifeiraksi Elekfrrosfrali'ik
Interaksi antara gugus-gugus bermuatan membantu membentuk
struktur biomolekul. Interaksi elektrostatik antara gugus dengan
muatan yang berlawanan di dalam atau di antara biomolekul
disebut jembatan garam {suit bridges). Jembatan garam memiliki
kekuatan setara dengan ikatan hidrogen tetapi bekerja dalam jarak
yang lebih jauh. Karena itu, ikatan ini sering mempermudah
pengikatan molekul bermuatan atau ion ke protein dan asam
nuldeat.

disatukan oleh ikatan kovalen, dua untai hcliks disatukan secara
eksklusif oleh interaksi nonkovalen. Interaksi nonkovalen ini
mencakup ikatan hidrogen antara basa-hasa nukleotida
(pembentukan pasangan basa Watson-Crick) dan interaksi van der
Waals antara tumpukan basa purin dan pirimidin. Hcliks
menyajikan gugus fosfat bermuatan dan gula ribosa polar pada
"tulang punggung" DNA ke air, sementara mcngubur basa
nukleotida yang relatif hidrofobik di bagian dalam. Tulang
punggung yang mcmanjang ini memaksimalkan jarak antara
fosfat-fosfat tulang punggung yang bermuatan negatil, sehingga
meminimalkan
interaksi
elektrostatik
yang
kurang
menguntungkan.

AIR ADALAH NUKLEOFIL
YANG SANGAT BASK
Reaksi metabolik sering melibatkan serangan oleh pasangan
elektron pada molekul kaya-elektron yangdinamai nukleofil atau
atom miskin-elektron yang disebut elektrofil. Nukleofil dan
elektrofil tidak harus memiliki muatan negatif atau positif formal.
Air yang dua pasangan elektron jy>'-nya memiliki muatan negatif
parsial adalah suatu nukleofil yang sangat baik. Nukleofil lain yang
penting secara biologis adalah atom oksigen fosfat, alkohol, dan
asam karboksilat; sulfur tiol; nitrogen amin; dan cincin imidazol
histidin. Elektrofil yang sering dijumpai antara lain adalah karbon
karbonil pada amida, ester, aldehida, dan keton serta atom fosfor
pada fosfoester.
Serangan nukleofilik oleh air umumnya menyebabkan
putusnya ikatan amida, glikosida, atau ester yang menyatukan
biopolimer. Proses ini disebut hidrolisis. Scbaliknya, jika unit-unit
monomer disatukan untuk membentuk biopolimer, seperti protein
atau glikogen, air menjadi produknya, seperti diperlihatkan di
bawah untuk pembentukan ikatan peptida antara dua asam amino.
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Gaya van der Waals
Gaya van der Waals terbentuk oleh interaksi antara dipol- dipol
transien yang dihasilkan oleh gerakan cepat elektron di semua
atom netral. Gaya van der Waals yang lebih lemah secara
bermakna daripada ikatan hidrogen tetapi berpotensi berjumlah
sangat banyak, menurun sebanyak pangkat enam jarak yang
memisahkan atom-atom. Oleh karena itu, gaya mi bekerja pada
jarak pendek, biasanya 2-4 A.

Berbagai Gaya Menstabilkan Biomolekul

Alanin

Valin

V

HO

■H.N
NH

Hcliks ganda DNA melukiskan kontribusi berbagai gaya bagi
struktur biomolekul. Sementara masing-masing untai DNA
Sementara hidrolisis adalah suatu reaksi yang secara termodinamis menguntungkan, ikatan fosfoester dan amida
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pada polipeptida dan oligonukleotida bersifat stabil dalam
lingkungan cair sel. Perilaku yang tampak paradoks ini
mencerminkan kenyataan bahwa termodinamika yang mengatur keseimbangan suatu reaksi tidak menentukan laju reaksi
yang akan berlangsung. Di sel, katalis protein yang disebut
enzim mempercepat laju reaksi hidrolisis jika diperlukan.
Protease mengatalisis hidrolisis protein menjadi komponenkomponennya, yaitu asam-asani amino, sementara nuklease
mengatalisis hidrolisis ikatan fosfoester di DNA dan RNA.
Aktivitas enzim-enzim ini perlu diatur secara cermat untuk
memastikan bahwa enzim-enzim tersebut bekerja hanya pada
molekul sasaran yang tepat pada saat yang tepat.

Banyak Reaksi Metabolik Melibatkan
Pemindahan Gugus
Pada reaksi pemindahan gugus, sebuah gugus G dipindahkan
dari donor D ke akseptor A yang membentuk suatu kompleks
gugus akseptor A-G:
D — G + A<—^ A — G + D
Hidrolisis dan fosforolisis glikogen, yaitu gugus glukosil
dipindahkan ke air atau ke ortofosfat adalah contoh reaksi
pemindahan gugus. Konstanta keseimbangan untuk hidrolisis
ikatan kovalen sangat menguntungkan pembentukan produkproduk penguraian. Biosintesis makromolekul juga melibatkan
reaksi pemindahan gugus, yaitu pembentukan ikatan kovalen
yang secara termodinamis kurang menguntungkan dipadukan
dengan reaksi-reaksi yang menguntungkan sehingga perubahan
keseluruhan dalam energi bebas menguntungkan pembentukan
biopolimer. Dengan sifat air yang nukleofilik dan
konsentrasinya yang tinggi di dalam sel, mengapa biopolimer
seperti protein dan DNA relatif stabil? Dan bagaimana sintesis
biopolimer dapat terjadi dalam lingkungan air? Yang pokok
dari dua pertanyaan ini adalah sifat enzim. Tanpa adanya
katalisis enzim, bahkan reaksi yang secara termodinamis
menguntungkan belum pasti berlangsung cepat. Kontrol yang
tepat dan diferensial atas aktivitas enzim serta pemisahan
enzim di organel-organel tertentu menentukan dalam kondisi
fisiologis apa suatu biopolimer akan dibentuk atau diuraikan.
Polimer yang baru dibentuk tidak segera mengalami hidrolisis,
sebagian karena bagian aktif enzim-enzim biosintetik
memisahkan substrat dalam suatu lingkungan yang tidak
mengandung air.

Molekul Air Memperlihatkan Kecenderungan
Disosiasi yang Ringan, Tetapi Penting
Kcmampuan air untuk mengalami ionisasi, meskipun sedikit,
sangat penting bagi kehidupan. Karena air dapat

bekerja sebagai suatu asam atau basa, ionisasinva dapat
direpresentasikan sebagai suatu pemindahan proton antarmolekul
yang membentuk sebuah ion hidronium (H O*) dan sebuah ion
hidroksida (OH )
H .O + H.O <=> H,0* + OH
Proton yang dipindahkan sebcnarnya berikatan dengan sekelompok
molckul air. Proton terdapat dalam larutan tidak saja sebagai H,0\
tetapi juga sebagai muhimer, misalnya H^CV dan H_0 \
Bagaimanapun, proton secara rutin dituliskan sebagai H' meskipun
pada kcnyataannya sangat mengalami hidrasi.
Karena ion hidronium dan hidroksida secara terus mcnerus
kembali menyatu membentuk molckul air, hidrogen atau oksigen
individual tidak dapat dinyatakan bcrada sebagai sebuah ion atau
sebagai bagian dari molekul air. Pada suatu saat ia adalah suatu
ion;sesaat kemudian ia adalah bagian dari suatu molekul. Oleh
karena itu, ion atau molekul individual tidak diperhitungkan. Kita
merujuk pada probability bahwa pada setiap saat sebuah hidrogen
akan bcrada dalam bentuk ion atau sebagai bagian dari molekul air.
Karena 1 gram air mengandung 3,46 x 10” molckul, ionisasi air
dapat dijelaskan secara statistik. Untuk mcnyatakan probabilitas
bahwa sebuah hidrogen bcrada dalam bentuk ion adalah 0,01 sama
artinya dengan mengatakan bahwa pada setiap saat, sebuah atom
hidrogen memiliki kemungkinan 1 dari 100 untuk menjadi ion dan
kemungkinan 99 dari 100 sebagai bagian dari sebuah molckul air.
Probabilitas sebcnarnya dari sebuah atom hidrogen dalam air murni
bcrada dalam bentuk ion hidrogen adalah sekitar 1,8 x 10'9. Oleh
karena itu, probabilitas atom itu sebagai bagian dari molekul air
hampir mendekati satu. Dengan kata lain, untuk setiap ion hidrogen
dan ion hidroksida dalam air murni, terdapat 1,8 milyar atau 1,8 x
10,; molekul air. Bagaimanapun, ion hidrogen dan ion hidroksida
berperan signifikan menentukan sifat air.
Untuk disosiasi (penguraian) air,
K

_ |H+| |OH ]
[H201

tanda kurung menyatakan konscntrasi molar (secara lebih tepat,
aktivitas molar) dan K adalah konstanta disosiasi. Karena 1 mol air
memiliki bcrat 18 gram, 1 liter (L) (1000 g) air mengandung 1000 -r
18 = 55,56 mol. Oleh karena itu, air murni adalah 55,56 molar.
Karena probabilitas bahwa sebuah hidrogen dalam air murni akan
berada dalam bentuk ion hidrogen adalah 1,8 x 10‘\ konsentrasi
molar ion H' (atau ion OH ) dalam air murni adalah hasil dari
probabilitas, 1,8 x 10"9, dikali dengan konsentrasi molar air, 55,56
mol/L. Hasilnya adalah 1,0 x 10 7 mol/L.
Kita sekarang dapat mcnghitung Kuntuk air murni:

K=

union i _ no nun
I

= 0,018x10

ilToT” 155,561
14

= 1,8x10 " mol/L

^0r|scntrasi molar air, yaitu 55,56 mol/L, tcrlalu besar
unU|k dapat dipcngaruhi secara bermakna oleh disosiasi.
karena itu, konsentrasi tersebut dianggap konstan.
J,u konslaiua jnj dapat dimasukkan ke dalam konstanta
1 ls
°siasi /\ untuk menghasilkan suatu konstanta baru
>ang disebut produk ion untuk air. Hubungan antara Kv
dan A diperlihatkan di bawah:
K ■^=1>8x10'tm°l/L
Kn = (K)|H.O| = IH' ||OH | = (1,8 x 1 0 ’
mol/L)(55,56mol/L) = 1,00 x 10
"(mol/L)-'
^crbatikan bahwa dimensi K adalah mol per liter dan dimensi
/{ adalah mol*’ per liter*. Seperti diisyaratkan oleh namanya,
produk ion Kw secara numeris setara dengan basil kali konsentrasi
molar H* dan OH :
Kw=lH1IOH|
Pada 25 °C, K = (10 )’. atau 10 11 (mol/L)2. Pada suhu di bawah 25
»C, konstanta ini sedikit lebih kecil daripada 10M, dan pada suhu di
atas 25 °C angkanya lebih besar daripada !0 ' Dalam batas-batas
efek suhu, Ky setara dengan 10 " (mol/L)2 untuk semua larutan
dalam air, bahkan larutan asam atau basa. Kita menggunakan
untuk mcnghitung pl 1 larutan asam dan basa.

pH ADALAH LOG NEGATIF KONSENTRASI ION
HIDROGEN

pH = - log | H * I = -log ' =

Contoh 2: Bcrapa pl 1 sebuah larutan yang konscntrasi ion
hidroksidanya adalah 4,0 x 104 mol/L? Kita mula-mula
mendefinisikan kuantitas pOH yang setara dengan -log [OH ] dan
yang dapat berasal dari definisi K :
K„= IH *| (OH 1 = 10M

log |H* 1 + log [OH 1 = log 10‘

7

= '°

Nilai ini juga dikenal sebagai power (Inggris), puissant (Perancis), atau potennz (Jerman) dari pangkat sehingga digunakan
huruf”p”.

k ______

hidrogennya adalah 3,2 x 104 mol/L?
pH = -log 1H * J
= -log (3,2 x 10"*)
=
"log (3,2)-log (1 0 4)
= -0,5 + 4,0 = 3,5

Karena itu:

Istilah pH diperkenalkan pada tahun 1909 oleh Sorensen, y^ng
mendefinisikan pH sebagai log negatif dari konsentrasi ion
hidrogen:
pH = -log IH* 1 Definisi ini, meskipun
tidak ketat, cukup untuk banyak kcpentingan biokimia. Untuk
mcnghitung pH larutan:
L Hitung konsentrasi ion hidrogen [H‘]
2. Hitung logaritma berbasis 10 dari [H*l
3. pH adalah nilai negatif dari angka yang d.temukan
di tahap 2.
Gontohnya, untuk air murni pada 2S ■>(..,
,()

Nilai pH yang rendah sesuai dengan konsentrasi H’ yang
tinggi dan nilai pl 1 yang tinggi sesuai dengan konsentrasi H*
yang rendah.
Asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton.
Asam kuat (mis. HCI, H,SOt) mengalami disosiasi scmpurna
menjadi anion dan kation bahkan dalam larutan asam kuat (pH
rendah). Asam lemah hanya mengalami disosiasi parsial dalam
larutan asam. Demikian juga, basa kuat (mis. KOH, NaOH) tetapi
bukan basa lemah (mis. CafOH],)—mengalami disosiasi sempurna
pada pH tinggi. Banyak bahan biokimia bersifat asam lemah.
Pengccualian antara lain adalah zat-zat antara yang tcrfosforilasi,
yang gugus fosforilnya mengandung dua proton yang dapat
mengalami disosiasi, dengan proton pcrtama yang bersifat
sangat asam.
Contoh-contoh bcrikut mcnggambarkan bagaimana cara
mcnghitung pH larutan asam dan basa.
Contoh I: Bcrapa pH sebuah larutan yang konsentrasi ion

atau
pH + pOH = 14 Untuk
memecahkan soal dengan pendekatan ini:
[OH
= 4,0 x 10“*
pOH
= - log |OH ]
= -log (4,0 x 10'4)
=
-log (4,0) - log (1O'4) =
-0,60 + 4,0 = 3,4
Kini:
pH = 1 4 - pOH = I 4 =

3,4

10,6
Contoh 3: Berapa nilai pH dari (a) 2,0 x 10'2 mol/L KOH dan
(b) 2,0 x 10‘6 mol/L KOH? OH' berasal dari dua sumber, KOH dan
air. Karena pH ditentukan oleh [H'] total (dan pOH oleh [OH ]
total), kedua sumber perlu diperhitungkan. Pada kasus pertama (a),
kontribusi air
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Persamaan Henderson-Hasselbalch memiliki nilai prediktif yang

untuk [OH ] total dapat diabaikan. Hal yang sama tidak dapat
diterapkan untuk kasus kedua (b):
Konsentrasi (mol/L)
(a) 0
Molaritas KOH

; 2,0 x

lO2

i

• 2 ,o

2,0 x 10*

[OH] dari air

; 1,0 x io7

1,0 x 107

! 2,00001 X 102 :

2,1 x 106

Jika telah dicapai keputusan tentang makna kontribusi oleh air,
pH dapat dihitung seperti di atas.
Contoh-contoh di atas menganggap bahwa basa kuat KOH
mengalami disosiasi sempurna dalam larutan dan bahwa
konsentrasi ion OH" karenanya setara dengan konsentrasi KOH
plus yangsemula terdapat di air. Anggapan ini berlaku untuk
larutan encer basa atau asam kuat, tetapi tidak untuk asam atau
basa lemah. Karena clektrolit lemah hanya sedikit berdisosiasi
dalam larutan, kita harus menggunakan konstanta disosiasi
untuk menghitung konsentrasi [H'| (atau [OH ]) yang dihasilkan
oleh molaritas tertentu asam (atau basa) lemah sebelum
menghitung [H*] total (atau [OH ] total) dan kemudian pH.

Gugus Fungsional yang Merupakan Asam Lemah
Memiliki Makna Fisiologis Penting
Banyak zat biokimia memiliki gugus fungsional yang
merupakan asam atau basa lemah. Gugus karboksil, gugus
amino, dan ester Fosfat, yang disosiasi keduanya berada dalam
rentang fisiologis, terdapat dalam protein dan asam nukleat,
sebagian besar koenzim, dan kebanyakan metabolit zat antara.
Oleh karena itu, pengetahuan tentang disosiasi asam dan basa
lemah menjadi dasar untuk memahami pengaruh pH intrasel
pada struktur dan aktivitas biologis. Pemisahan berdasarkan
muatan (mis. elektroforesis dan kromatografi pertukaran ion) ,u ga
paling baik jika dipahami dari aspek perilaku disosiasi gugusgugus fungsional.
Kita menyebut spcsics berproton (mis. HA atau R— NH/)
sebaga. asam dan spesies tidak berproton (mis. A atau R—NH,)
sebaga. basa konjugatnya. Demikian juga, —kita dapat
menyebut suatu basa (mis. A~ atau R—NH2) dan asam
konjugatnya (mis. HA atau R—NH *)• Contoh asam lemah
(kiri), basa konjugatnya (tengah), dan nilai p/C- nya (kanan)
antara lain adalah:

R—CH2—COOH

R—CH2—COO-

p/e = 4-5

R—CH2—NH3*

R—CH2—NH2
HCO3-

p/C = 9-10

H2PO4-

HPO42

R —COOH*=»K — ( ( K) ♦ H*

2,0 X 10°

xia2

H2CO3

Kita mengekspresikan kekuatan rel.itit .i.s.im dan basa lemah
berdasarkan konstanta disosi.iMnv.i. Hi bawah > n* dicantumkan
ekspresi untuk konst.mt.i disosi.iM (A ) untuk dua asam lemah, R—
COOH dan R NH /:

(b)

[OH] dari KOH

[OH] total

11

p/C =6,4
PK = 7,2

K - |R~C()()11H' I IR

—

coot l|

Karena -log A^ didelinisikan sebagai p/C, dan -log |H')
adalah pH, persamaannya dapat ditulis menjadi
p/C t = pH
yi- pA' suatu gugus asam adalah pH ketika spesies yang
^erproton dan tidak berproton terdapat dalam konsentrasi
sc
*ara. pA' untuk suatu asam dapat ditcntukan dengan
ni
enambahkan 0,5 ekivalen basa per ckivalcn asam. pH yang
dihasilkan akan menjadi pAT asam.

tinggi untuk keseimbangan protonik.
Contohnya,

(1)
Jika suatu asam tepat mengalami netralisasi scparuhnya,
[A | = fHA]. Pada keadaan ini,
pH = pK, + lo8 = P«+ log | = p/C., + 0
Karena itu, pada nctralisasi-separuh, pH = pK.
(2)

R —NH,* piR-NH, + t >* NH.Hin
IR — NH.* l

p

ersamaan Henderson-Hasselbalch

1a
pH = p/Ca+logi^-i '
[HA]
pH = pKa + log 100/1 = pKt + 2

AAenjelaskan Perilaku Asam Lemah

& Penyangga
'*a* n“nJer>k untuk asam lem.ili adalah angka pangkat negat.f, kita
mengekspresikan A’ sebagai pAT. cle1
1j
ngan.
•*
n

Di bawah ini dituliskan persamaan Henderson-Hasselbalch.
Suatu asam lemah, HA, mengalami ionisasi sebagai
berikut:
HA *=> H* + A

pK = . |()R £
Pcrhatika" bahwa pK berkaitan dengnn A' seport i pH dengan [H ].
Semak,n kuat asam, semakin rendah nilai pA-nyn.
P a ^mia an untuk menyatakan kekuatan relatif asam 1
,
35a
" p.0111.. sct*ap asam lemah, konjugatnya adalah
I at‘ c”11 *an iuga, konjugat suatu basa kuat adalah asam lemah.
Kekuatan relatif basa dinyatakan berdasarkan men^T °? ,,Uftn>'aUntuk senyawa poliproteik yang m3 8 dari MtU P~“" tl;lPat -disosiasi,
I rfl I ‘."®1 ‘“Script angka sesuai iirntan keasaman
relatif. Untuk disosiasi tipc

Konstanta kesetimbangan untuk disosiasi ini adalah

IHAl
Perkalian-silang menghasilkan
IH' 11A | = /CJHAI
Bagi kedua sisi dengan [A 1:
IHAl
|H+1 = K

pAT adalah pH ketika konscntrasi asam R
dengan konscntrasi basa R NH
Dari persamaan di atas yang mengaitkan K ke [ I
cngan onsentrasi asam yang tidak tcrdisosiasi dan basa
konjugasmya, jika

N1

setara

IA’

Lakukan logaritma pada kedua sisi:
[ • 1 dan
'oglH^'og
= log K, + log

IR—COO | = IR—COOHI
IR—NHJ = [R_NH,*|

IHA
l

atau jika
maka

I

A’ 1

Kalikan dengan -1:
-log[H+] = -Iog/Ca-log^l|^^

K,= |H‘l
Oleh karena itu, jika spesies yang terasosiasi (mendapat
proton) dan tcrdisosiasi (basa konjugat) terdapat dalam
onsentrasi sama, konsentrasi ion hidrogen [H*] setara secara
numerik dengan konstanta disosiasi, K. Jika dilakukan
logaritma tcrhadap kedua sisi dari persamaan di atas dan
kedua sisi dikalikan dengan -1, persamaannya adalah sebagai
berikut

Kt = \H'\
"log Ka = -log 1 1 r 1

(3)

Jika rasio [A ]/[HAJ = 1:10,
pH = p/C, + log 1 /10 = p/c +(.1}

Jika persamaan dievaluasi pada rasio [A )/[HA] yang berkisar dari
10' sampai 10 3 dan nilai pH yang dihitung diplotkan, grafik yang
terbentuk menjelaskan kurva titrasi untuk suatu asam lemah (Gambar
2-4).

Larutan Asam Lemah & Garamnya
Menyangga Perubahan pH

_n-niAi

R—NH/ —R—NH, + H*

Jika rasio [A ]/(HAJ = 100:1,

Ganti -log [H*] dan -log AT masing-masing dengan pH dan pAf;
maka:
, [HA| pH = pKa-log—
Inversi suku yang terakhir menghilangkan tanda minus dan
menghasilkan persamaan Henderson-Hasselbalch:

Larutan asam atau basa lemah dan konjugatnya mem- perlihatkan
kemampuan menyangga, yaiti/ kemampuan menahan perubahan pH
setelah penambahan asam atau basa kuat. Karena banyak reaksi
metabolik discnai oleh pembebasan atau penyerapan proton,
kebanyakan reaksi incrascl mengalami penyanggaan/pendaparan
(buffering). Metabolisme oksidatif menghasilkan CO., anhidrida dari
asam karbonat yang jika tidak disangga akan menimbulkan asidosis
berat. Untuk memelihara pH yang konstan diperlukan keterlibatan
pendaparan oleh fosfat, bikarbonar, dan protein yang menerima atau
membebaskan proton untuk menahan perubahan pH. Untuk
eksperimen yang menggunakan ekstrak jaringan atau enzim, pH yang
konstan dipertahankan oleh penambahan larutan' penyangga,
m.salnya MES (asam [2-/V-morfolino|etansulfonat, pV 6,1),
ortofosfat anorganik (pA', 7.2), HEPES (asam Nhidroksietilpiperazin-yV-2-etansuifonat, pK 6,8), atau Tris
(tris[hidroksimetil] aminometan, pK 8,3). Nilai pA" relatif terhadap
pH yang diinginkan adalah penentu utama larutan penyangga mana
yang dipilih.
1 endaparan dapat diamati dengan menggunakan suatu
pengukur pH selagi kita menitrasi asam atau basa lemah (Gambar 24). Kita juga dapat menghitung pergeseran pH yang menyertai
penambahan asam atau basa ke suatu larutan terdapar. Pada contoh,
larutan terdapar (suatu asam lemah.
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Tabel 2-2. Kekuatan relatif asam-asam U*rk*ntu yang

penting secara biologis. Nilai dalam tabH adalah nilai
pKa (-log konstanta disosiasi) asam mnnoprotat,
diprotat, dan triprotat tertentu.

isurva mrasi sebuah asam tipe HA. Titik di tengah
kurva menunjukkan p/Ca 5,0.

pKa = 5,0, dan basa konjugatnya) pada awalnya memiliki satu
dari empat nilai pH. Kita akan menghitung pergeseran pH
yang terjadi jika ke dalam masing-masing larutan tersebut
ditambahkan 0,1 mEq KOH:
pH awal

5,00
0,50

5,37
0,70

...................... - .. .......... 1

MMM

Asam triprotat

Fosfor

P*,

2,15

5,86-

PK?

0,80

0,88

P*3

6,82
12,38
3,08
4,74
5,40

5,60

[HAL.,

0,50

0,30

0,20

0,12

([AMHAJU

1,00

2,33

4,00

7,33

Sifrat

P«2
P«1

Penambahan 0,1 mEq KOH menghasilkan
[ALw

0,60

0,80

0,90

0,98

[HAU

0,40

0,20

0,10

0,02

I[A]/[HA])oUi.

1,50

4,00

9,00

0,176

0,602

0,95

1.69
6.69
1,69

■•09 ([A]/[HA]]akhir
pH akhir

5,18

5,60

5,95

ApH

0,18

0,60-

0,95

49,0

Perhatikan bahwa perubahan pH per miliekuivalen OH-yang
ditambahkan bergantung pada pH awal. Larutan menahan
perubahan pH paling efektif pada nilai pH yang mendekati pAT.
Suatu larutan asam lemah dan basa konjugatnya paling efektif
menyangga dalam rentang pH p/f + 1,0 satuan pH.
Gambar 2-4 juga memperlihatkan muatan netto pada satu
molekul asam sebagai fungsi pH. Muatan fraksional -0,5 tidak
berarti bahwa satu molekul membawa muatan separuh,
melainkan menunjukkan bahwa probabilitas suatu molekul
memiliki satu unit muatan negatif pada setiap saat adalah 0,5.
Perhitungan muatan netto pada makromolekul sebagai fungsi pH
merupakan dasar bagi teknik pemisahan misalnya kromatografi
pertukaran ion dan elektroforesis.

Kekuatan Asam Bergantung
pada Struktur Molekul
Banyak asam yang penting d.iri segi biologi memiliki lebih dari
satu gugus disosiatif. Pembebasan sebuah proton dari

suatu gugus tcrhambat oleh adanya muatan negatif di sekitarnya
sehingga meningkatkan pA'. I lal ini tampak je as c ari nilai pAT
untuk tiga gugus disosiatif asam fosfor dan asam sitrat (Tabel 2-2).
Efek muatan sekitar menurun seiring dengan pcrtambahan jarak.
pA] kedua untuk asam suksmat yang memiliki dua gugus metilen di
antara gugus karboksilnya adalah 5,6, sementara pK kedua untuk
asam glutaratyang memiliki satu gugus metilen tambahan adalah
5,4.

Nilai pfCa Bergantung pada Sifat Medium
pK suatu gugus fungsional juga sangat dipengaruhi oleh medium di
sekitarnya. Medium dapat meningkatkan atau menurunkan pAT
bergantung pada apakah asam yang tidak terurai atau basa
konjugatnya adalah spesies yang bermuatan. Efek konstanta
dielektrik pada p/T dapat diamati dengan menambahkan etanol
keair. p/T asam karboksilat meningkrtt, sedangkan pAT amin
menurun karena etanol menurunkan kemampuan air untuk
melarutkan spesies bermuatan. Karena itu, nilai pAT gUgUS disosiatif
di bagian dalam protein sangat dipengaruhi oleh lingkungan lokal,
termasuk ada tidaknya air.

RINGKASAN
•

Air membentuk kumpulan-kumpulan dengan dirinya sendiri dan
dengan donor atau akseptor proton yang

d'satukan oleh .katan h.drogen. Ikatan hidrogen menentukan
tegangan permukaan, viskositas, keadaan ca.r dalam suhu
b
kamar, dan kekuatan air-sebagai Pdarut.
Senyawa yang mengandung O. N, atau S dapat berfungsi
Sc
bagai donor atau akseptor ikatan hidrogen Makromolekul
menukarkan ikatan hidrogen permukaan internal untuk ikatan
hidrogen air. Gaya-gaya entropi menentukan bahwa
makromolekul memajankan rcgio polar ke daerah pertemuan
dengan air dan membenam- kan rcgio nonpolar.
Ikatan garam, interaksi hidrofobik, dan gaya van dcr Waals ikut
mempertahankan struktur molekul.
Pl I adalah lognegatifdari [I P]. pH rendah menunjukkan Jarutan
asam, dan pH tinggi menunjukkan larutan basa.
Kekuatan asam lemah dinyatakan oleh pA\ log negatif dari
konstanta disosiasi asam. Asam kuat memiliki nilai pA' rendah
dan asam lemah memiliki nilai pA' tinggi.

•

Larutan penyangga menahan perubahan pH saat terjadi
pembentukan atau penyerapan proton. Kapasitas penyangga
maksimal terjadi pada ± 1 unit pH di kedua sisi pA\ Larutan
penyangga fisiologis antara lain adalah bikarbonat, ortofosfat,
dan protein.
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Tnbel 3-1. Asam I -a-Amino yang terdapat dalam protein
Nama

Simbol

P*2

Rumus Struktur

Dengan Rantai Samping Alifatik

15

Gugus R

2,4

9,8

2,4

9,9

2,2

9,7

2,3

9,7

2,3

9,8

Glisin

Struktur & Fungsi Protein & Enzim

H—CH —
COO I
NH,+

Gly

Alanin

CH,“CH -COO"

[G]

NH,+

Asam Amino & Peptida

Valin

’s

Ala

H c

CH-CH COO H,C NH,+
(A]

Peter J. Kennelly, PhD, & Victor W. Rodwell, PhD

HC

'

Leusin
Val

Meskipun kode genetik yang terdiri dari tiga Imruf dapat
mengakomodasi lebih dari dua puluh asam amino, namun kodonkodon yang ada hanya mengodc dua puluh asam L- a amino yang
tercantum di Tabel 3-1 yang diklasifikasikan berdasarkan polaritas
gugus R-nya. Baik singkatan satu huruf maupun tiga luiruf untuk
masing-masing asam amino dapat digunakan untuk mewakili asam
amino dalam peptida (label 3-1). Sebagian protein mengandung
asam- asam amino tambahan yang terbentuk dari modifikasi asam
amino yang sudah ada dalam peptida. Contobnya antara lain adalah
perubahan peptidil prolin dan lisin men jadi 4-hidroksiprolin dan 5hidroksilisin;
perubahan
peptidil
glutamat
menjadi
ykarboksiglutamat; dan mctilasi, formilasi, asetilasi, prenilasi, dan
fosforilasi residu-rcsidu aminoasil tertentu. Modifikasi-modifikasi ini
mcmperluas keberagaman biologis protein dengan mengubab daya
larut, stabilitas, dan interaksi protein-protein ini dengan protein lain.

PERAN BIOMEDIS
Selain berupa unit monomer pembentuk rantai polipeptida
panjang pada prorein, asam L-a amino dan turunan- turunannya
ikut serta dalam beragam fungsi sel, misalnya transmisi sarafdan
biosintesis porfirin, purin, pirimidin, dan urea. Polimer pendek
asam-asam amino yang disebut peptida melaksanakan peran
menonjol dalam sistem neuroendokrin sebagai hormon, hormonereleasing factors, neuromodulator, atau neurotransmiter.
Sementara protein hanya mengandung asam L-a amino,
mikroorganisme mengeluarkan peptida yang mengandung baik
asam D- maupun L-a amino. Beberapa dari peptida ini berguna
untuk terapi, termasuk antibiotik basitrasin dan gramisidin A serta
obat antitumor bleomisin. Peptida mikroba tertentu bersifat toksik.
Peptida sianobakteri, yaitu mikrosistin dan nodularin bersifat letal
dalam dosis besar, sedangkan dosis kecil menyebabkan
terbentuknya tumor hati. Baik manusia maupun hewan tingkat
tinggi lainnya tidak dapat menyintesis sepuluh dari dua puluh
asam L-a amino umum dalam jumlah yang memadai untuk
menunjang pertumbuhan masa bayi atau mempertahankan
kesehatan saat dewasa. Oleh karena itu, diet manusia harus
mengandung asam-asam amino yang secara nutrisional esensial
ini dalam jumlah memadai.

N

CH — CH, —CH—
COO / 1 +
HC
NH,
CH,

Isoleusin

CH,

[V]

CH-CH-COO
CH, NH,+
Dengan Rantai

Serin

Samping
Leu [L]yang

Mengandung Gugus Hidroksil (OH)

CH.-CH—COO~

CH - CH-CH-COO
111
+
OH NHj

Thr [T]

Cys [C]

-CH -COO

T if

SIFAT ASAM AMINO
Kode Genetik Menentukan Dua
Puluh Asam L-a-Amino

2,1

9,1
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sekitar 1

1,9
2,1

Metionin

-CH -COO
NH +

Met

3

8,3

9,3

Mengandung Gugus Asam atau Amidanya
Dengan Rantai Samping[M]
yang
Asam aspartat

Asp

"OOC— CH-CH —COOI +
NH3
H,N-C- CH3-CH — COO-

Asparagin

2,

O
Asam glutamat

9,9

3,9

9,5

4,1

0

[D]

NH,

2,1

Diantara lebih dari tiga ratus asam amino yang terdapat di alam,
dua puluhnya berupa unit monomer protein.

10,
8

NH,+

Selenosistein, Asam L-a-Amino ke-21?
Selenosistein adalah suatu asam L-a amino yang ditemukan di
sejumlah protein. Seperti diisyaratkan oleh namanya, sebuah atom
selenium menggantikan sulfur dari analog strukturalnya, yaitu sistein.
pKs selenosistein, yaitu 5,2, adalah 3 satuan lebih rendah daripada
pKs sistein. Karena dimasukkan ke dalam polipeptida selama
translasi, selenosistein sering disebut sebagai ”asam amino ke-21”.
Akan tetapi, tidak seperti dua puluh asam amino yang dikode secara
genetik, selenosistein tidak dikode oleh kodon tiga-huruf biasa (lihat
Bab 27).

sekitar

Lihat bawah.

Tyryang
[V]
Dengan Rantai Samping
Tirosin
Sistein

9,2

•OH NH,"1

Ser [S]
lie [I]

Treonin

2,2

Asn

(dilanjutkan)

2,1
[N]

14
Glu [E]
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Tabel 3-1. Asam L-a-Amino yang terdapat dalam protein, (lanjutan)
Glutami

Gin [Q]

H,N- C~ CH, — CH, — CH -COO“
O

Dengan Rantai
Arginin

NH.

Samping yang Mengandung Gugus Basa
Arg [R]

a-COOH
1,8

H- N-CH, -CH, -CH, -CH C =
NH,+

Lisin

9,0

Gugus R
12,5

NH/

NH
Lys

CH, —CH, —CH, -CH, -f CH

2,2

9.2

10,8

NH/

[K]

-CH, -CH —COO"
I
NH/

HN^N

9.3

6,0

His
Mengandung Cincin Aromatik
Histidin
Fenilalanin

His

Lihat atas.

[H]
[H]

Tiros in

Tyr [Y]

9,2

NH,'

2,2

9.1

CH, —CH—COO'

NH.

o-

10,1

OH

O

O

NH/
Trp [W]

rr-CH, —CH —COO"

2,4

9,4

I

Asam Imino
Prolin

pH sekitar 3;
muatan netto = 0

pada R—NH/ Pada pH faali (pH 7,4), gugus karboksil hampir
seluruhnya bcrada dalam bentuk R—COO dan gugus amino
terutama sebagai R—NH/ Gambar 3-1 memperlihatkan efek pH
pada asam aspartat bermuatan.
Molekul yang mengandung gugus terionisasi dengan
muatan berlawanan yang setara sehingga tidak memiliki muatan
netto disebut zwitterion. Oleh karena itu, asam amino dalam
darah dan kebanyakan jaringan seyogianya direpresentasikan
seperti pada A. berikut ini.

NH/

[F]
HO

Tripfofan

2,2

^CH, - CH COO~

Phe

Dalam asam kual (pH
kurang dari 1); muatan
netto = +1

pH sekitar 6-8;
muatan notto = -1

Dalam basa kuat (pH
di atas 11); muatan
netto = -2

Gambar 3-1. Kesetimbangan protonik asam aspartat.

NH,
Histidir

cxNH,

Pro [P]

^coo-

Hanya Asam L-a-Amino yang
Terdapat dalam Protein

20

10,6

Struktur B tidak dapat berada dalam larutan air karena pada
setiap pH yang cukup rendah untuk mcnimbulkan protonasi
gugus karboksil, gugus amino juga akan terproronasi. Demikian
juga, pada setiap pH yang cukup tinggi bagi gugus amino tidak
bermuatan untuk mendominasi, akan terdapat gugus karboksil
sebagai R—COO'. Namun, representasi tidak bermuatan B
(atas) sering digunakan untuk reaksi yang tidak melibatkan
keseimbangan protonik.

R

Dengan satu-sacunya pengecualian glisin, karbon-a asam amino
bersifat chiral. Meskipun sebagian asam amino protein bersifat
dekstrorotatorik dan sebagian levorotatorik, semuanya memiliki
konfigurasi mutlak L-gliseraldehida dan karenanya merupakan
asam L-a amino. Beberapa asam L-a amino bebas memiliki peran
penting dalam proses metabolik. Contohnya adalah ornitin,
sitrulin, dan argininosuksinat yang ikut serta dalam sintesis urea;
tirosin dalam pembentukan hormon tiroid; dan glutamat dalam
biosintesis neurotransmiter. Asam D-amino yang terdapat secara
alami antara lain adalah D-serin dan D-aspartat bebas dalam
jaringan otak, D-alanin dan D-glutamat dalam

R
H

N-H

Asam Amino Dapat Memiliki Muatan Netto Positif,
Negatif, atau Nol

Kekuatan asam dari asam lemah dinyatakan sebagai p/f. Untuk
molckul dengan banyak proton yang dapat tcrurai, pA” untuk
masing-masing gugus asam ditandai dengan menempatkan huruf
bawah '(subscript) ”a” dengan satu angka (Tabel 3-1). Gugus
imidazol pada histidin dan gugus guanidino pada arginin
terdapat sebagai hibrid resonansi dengan muatan positif yang
terdistribusi di antara kedua nitrogen (histidin) atau kctiga
nitrogen (arginin) (Gambar 3-2). Muatan netto suatu asam
amino—jumlah aljabar semua gugus yang bermuatan negatif dan
positif yang ada —bergantung pada nilai pK gugus-gugus
fungsionalnya dan pada pH medium sekitar. Pengubahan muatan
pada asam amino dan turunannya dengan mengubah pH akan
mempermudah pemisahan asam amino, peptida, dan protein
secara fisik (lihat Bab 4).

Pada pH Isoelektriknya (pl), Suatu Asam Amino
Tidak Memiliki Muatan Netto

Spesies isoelektrik adalah bentuk suatu molekul yang I a i
muatan positif dan negatifnya setara sehingga netral (ara e e tris.
pH isoelektrik juga disebut pi adalah pH di
I TCrtC?8a an antara n^a‘ di kedua sisi spesies isoelektrik. ntu < suatu
asam amino seperti alanin yang hanya memiliki
;,^OHr;T|Cf,k terdaPat ^iguitas. pK pertama o ro * °H).adalah 2,35 dan
pK kedua (R—NH,’) adalah arena itu, pH isoelektrik (pi) alanin
adalah

dinding sel bakteri gram-positif, dan asam D-amino dalam peptida sebagian
nonmamalia dan antibiotik tertentu.

Nilai pfCa Menggambarkan Kekuatan Asam
Lemah

N
/

p|=Pj^i±P^2_ 2,35 + 9,69 2 2
Bentuk-bentuk bermuatan atau tidak bermuatan gugus asam lemah yang dapat
terionisasi -COOH dan —NH/ terdapat dalam larutan dalam kesetimbangan
protonik:

R—COOH R—COO + H‘
R—NH3+ R—NH, + H*

R
I
NH
I
C-NH,

II
©NH,

R
1
NH
1©C = NH2
1
NH2

R
|
©NH

II
cI
NH
2

Meskipun R—COOH dan R—NH/ adalah asam lemah, namun R—-COOH adalah
asam yang jauh lebih kuat dari-

Gambar 3-2. Hibrid resonansi dari bentuk-bentuk berproton gugus R histidin
clan arginin.

asam polifungsional, pi juga merupakan pH di pertenga
an antara nilai-nilai pK di kedua sisi spesies oiom \ Contohnya,
pi untuk asam aspartat adalah
p|= Pgi±P^2_ 2,09 + 3,96 _
22
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Untuk lisin, pi dihitung dari:

tioredoksin yang terbenam, memiliki pA di atas 9—yaitu pergeseran
yang melebihi 6 satuan pi 1!

pK 2 +pK 3
H

2

Perhitungan serupa berlaku untuk semua asam poliprotik (mis.
protein), berapapun jumlah gugus disosiatif yang ada. Di
laboratorium klinik, pengetahuan tentang pi memberi petunjuk
dalam memilih kondisi untuk melakukan pemisahan
elektroforetik. Contohnya, elektroforesis pada pH 7,0 akan
memisahkan dua molekul dengan nilai pi 6,0 dan 8,0, karena
pada pH 7,0 molekul dengan pi 6,0 akan memiliki muatan
positif netto, dan molekul dengan pi 8,0, muatan negatif netto.
Hal serupa berlaku dalam pemisahan kromatografik pada
medium penopang ionik, misalnya DEAE selulosa (lihat Bab 4).

N51ai pKa Bervariasi Sesuai Lingkungan
Lingkungan pada suatu gugus yang dapat terurai memengaruhi
p/f gugus tersebut. Karena itu, nilai pK gugus R asam amino
bebas dalam larutan air (label 3-1) hanya memberikan perkiraan
tentang nilai pA' asam amino yang sama jika terdapat dalam
protein. Lingkungan polar menguntungkan bentuk bermuatan
(R—COO' atau R— NH3*), dan lingkungan nonpolar
menguntungkan bentuk yang tidak bermuatan (R—COOH atau
R—NH,). Karena itu, lingkungan nonpolar meningkatkan p/f
gugus karboksil (menyebabkannya menjadi asam yang lebih
lemah), tetapi menurunkan pAT gugus amino (menyebabkannya
menjadi asam yang lebih kuat). Adanya gugus-gugus bermuatan
di sekitar dapat memperkuatatau menekan efekpelarut. Dengan
demikian, p7<T( suatu gugus fungsional akan bergantung pada
iokasinya di dalam suatu protein. Variasi pAT dapat meliputi
seluruh unit pH (Tabel 3-2). Nilai pAT yang menyimpang dari
nilai yang tercantum hingga 3 unit/satuan pH sering terjadi di
bagian aktif enzim. Contoh ekstrem, asam aspartat

Tabel 3-2. Kisaran tipikal nilai pK^ untuk gugus
yang dapat terionisasi dalam protein.

Gugus Terdisosiasi
a-Karboksil
Non-a COOH Asp atau Glu

4,0-4,8

Imidazol His

6,5-7,4

SH Cys

8,5-9,0

OH Tyr

9,5-10,5

a-Amino

8,0-9,0

e-Amino Lys

9,8-10,4

Guanidinium Arg

-12,0

Glu-Ala-Lys-Gly-Tyr-Ala

asilasi, amidasi, dan esterifikasi; dan untuk gugus -OH dan -SH,
oksidasi dan esterifikasi. Reaksi terpenting asam amino adalah
pembentukan ikatan peptida (diarsir).

EAKGYA

Kelarutan Asam Amino Mencerminkan Sifat
loniknya

Beberapa Peptida Mengandung Asam
Amino Tak-lazim

Gugus fungsional bermuatan pada asam amino menjamin bahwa
asam tersebut mudah dilarutkan oleh—dan karenanya larut dalam—
pelarut polar, misalnya air dan etanol, tetapi tidak larut dalam
pelarut nonpolar, misalnya benzena, heksana, atau eter.
Asam amino tidak menyerap sinar tarnpak dan karenanya tidak
berwarna. Namun, tirosin, fenilalanin, dan terutama triprofan
menyerap sinar ultraviolet dengan panjang gelombang tinggi (250290 nm). Oleh karena itu, triptofan berperan besar dalam
kemampuan sebagian besar protein menyerap sinar dalam regio 280
nm.

Pada mamalia, hormon peptida biasanya hanya mengandung
asam amino-a protein yang disatukan dengan ikatan peptida
standar. Namun, peptida lain dapat mengandung asam amino
nonprotein, turunan asam amino protein, atau asam amino yang
disatukan dengan ikatan peptida atipikal. Contohnya, terminal
amino glutamat pada glutation yang ikut serta dalam pelipatan
protein dan dalam metabolisme xenobiotik (Bab 52), berikatan
pada sistein melalui suatu ikatan peptida non-a (Gambar 3-3).
Terminal amino glutamat pada thyrotropin-releasing hormone ( 1
RH) mengalami siklisasi menjadi asam piroglutamat, dan gugus
karboksil pada residu prolil terminal karboksil mengalami
amidasi. Peptida-pcptida yang dikcluarkan oleh jamur, bakteri,
dan hewan tingkat rendah dapat mengandung asam amino
nonprotein. Antibiotik tirosidin dan gramisidin S adalah peptida
siklik yang mengandung D-fenilalanin dan ornitin. Opioid
heptapeptida dermorfin dan deltoforin di kulit katak pohon
Amerika Selatan mengandung D-tirosin dan D-alanin.

GUGUS cc-R MENENTUKAN SB FAT
ASAM AMBND
Karena glisin asam amino terkccil yang dapat terakotno- dasi di
tempat-tempat yang tidak dapat diakses oleh asam amino lain, asam
amino ini sering terdapat di tenipat peptida menekuk secara tajam.
Gugus R hidrofobik alanin, va- lin, leusin, dan isoleusin serta gugus
R aromatik fenilalanin, tirosin, dan triptofan biasanya terutama
terdapat di bagian interior protein sitosol. Gugus R bermuatan pada
asam amino basa dan asam menstabilkan konformasi protein
spesifik melalui interaksi ionik, atau ikatan garam. Ikatan-ikatan ini
juga berfungsi dalam sistem “penghantaran muatan (charge relay)"
sewaktu katalisis enzimatik dan pemindahan elektron dalam
mitokondria yang melakukan respirasi. Histidin berperan unik
dalam katalisis enzimatik. pK proton imidazol- nya memungkinkan
zat ini berfungsi pada pH netral sebagai katalis basa atau asam.
Gugus alkohol primer pada serin dan gugus tioalkohol primer (—
SH) pada sistein adalah nukleofil yang sangat baik dan dapat
berfungsi sedemikian sewaktu katalisis enzimatik berlangsung.
Namun, gugus alkohol sekunder pada treonin, meskipun merupakan
nukleofil yang baik, tidak melakukan peran serupa dalam katalisis.
Gugus —OH pada serin, tirosin, dan treonin juga ikut serta dalam
regulasi aktivitas enzim yang aktivitas katalitiknya bergantung pada
keadaan fosforilasi residu-residu ini.

Valin

Sekuens Asam Amino Menentukan
Struktur Primer
Jumlah dan ururan semua residu asam amino dalam suatu
polipeptida menentukan struktur primernya. Asam-asam amino
yang terdapat di dalam peptida disebut residu aminoasil dan
dinamai dengan mengganti akhiran -at atau -in asam amino
bebas dengan -if (mis. alanil, aspartil, tirosil). Peptida kemudian
diberi nama sebagai turunan residu aminoasil terminal karboksil.
Contohnya, Lys-Leu- Tyr-Gln dinamai lis/Y-lcus/Y-tiros//glutam/'w. Akhiran —in pada glutamin menunjukkan bahwa
gugus a-karboksilnya tidak terlibat dalam pembentukan ikatan
peptida.

Struktur Peptida Mudah Digambar
Awalan seperti tri- atau okta- masing-masing menunjukkan
peptida dengan tiga atau delapan residu, dan bukan peptida
dengan tiga atau delapan ikatan peptida. Berdasarkan perjanjian,
peptida ditulis dengan residu yang memiliki gugus amino-a
bebas di kiri. Untuk menggambar sebuah peptida, gunakan
zigzag untuk mewakili rantai utama atau backbone. Tambahkan
atom-atom rantai utama, yang terdapat dalam urutan berulang:
nitrogen-a, karbon-a, karbon karbonil. Sekarang tambahkan
sebuah atom hidrogen ke masing- masing karbon-a dan ke
masing-masing nitrogen peptida, dan sebuah oksigen ke karbon
karbonil. Yang terakhir, tambahkan gugus R yang sesuai
(diarsir) untuk masing- masing atom a-karbon.

Peptida adallah Polielektrolit
Ikatan peptida tidak bermuatan pada semua pH fisiologis. Oleh
karena itu, pembentukan peptida dari asam amino disertai oleh
kehilangan netto satu muatan positif dan satu muatan negatif per
ikatan peptida yang terbentuk. Bagaimanapun, peptida memiliki
muatan pada pH fisiologik karena gugus terminal karboksil dan
aminonya, dan jika ada, gugus R asam atau basanya. Sama halnya
pada asam amino, muatan netto pada peptida bergantung pada pH
lingkungannya dan pada nilai pAfa gugus-gugus disosiatifnya.

SH

VV'VV0

I
CH
,

C

Ca N

I

GUGUS FUNGSIONAL MENENTUKAN REAKSI
KIMIA ASAM AMINO
Masing-masing gugus fungsional pada sebuah asam amino
memperlihatkan semua reaksi kimia khasnya. Untuk gugus asam
karboksilat, reaksi-reaksi ini mencakup pembentukan ester, amida,
dan anhidrida asam; untuk gugus amino,
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Singkatan tiga-huruf yang disatukan oleh garis lurus
mencerminkan struktur primer yang jelas. Untuk singkatan satuhuruf, garis ditiadakan.
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Gambar 3-3. Glutation (y-glutamil-sisteinil-glisin). Perhatikan ikatan peptida
non-a yang menghubungkan Glu dengan Cys.
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Ikatan Peptida Memiliki Karakter
Ikatan-Rangkap Parsial
Meskipun peptida ditulis seolah-olah atom-atom a-karboksil
dan a-nitrogen dihubungkan oleh ikatan tunggal, namun
ikatan ini pada kenyataannya memperlihatkan karakter
ikatan-rangkap parsial:
O

fisiologis mencerminkan kontribusi kolcktif sekuens asam amino,
hambatan sterik, dan interaksi nonkovalen (mis. ikatan hidrogen,
interaksi hidrofobik) antara residu. Konformasi umum antara
Iain adalah 1cm bar a-hcliks dan P-pleated (lihat Bab 5).

ANALISIS KANDUNGAN ASAM AMINO PADA MATERI
BIOLOGIS

O'

II
^C.

H

Oleh karena itu, pada sebuah ikatan peptida tidak terdapat
kebebasan rotasi di sekitar ikatan yang menghubungkan
karbon karbonil dan nitrogen. Akibatnya, keempat atom
berwarna pada Gambar 3-4 bersifat koplanar. Sifat ikatan
peptida yang agak kaku ini memiliki konsekuensi penting untuk
pembentukan struktur protein dengan ordo yang lebih tinggi.
Tanda panah melingkar (Gambar 3-4) menunjukkan rotasi
bebas di sekitar ikatan-ikatan lain di rantai utama polipeptida.

Gaya Nonkovalen Membatasi
Konformasi Peptida
Pelipatan suatu peptida mungkin terjadi bersamaan dengan
biosintesisnya (lihat Bab 38). Konformasi yang aktif secara

RINGKASAN
•

•

•
0,36 nm

secara penuh. Empat atom ikatan peptida (berwarna abu-abu) bersifat
koplanar. Atom-atom yang tidak diwarnai adalah atom a-karbon, atom ahidrogen, dan gugus a-R asam amino yang ber- sangkutan. Rotasi bebas
dapat terjadi mengelilingi ikatan yang menghubungkan a-karbon dengan
a-nitrogen dan dengan a-karbo-' nil karbon (tanda panah tebal). Karena itu,
rantai polipeptida yang teregang ini adalah struktur setengah kaku dengan
dua pertiga atom rantai utama tertahan dalam hubungan planar tetap satu
sama lain. Jarak antara atom-atom a-karbon-yang berdekatan adalah 0,36
nm (3,6 A). Juga diperlihatkan jarak antaratom dan sudut ikatan, ypng
tidak ekivalen. (Digambar dan diproduksi ulang dengan izin dari Pauling L,
Corey LP, Branson HR: The structure of proteins: Two hydrogen-bonded
helical configurations of the polypeptide chain. Proc Natl Acad Sci USA
1951;37:205.)

Sifat ikatan-rangkap parsial pada ikatan yang
menghubungkan karbon karbonil dan nitrogen pada suatu
peptida menyebabkan keempat atom ikatan peptida
tersebut bersifat koplanar dan membatasi jumlah
kemungkinkan konformasi peptida.
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Protein: Penentuan Struktur Primer
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untuk dianalisis adalah suatu tantangan besar yang mungkin
memerlukan beberapa teknik pemurnian secara bcituiutan. Berbagai
pendekatan klasik memanlaatkan pci bcdaan kelarutan relatif
masing-masing protein sebagai iungsi p (pengendapan isoelektrik),
polaritas (pengendapan cknt,an etanol atau aseton), atau konsentrasi
garam (pcngg.uaman dengan amonium sulfat). Pcmisahan
kromatoguh memisahkan molekul-molekul antara dua lase, satu
dapat bergerak dan yang lain diam. Untuk memisahkan asam amino
atau gula, fase diam atau matriks dapat bciupa selembai; kertas
saring (kromatografi kertas) atau lapisan tipis selulosa, silika, atau
alumina (kromatografi hipis-tipis, thin layer chromatography,
TL.C).

PERAN BDOMEDIS
Protein adalah makromolekul yang secara fisik dan fungsional
kompleks yang melakukan beragam peran penting. Suatu jaringan
protein internal, sitoskeleton (Bab 48), mem- pertahankan bentuk
dan integritas fisik sel. Filamen aktin dan miosin membentuk
perangkat kontraksi otot (Bab 48). Hemoglobin mengangkut
oksigen (Bab 6), sementara antibodi dalam darah mencari benda
asing yang masuk (Bab 49). Enzim mengatalisis reaksi yang
menghasilkan energi, membentuk dan menguraikan biomolekul,
mereplikasi dan menerjemah- kan gen, mengolah mRNA, dsb
(Bab 7). Reseptor memungkinkan sel mengindera dan berespons
terhadap rangsang hor- mon dan lingkungan (Bab 41 dan 42).
Protein mengalami perubahan fisik dan fungsional yang
mencerminkan siklus hidup organisme tempat protein itu berada.
Protein biasanya ’’lahir” saat translasi (Bab 37), mengalami
pematangan melalui pengolahan pascatranslasi misalnya
proteolisis parsial (Bab 9 dan 37), berada secara berselang-seling
dalam bentuk aktif dan istirahat melalui intervensi faktor-faktor
regulasi (Bab 9), mengalami penuaan melalui oksidasi,
deamidasi, dsb (Bab 51), dan mati setelah dturaikan menjadi
asam-asam amino komponennya (Bab 29). Tujuan utama ilmu
kedokteran molekular adalah mengidentifikasi protein dan prosesproses dalam siklus hidupnya yang keberadaan, ketiadaan, atau
defisiensinya berkaitan dengan keadaan fisiologis atau penyakit
tertentu (Gambar 4-1). Sekuens primer suatu protein merupakan
suatu sidik-jari molekular untuk mengidentifikasi dan mengetahui
informasi protein yang bersangku- tan yang kemudian dapat
digunakan untuk mengidentifikasi dan mengldoning gen (-gen)
yang menyandinya.

Kromatografi Kolom
Kromatografi kolom protein menggunakan suatu kolom (sebagai
fase diam) yang mengandung selulosa, akrilamid, atau silika
modifikasi berbentuk manik-manik kecil bulat y*uig permukaannya
biasanya telah dilapisi oleh gugus fungsional kimia. Matriks fase
diam ini berinteraksi dengan piotein berdasarkan muatan,
hidrofobisitas, dan sifat pengikatan-li gannya. Suatu campuran
protein dimasukkan kc dalam ko lom dan fase cair (bergerak)
tersaring melaluinya. Sebagian kecil fase bergerak atau eluant
dikumpulkan sewaktu keluai (Gambar 4-2).

Kromatografi Parti si
Pemisahan kromatografi kolom bergantung pada afinitas relatif
berbagai protein terhadap fase diam tertentu c an terhadap fase
bergerak. Ikatan antara setiap protein tan matriks bersifat lemah dan
sementara. Protein yang berinteraksi lebih kuat dengan fase diam
akan tertahan lcbi i lama. Lama waktu suatu protein berikatan
dengan fase diam merupakan fungsi komposisi fase diam dan
bergerak. Oleh karena itu, pemisahan optimal suatu protein dari
protein lain dapat dicapai dengan memanipulasi komposisi kedua
fase secara cermat.

PROTEAN & PEPTIDA HARUS
DIMURNIKAN SEBELUM DIANALISIS
Untuk meneliti sifat-sifat fisik dan fungsional suatu protein secara
rinci, diperlukan protein yang sangat murni. Sel mengandung
ribuan protein yang berlainan, masing-masing dengan jumlah
yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, isolasi suatu protein
spesifik dalam jumlah yang memadai
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Camtar 4-1. Diagram siklus hidup suatu protein hipotetis. .1) Siklus hidup dimulai dengan sintesis di ribosom suatu rantai polipeptida yang
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Kromatografi Eksklusi Ukuran
Kromatografi eksklusi ukuran—atau filtrasi gel—memisahkan
protein-protein berdasarkan radius Stokes protein tersebut, yaitu
garis tengah bola yang ditempati protein ini sewaktu masuk
dalam larutan. Radius Stokes adalah fungsi dari massa dan
bentuk molekul. Protein berbentuk memanjang menempati
volume yang lebih besar dibandingkan protein bulat dengan
massa setara. Kromatografi eksklusi ukuran menggunakan
manik-manik berpori (Gambar 4-3). Pori-pori ini analog dengan
indentasi (cekungan) di tepi sungai. Sewaktu obyek bergerak ke
arah hilir, obyek yang masuk ke cekungan akan tertahan sampai
obyek tersebut mengalir balik ke arus utama. Demikian juga,
protein dengan radius Stokes yang terlalu besar untuk masuk ke
pori (protein yang tereksklusi) tetap berada dalam fase bergerak
yang mengalir dan muncul di depan protein yang dapat
memasuki pori (protein yang terinklusi). Oleh karena itu, protein
muncul dari kolom filtrasi gel sesuai urutan penurunan radius
Stokesnya.

Kromatografi Absorpsi
Pada kromatografi absorpsi, campuran protein dimasukkan ke
suatu kolom yang berada dalam kondisi yang memung
22
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kinkan protein yang diinginkan berikatan dengan fase-diam
sedemikian kuat sehingga koefisien partisinya mendekati satu.
Molekul-molekul yang tidak melekat mula-mula dielu- si
(eluted) dan dibuang. Protein kemudian secara sekuensial
dibebaskan dengan mengganggu gaya-gaya yang menstabilkan
kompleks fase diam-protein, terutama dengan menggunakan
gradien konsentrasi garam. Komposisi fase bergerak diubah
secara bertahap sedemikian sehingga molekul dibebaskan secara
selektif sesuai urutan penurunan afinitasnva terhadap fase diam.

Kromatografi Pertukaran Ion
Pada kromatografi pertukaran ion, protein-protein berinteraksi
dengan fase diam melalui interaksi antarmuatan. Protein dengan
muatan positif netto pad? pH tertentu melekat pada manikmanik dengan gugus fungsional bermuatan negatif, misalnya
karboksilat atau sulfat (penukar kation). Demikian juga, protein
dengan muatan negatif netto melekat pada manik-manik dengan
gugus fungsional bermuatan positif, biasanya amin tersier atau
kuaterner (penukar anion). Protein yang bersifat polianion,
bersaing dengan ion-ion monovalen untuk berikatan dengan fase
diam sehinggga
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Gambar 4-3. Kromatografi eksklusi ukuran. A: Campuran molekul-molekul besar (kotak) dan molckul kecil (lingkaran) dimasukkan ke bagian atas suatu kolom
filtrasi gel. B: Saat memasuki kolom, molekul kecil memasuki pori di matriks fase-diam, sedangkan molckul besar tidak demikian. C: Sewaktu fase bergerak mengalir
ke bawah kolom, molekul besar akan ikut mengalir, sedangkan molekul kecil, yang secara temporer terlindung dari aliran ketika berada di dalam pori, semakin jauh
tertinggal di belakang.

Gambar 4-2. Komponen perangkat kromatografi cair sederhana. R: Reservoar cairan fase bergerak, yang disalurkan karena gravitasi atau dengan menggunakan pompa.
C: Kolom kaca atau plastik yang mengandung fase diam. F: Kolektor fraksi untuk mengumpulkan bagian- bagian, yang disebut fraksi, cairan pengelusi di tabung-tabung
reaksi terpisah.

muncul istilah ’’pertukaran ion.” Sebagai Contoh, protein
mengikat dietilaminoetil (DEAE) selulosa dengan meng- ganti ion
pesaing (biasanya Cl' atau CH^COO ) yang me- netralkan amin
berproton. Protein yang terikat akan digeser secara selektif dengan
peningkatan bertahap konsentrasi ion monovalen dalam fase
bergerak. Kekuatan protein untuk mengelusi berbanding terbalik
terhadap kekuatan interaksi- nya dengan fase diam.
Karena muatan netto pada suatu protein ditentukan oleh pH
(lihat Bab 3), elusi sekuensial protein dapat dicapai dengan
mengubah pH fase bergerak. Alternatifnya, suatu protein dapat
menjalani kromatografi pertukaran ion ber- turutan beberapa kali,
masing-masing pada pH yang ber- beda, sedemikian rupa sehingga
protein yang ber-ko-elusi pada satu pH akan mengelusi pada
konsentrasi garam yang berbeda dan pada pH yang lain.

Kromatografi (Interaksi Hidrofobik
Kromatografi

interaksi

hidrofobik

memisahkan

kecenderungannya berikatan dengan suatu matriks

protein

berdasarkan

fase diam yang telah dilapisi oleh gugus hidrofobik (mis. fenil
Sepharose, oktil Sepharose). Protein dengan permukaan hidrofobik
terpajan akan melekat pada matriks melalui interaksi hidrofobik yang
meningkat jika digunakan fase bergerak dengan kekuatan ionik
tinggi. Protein yang tidak melekat akan terbilas. Polaritas fase
bergerak kemudian ditu- runkan secara bertahap dengan mengurangi
konsentrasi garam. Jika interaksi antara protein dan fase-diam sangat
kuat, dapat ditambahkan etanol atau gliserol ke fase bergerak untuk
menurunkan polaritasnya dan semakin memperlemah interaksi
hidrofobik.

Kromatografi Afinitas
Kromatografi afinitas memanfaatkan tingginya selektivitas
kebanyakan protein terhadap ligannya. Enzim dapat dimurnikan
dengan kromatografi afinitas dengan menggunakan substrat, produk,
koenzim, atau inhibitor yang telah diimobilisasi. Secara teoretis,
hanya protein yang berinteraksi dengan ligan yang telah diimobilisasi
akan melekat. Protein yang terikat kemudian dapat dielusi melalui

kompetisi dengan ligan larut atau yang kurang selektif melalui
pemutusan interaksi protein-ligan menggunakan urea, guanidin
hidroklorida, pH yang sedikit asam, atau konsentrasi garam yang
tinggi. Matriks fase-diam yang tersedia di pasaran mengandung
ligan, seperti NAD1 atau analog Al P. Matriks yang digunakan
untuk memurnikan protein rekombinan yang telah dimodifikasi
adalah matriks dengan afinitas yang paling kuat dan paling luas
digunakan. Matriks tersebut antara lain matriks Nr* yang
mengikat protein dengan tag polihistidin dan matriks glutation
yang mengikat protein rekombinan yang berhubungan dengan
glutation 5-transferase.

Peptida Dimurnikan dengan Reversed- Phase
High-Pressure Chromatography
Matriks fase diam yang digunakan pada kromatografi kolom
klasik adalah bahan berspons yang kompresibilitasnya membatasi
aliran fase-bergerak. Kromatografi cair bertekanan tinggi (highpressure liquid chromatography, HPLC) menggunakan manikmanik halus silika atau alumina yang tidak dapat dimampatkan
sebagai fase diam dan tekanan hingga beberapa ribu psi. Matriks
yang tidak dapat dimampatkan ini memungkinkan laju aliran yang
tinggi dan peningkatan resolusi. HPLC dapat memisahkan
campuran kompleks lipid atau peptida yang sifat-sifatnya hanya
sedikit berbeda. Reversed-phase HPLC memanfaatkan pohrner
alifatik dengan panjang 3-18 atom karbon sebagai fase diam
hidrofobik. Campuran peptida dielusi dengan

menggunakan gradien pelarut organik yang dapat bercampur
dengan air, misalnya asetonitril atau metanol.

Kemurnian Protein Dinilai oleh Elektroforesis
Gel Poliakrilamid
Metode yang paling sering digunakan untuk menentukan
kemurnian suatu protein adalah SDS-PAGE—elektroforesis gel
poliakrilamid (polyacrylamide gel electrophoresis., PAGE) dengan
menggunakan deterjen anionik natrium dodesil sulfat (sodium
dodecyl sulfate, SDS). Elektroforesis memisahkan biomolekulbiomolekul bermuatan berdasarkan laju migrasi biomolekul
tersebut dalam medan listrik. Pada SDS-PAGE, akrilamid
mengalami
polimerisasi
dan
pengikatan-silang
untuk
menghasilkan matriks berpori. SDS mendenaturasi dan mengikat
protein dengan perbandingan satu molekul SDS per dua ikatan
peptida. Jika digunakan bersama 2- merkaptoetanol atau
ditiotreitol untuk mereduksi dan me- mutus ikatan disulfida
(Gambar 4-4), SDS memisahkan komponen polipeptida dari
protein multimerik. Jumlah molekul SDS anionik yang besar,
masing-masing bermuatan -1, di masing-masing polipeptida
mengalahkan muatan yang ditimbulkan oleh gugus fungsional
asam amino. Karena perbandingan muatan-terhadap-massa
masing-masing
kompleks
SDS-polipeptida
kira-kirasama,
resistensi fisik yang dijumpai masing-masing peptida sewaktu
bergerak melintasi matriks akrilamid menentukan laju migrasi.
Karena kompleks besar menemui resistensi yang lebih besar,
polipeptida-polipeptida akan terpisah berdasarkan massa molekul
relatif polipeptida
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tersebut (M).Setiap polipeptida yang terperangk.ip dalam gel
akrilamiddivisualisasikan dengan pulasan /.it pcw.un.i, seperti
Coomassie blue (Gambar 4-5).

\
NH

O
HN v

pH = 3
IEF
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pH =
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Isoelectric Focusing (IEF)
Untuk menghasilkan suatu gradien pH di d.il.im matriks poliakrilamid,

digunakan penyangga ionik v.mg disebut amfolit (ampholytes) dan
mcdan listrik. Protein akan bermigrasi sampai mencapai rcgio
matriks tctnp.it pi I sama dengan tirik isoelektrik protein (pi), yaitu
pi I saat muatan netto molekul nol. I El- digunakan bcrsama dengan
SOS- IAGE untuk elektroforesis dua dimensi yang memisahkan
polipeptida-polipeptida berdasarkan pi di satu dimensi dan berdasarkan
Mf di dimensi kedua (CJambar 4-6). Elektroforesis dua dimensi sangat
cocok untuk memisahkan komponen-komponen suatu campuran
protein yang kompleks.

/

Gambar 4-4. Pemutusan oksidatif ranlai-rantai polipeptida berdekatan yang
disatukan dengan ikatan disulfida (berwarna gelap) oleh asam performat (kiri)
atau pemutusan reduktif oleh p-merkaptoetanol (kanan) membentuk dua peptida
yang masing- masing mengandung residu asam sisteat atau residu sisteinil.

E

C
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O
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Gambar 4-5. Pemakaian SDS-PAGE untuk mengamati pemurnian suatu protein
rekombinan secara berturut-turut. Gel dipulas dengan Coomassie blue. Tampak
standar protein (lajur S) dengan massanya, ekstrak sel kasar (E), sitosol (C),
cairan supernatan berkecepatan tinggi (H), dan fraksi DF.AE-Sepharose (D).
Protein rekombinan memiliki massa sekitar 45 kDa.

SANGER ADALAH ORANG PERTAMA YANG
MENENTUKAN SEKUENS SUATU
POLIPEPTIDA
Insulin matur terdiri dari rantai A 21-residu dan rantai B 30- residu
yang dihubungkan dengan ikatan disulfida. Frederick Sanger
mereduksi ikatan disulfida (Gambar 4-4), yang memisahkan rantai A
dan B, dan memutus masing-masing rantai menjadi peptida-peptida
yang lebih kecil dengan menggunakan tripsin, kimotripsin, dan
pepsin. Peptida yang terbentuk kemudian diisolasi dan diberi asam
untuk menghidrolisis ikatan peptida dan menghasilkan peptida dengan
hanya dua atau tiga asam amino. Masing-masing peptida direaksikan
dengan
l-fluoro-2,4-dinitrobenzen
(ieagen
Sanger)
yang
menghasilkan turunan gugus a-amino yang terpajan pada residu
terminal amino. Kemudian dilakukan pengukuran kandungan asam
amino masing- masing peptida. Sementara gugus s-amino Iisin juga
bcreaksi dengan reagen Sanger, lisin terminal-amino dapat dibedakan
dari lisin di posisi lain karena lisin ini bereaksi dengan 2 mol reagen
Sanger. Sanger, dengan merunut kc belakang ke fragmen yang lebih
besar, dapat menentukan sekuens lengkap insulin, suatu pencapaian
yang menyebabkannya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1958.

REAKSI EDMAN MEMUNGKINKAN
SEKUENS PEPTIDA & PROTEIN
DITENTUKAN
Pehr Edman memperkenalkan fenilisotiosianat (reagen Edman) untuk
secara selektif melabel residu terminal amino suatu peptida. Berbeda
dari reagen Sanger, turunan

SDS
PAGE

Gambar 4-f>. IEF-SDS-PAGE dua-dimensi. Gel dipulas dengan Coomassie
blur. Suatu ekstrak bakteri mentah mula-mula menjalani isoelectric focusing
(IEF) pada gradien pH 3-10. Gel IEF kemudian diletakkan secara horizontal di
atas gel SDS, dan protein kemudian diuraikan lebih lanjut dengan SDS-PAGE.
Perhatikan peningkatan pesat resolusi polipeptida-polipeptida dibandingkan
dengan gel SDS-PAGE biasa (Gambar 4-5).

fcniltiohidantoin (P 1 H) dapat disingkirkan dalam kondisi ringan
untuk menghasilkan residu terminal amino yang baru (Gambar 47). Oleh karena itu, derivatisasi berturut-turut dengan reagen
Edman dapat digunakan untuk menentukan sekuens banyak residu
dari satu sampcl peptida. Sementara 20-30 residu pertama dari
suatu peptida mudah ditcntukan dengan metode Edman, sebagian
besar polipeptida mengandung beberapa ratus asam amino. Oleh
karena itu, kebanyakan polipeptida mula-mula harus dipotongpotong menjadi peptida yang lebih kecil sebelum menjalani
penentuan sekuens dengan cara 'Edman. Pemotongan ini juga
mungkin harus dilakukan untuk mengatasi modifikasi
pascatranslasi yang menyebabkan gugus a-amino protein
’’terhambat,” atau tidak bereaksi dengan reagen Edman.
Biasanya perlu dihasilkan beberapa peptida dengan
menggunakan lebih dari satu metode pemutusan. Hal ini
mencerminkan inkonsistensi dalam jarak antara tempat- tempat
pemutusan (secara kimiawi atau enzimatis) maupun perlunya set
peptida-peptida yang sekuensnya tumpang- tindih sedemikian rupa
sehingga kita dapat menyimpulkan dari sekuens polipeptida mana
peptida tersebut berasal. Setelah pemutusan, peptida-peptida yang
terbentuk kemudian dimurnikan dengan reversed-phase HPLC
dan ditcntukan sekuensnya.

BIOLOGI MOLEKULAR MEMPERCEPAT
PENENTUAN STRUKTUR PRIMER
Pengetahuan tentang sekuens DNA memungkinkan kita
menyimpulkan struktur primer polipeptida. Penentuan sekuens
DNA hanya memerlukan sejumlah kecil DNA dan mudah
menghasilkan sekuens ratusan nukleotida.

Untuk mengldon dan mcngetahui sekuens DNA yang mcnyandi
protein
tertentu,
diperlukan
beberapa
cara
untuk
mcngidcntifikasikan klon yang tepat, misalnya pengetahuan
tentang sebagian sekuens nukleotidanya. Oleh karena itu,
muncullah pendekatan hibrid. Penentuan sekuens cara Edman
digunakan untuk menghasilkan sekuens asam amino parsial.
Kemudian, digunakan primer oligonukleotida yang disesuaikan
dengan sekuens parsial ini untuk mengidentifikasi klon atau
memperbanyak gen yang sesuai dengan reaksi berantai polimerase
(PCR) (lihat Bab 39). Jika klon DNA otentik telah berhasil
diperoleh, sekuens oligonukleotidanya dapat ditcntukan dan kode
genetik digunakan untuk menyimpulkan struktur primer
polipeptida yang bersangkutan.
Pendekatan hibrid ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi
analisis struktur primer dan ragam protein yang dapat ditcntukan
sekuensnya. Teknik ini juga mengatasi kendala seperti adanya
gugus penghambat terminal-amino atau ketiadaan peptida kunci
yang tumpang-tindih. Hanya beberapa segmen dari struktur primer
yang harus ditcntukan dengan analisis Edman.
Penentuan sekuens DNA mengungkapkan urutan bagaimana
asam-asam amino ditambahkan kc rantai polipeptida yang baru
sewaktu disintesis di ribosom. Namun, penentuan ini tidak
memberikan informasi mengenai modifikasi pascatranslasi,
misalnya pemrosesan proteolitik, metilasi, glikosilasi, fosforilasi,
hidroksilasi prolin dan lisin, dan pembentukan ikatan disulfida
yang menyertai pematangan protein. Untuk sementara, penentuan
sekuens cara Edman dapat mendeteksi sebagian besar proses
pascatranslasi, namun keterbatasan teknis sering menghambat
identifikasi suatu modifikasi spesifik.
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Tabel 4-1. Peningkatan massa akibat modiiikasi
pascatranslasi yang umum.
Modifikasi

! Peningkatan Massa (Da)

Fosforilasi

: 80

Hidroksilasi
Metilasi

Miristilasi

O

Sebuah asam feniltiohidantoat
H\
nitrometan

: 14

Asetilasi

Fenilisotiosianat (reagen Edman)
dan sebuah peptida

R1

: 16

H,0

NH,

Sebuah feniltiohidantoin dan sebuah peptida yang lebih pendek satu residu

42
: 210

Palmifoilasi

: 238

Glikosilasi

i 162

mendeteksi perubahan fisik yang relatif ringan pada protein yang
terjadi sewaktu siklus hidup sel atau organisme. Sampel dalam
vakum diuapkan dalam kondisi saat protonasi dapat terjadi sehingga
dihasilkan muatan positif. Kemudian medan listrik mendorong kation
melalui suatu medan magnet yang incmbclokkan kation-kation
tersebut tegak lurus dari a rah semula dan memfokuskannya ke suatu
detektor (Gambar
48). Gaya magnet yang diperlukan untuk membelokkan lintasan
masing-masing substrat ionik ke detektor yang diukur sebagai arus
yang diaplikasikan kc clcktromagnet direkam. Untuk ion-ion yang
muatan nettonya idcntik, gaya ini setara dengan massanya. Pada
spektrometcr massa time- of-flight, suatu medan listrik yang
diaktifkan secara singkat akan mempercepat ion ke arah suatu
detektor yang mencatat waktu saat masing-masing ion tiba. Untuk
molckul yang

Gambar 4-7. Reaksi Edman. Fenilisotiosianat menghasilkan turunan residu
terminal-amino sebuah peptida sebagai asam feniltiohidantoat. Pemberian asam
dalam pelarut nonhidroksilat membebaskan sebuah feniltiohidantoin yang
kemudian diidentifikasi berdasarkan mobilitas kromatografiknya, dan sebuah
peptida yang lebih pendek satu residu. Proses ini kemudian diulang.

muatannya idcntik, kecepatan molekul-molekul tersebut— dan
karenanya waktu yang diperlukan untuk mencapai detektor—akan
bcrbanding terbalik dengan massanya.
Spektrometcr massa konvensional umumnya digunakan untuk
menentukan massa molckul sebcsar 1000 Da atau kurang,
sedangkan spektrometer massa time-of-fligbt cocok untuk
menentukan massa protein yang besar. Analisis peptida dan
protein dengan spektometri massa pada awalnya diperumitoleh
kcsulitan dalam mcnguapkan molekul organik besar. Namun,
matrix-assisted laser-desorption (MALDI) dan cleetrospray
dispersion (mis. nanospray) memungkinkan massa polipeptida
yang besar sckalipun (>100.000 Da) dapat ditcntukan dengan
tingkat keakuratan yang luar biasa (± 1 Da). Dengan menggunakan
electrospray dispersion, peptida- peptida yang dikeluarkan dari
kolom reversed-phase HPLC dimasukkan secara langsung ke
dalam spektrometer massa untuk segera diketahui massanya.
Peptida-peptida di bagian dalam spektrometcr massa dapat
diuraikan menjadi satuan-satuan yang lebih kecil melalui
tumbukan dengan atom helium netral (penguraian yang dipicu oleh
tumbukan), dan massa masing-masing fragmen kemudian dapat
ditcntukan. Karena ikatan peptida j a uh lebih labil daripada ikatan
antarkarbon, fragmcn yang paling banyak akan berbeda satu sama
lain sebcsar unit yang ckuivalen dengan satu atau dua asam amino.
Karena massa molckul masing-masing asam amino—kecuali
leusin dan isoleusin—bersifat unik maka dari massa fragmenfragmennya kita dapat merckonstruksi sekuens peptida.

Spektrometri Massa Tandem
Campuran peptida yang kompleks kini dapat dianalisis tanpa
pemurnian terlebih dahulu dengan tandem mass spectrometry
(spektrometri massa tandem) yang menggunakan ekuivalen dua
spektrometer massa yang dihubungkan dalam rangkaian.
Spektrometer pertama memisahkan masing-masing peptida
berdasarkan perbedaan massanya. Dengan menyesuaikan kekuatan
medan magnet pertama, suatu peptida dapat diarahkan ke dalam
spektrometer massa kedua, tempat fragmen-fragmen dihasilkan
untuk kemudian ditentukan massanya.

Spektrometri Massa Tandem
Dapat Mendeteksi Kelainan Metabolik

SPEKTROMETRI MASSA MENDETEKSI
MODIFIKASI KOVALEN
Berkat sensitivitas, kecepatan, dan kegunaannya yang lebih baik,
spektrometri massa (SM) telah menggantikan metode
Edman sebagai c a r a u t a m a untuk menentukan sekuens peptida
dan protein. Demikian juga, modifikasi pascatranslasi protein
melalui penambahan atau pengurangan gugus karbohidrat, fosforil,
hidroksil, atau gugus lain akan menambah atau mengurangi massa
spesifik yang mudah diidentifikasi (Tabel 4-1). Oleh karena itu,
spektrometri massa yang membedakan molekul hanya berdasarkan
beratnya, dapat

Gambar 4-8. Komponen dasar spektrometer massa sederhana. Gimpuran molekul
diuapkan dalam keadaan terionisasi dalam kamar sampel, S. Molekul-molekul ini
kemudian dipercepat menelusuri tabung aliran oleh suatu potensial listrik yang
diaplikasikan pada grid akselerator, A. Suatu elektromagnet yang dapat disesuaikan,
E, memberikan medan magnet yang membelokkan perjalanan masing-masing ion
sampai ion-ion tersebut menumbuk detektor,
D. Semakin besar massa ion, semakin besar medan magnet yang diperlukan untuk
memfokuskannya ke detektor.

Spektrometri massa tandem dapat digunakan untuk menapis
sampel darah dari bayi baru lahir untuk melihat ada tidaknya dan
konsentrasi asam amino, asam lemak, dan metabolit lain. Kelainan
dalam kadar metabolit dapat digunakan sebagai indikator
diagnostik untuk berbagai penyakit genetik, misalnya
fenilketonuria, ensefalopati etilmalonat, dan asidemia glutarat tipe
1.
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GENOMIKA MEMUNGKINKAN KITA
MENGIDENTIFIKASI PROTEIN DARI SEJUMLAH
KECIL DATA SEKUENS
Analisis struktur primer telah mengalami rcvolusi dengan adanya
genomika, yaitu penerapan metode penentuan sekuens
oligonukleotida secara otomatis serta pengambilan dan analisis
data- terkomputcrisasi untuk mengctahui sekuens komplemen
genetik lengkap suatu organisme. Sejak diketahuinya sekuens
genom Haemophilus influenzae secara mcnycluruh pada tahun
1995, genom ratusan organisme lain telah berhasil diungkapkan.
Jika sekuens genom diketahui, secara praktis tugas untuk
mengctahui sekuens primer protein yang berasal dari DNA
menjadi lebih sederhana. Pada hakikatnya, paruh kedua pada
pendekatan hibrid telah selcsai. Tugas yang rcrsisa hanyalah
mencari informasi memadai untuk mengetahui open reading frame
(ORF) yang menyandi protein, dari database genom yang dapat
diakscs dari Internet dan mengidentifikasikannya. Pada sebagian
kasus, suatu segmen sekuens asam amino yang memiliki panjang
hanya empat atau lima residu sudah cukup untuk mengidentifikasi
ORF yang tepat.
Berbagai algoritme pencari terkomputerisasi telah membantu
kita mengidentifikasi gen yang menyandi suatu protein. Pada
penentuan profil massa peptida, contohnya suatu peptida
diintroduksikan ke dalam spektrometer massa dan ukurannya
ditentukan. Suatu komputer kemudian digunakan untuk
menemukan suatu ORF yang perkiraan produk proteinnya akan
menghasilkan satu set peptida dengan massa yang menyamai
massa peptida yang diamati oleh spektrometer massa, jika
pcrkiraaan produk protein tersebut diuraikan menjadi peptidapeptida dengan metode pemutusan yang dipilih.

PROTEOMIKA & PROTEOM
Tujuan Proteomika Adalah Mengidentifikasi
Komplemen Keseluruhan Protein yang Dihasilkan oleh
Suatu Sel dalam Berbagai Kondisi
Meskipun sekuens genom manusia telah diketahui, namun
gambaran yang diberikan oleh genomika saja bersifat statis dan
belum lengkap. Proteomika (proteomics) bertujuan untuk
mengidentifikasi komplemen protein keseluruhan yang dikeluarkan
oleh sebuah sel dalam berbagai kondisi. Ketika gen
’’dihidupmatikan”, terjadi sintesis protein di jenis sel tertentu pada
periode pertumbuhan atau diferensiasi tertentu, sebagai respons
terhadap rangsang eksternal. Sel otot mengekspresikan protein yang
tidak diekspresikan oleh sel saraf, dan jenis subunit yang terdapat di
tetramer hemoglobin mengalami perubahan pra- dan pascapartum.
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Banyak protein mengalami modifikasi pascatranslasi sewaktu
pematangan menjadi bentuk yang secara fungsional kompeten
atau sebagai suatu cara untuk mengatur sifat-sifat protein yang
bersangkutan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang genom
manusia hanya mencerminkan awal dari tugas menjabarkan
organisme hidup secara molekular dengan terperinci dan
memahami dinamika berbagai proses, misalnya pertumbuhan,
penuaan, dan penyakit. Karena tubuh manusia mengandung
ribuan jenis sel yang masing- masing mengandung ribuan
protein, proteom (proteome)— kumpulan semua protein yang
diekspresikan oleh sebuah sel pada waktu tertentu—merupakan
suatu tujuan yang dimensi nya cukup besar.

Elektroforesis Dua-Dimensi & Gene Array Chips
Digunakan untuk Menyurvei Ekspresi Protein
Salah satu tujuan proteomika adalah mengidentifikasi protein
yang tingkat ekspresinya berkorelasi dengan proses- proses medis
penting. Anggapannya adalah bahwa protein yang hilang
timbulnya berkaitan dengan kondisi fisiologis atau penyakit
tertentu akan memberi petunjuk tentang penyebab dan
mekanisme dasar kondisi atau penyakit yang bersangkutan. Untuk
menentukan karakteristik proteom masing-masing jenis sel
diperlukan isolasi dan identifikasi masing-masing protein dengan
efisiensi yang tinggi. Saat ini pendekatan yang digunakan adalah
dengan automasi robot untuk mempercepat persiapan sampel dan
gel dua-dimensi besar untuk menguraikan protein-protein sel.
Kemudian masing-masing polipeptida diekstraksi dan dianalisis
dengan spektroskopi massa atau penentuan sekuens cara Edman.
Sementara, hanya sekitar 1.000 protein yang dapat diuraikan pada
satu gel, elektroforesis dua-dimensi memiliki keunggulan besar,
yaitu metode ini melakukan sendiri pemeriksaan protein.
Pendekatan alternatif yang sekaligus melengkapi adalah
penerapan gene arrays, yang kadang disebut DNA chips untuk
mendeteksi ekspresi mRNA yang menyandi protein. Sementara
perubahan ekspresi mRNA yang menyandi suatu protein tidak
selalu mencerminkan perubahan kadar protein yang
bersangkutan,.namun gene arrays merupakan detektor yang lebih
sensitif daripada gel dua-dimensi dan karenanya dapat memeriksa
lebih banyak produk gen.

untuk secara langsung memeriksa fungsi potcnsial
suatu protein secara massal masih bcrada dalam tahap awal.
Namun, kemajuan terkini dalam bidang bioinformatika
memungkinkan para peneliti mcmbandingkan sekuens- sekuens
asam amino untuk menemukan petunjuk tentang sifatpotensial,
peran fisiologis, dan mekanisme kerja protein. Algoritme
memanfaatkan kecendcrungan alam untuk menggunakan variasi
suatu tema struktural untuk melakukan fungsi serupa di
beberapa protein (misalnya Rossmann nucleotide binding fold untuk
mengikat NAl)[ P] H, nuclear targeting sequences, dan lengan EF
untuk mengikat Ca**J. Domain-domain ini biasanya terdctcksi
dalam struktur primer melalui konservasi asam amino tertentu
di posisi- posisi kunci. Oleh karena itu, pemahaman tentang sifat
dan peran fisiologis suatu protein yang baru ditemukan dapat
diperkirakan dengan membandingkan struktur primernya
dengan struktur primer protein yang telah diketahui.
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Bioinformatika Membantu Kita
Mengidentifikasi Fungsi Protein

•

Saat ini, fungsi sebagian besar protein yang dikode oleh genom manusia
belum diketahui. Pengembangan protein

•

Polimerpanjangasamaminoatau polipeptida merupakan unit
struktural dasar dari protein, dan struktur protein
memberikan petunjuk rentang mekanisme protein tersebut
melaksanakan fungsinya.
Protein, selama perjalanan hidupnya, mengalami perubahan
pascatranslasi yang memengaruhi fungsi serta menentukan
nasibnya
Metode Edman umumnya telah diganti oleh spektrometri
massa, suatu alat yang sensitif dan serba-guna untuk
menentukan struktur primer* untuk mengidentifikasi
modifikasi pascatranslasi, dan untuk mendeteksi kelainan
metabolik.
Pengklonan' DNA dan biologi molekular disertai oleh ilmu
kimia protein merupakan pendekatan gabungan yang sangat
meningkatkan kecepatan dan efisiensi penentuan struktur
primer protein
Genomika—analisis sekuens oligonukleotida keseluruhan
pada materi genetik lengkap suatu organisme—merupakan
langkah maju berikutnya
Algoritme komputer mempermudah kita mengidentifikasi
open reading frames yang menyandi suatu protein dengan
menggunakan sebagian sekuens serta penentuan profil massa
peptida untuk mencari database sekuens.
Para ilmuwan kini sedang mencoba menentukan sekuens
primer dan peran fungsional setiap protein yang
diekspresikan di sel hidup, yang dikenal sebagai proteom-nya
Tujuan utama adalah identifikasi protein (dan modifikasi
pascatranslasinya) yang hilang timbulnya berkaitan dengan
fenomena faali, penuaan, atau penyakit tertentu.
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PERAN BIOMEDIS
Di alam, bentuk mengikuci fungsi. Agar suatu polipeptida yang
baru dibentuk dapat matang menjadi protein yang berfungsi secara
biologis dan mampu mengatalisis suatu reaksi metabolik,
menggerakkan sel, atau membentuk makromolekul sebagai
kerangka yang menentukan intcgritas struktural rambut, tulang,
tendon, dan gigi, polipeptida tersebut harus mengalami pelipatan
membentuk susunan tiga-dimensi tertentu, atau konformasi. Selain
itu, selama pematangan dapat terjadi penambahan gugus kimiawi
baru atau pengeluaran segmen peptida yang dibutuhkan sementara
melalui modifikasi pascatranslasi. Defisiensi genetik tersebut atau
gizi yang mengganggu pematangan protein berefek buruk pada
kesehatan. Contoh defisiensi genetik adalah penyakit CreutzfeldtJakob, scrapie, penyakit Alzheimer, dan bovine spongiform
encephalopathy (“penyakit sapi gila”). Skorbut merupakan contoh
defisiensi gizi yang mengganggu pematangan protein.

diekstraksi dari sel dengan menggunakan larutan air pada kekuatan
ionik dan pH faali diklasifikasik.m sebagai larut. Untuk
mengekstraksi protein membran integral, membran perlu
dilarutkan dengan detcrgen. Protein globular adalah molekul padat
yang agak bulat dan memiliki rasio aksial (rasio ukuran tcrpendek
terhadap ukuran terpanjang) tidak lebih dari 3. Sebagian besar enzim
adalah protein globular. Scbaliknya, banyak protein struktural
mcngadopsi konformasi yang sangat memanjang. Berbagai protein
fibrosa ini memiliki rasio aksial sebcsar 10 atau lebih.
Lipoprotein dan glikoprotein masing-masing mengandung lipid
dan karbohidrat yang terikat secara kovalen. Mioglobin, hemoglobin,
sitokrom, dan banyak metalopro- tein lain mengandung ion I ogam
yang terikat crat. Kini telah terdapat skema klasifikasi yang lebih
tcliti berdasarkan kc- miripan atau homologi sekuens asam amino
dan struktur tiga-dimensi. Namun, banyak istilah klasifikasi lama
masih tetap digunakan.

KONFORMASI VERSUS KONFIGURASI
Istilah konfigurasi dan konformasi sering membingungkan.
Konfigurasi merujuk pada hubungan geometrik antara susunan
tertentu atom-atom, Contohnya, susunan yang membedakan asam Lamino dari D-amino. Pertukaran antara berbagai alternatif bentukbentuk konfigurasi memerlu- kan pemutusan ikatan kovalen.
Konformasi merujuk pada hubungan spasial setiap atom dalam
sebuah molekul. Pertukaran bentuk-bentuk konformasi terjadi tanpa
pemutusan ikatan kovalen, dengan pemeliharaan konfigurasi, dan
biasanya melalui rotasi di sekitar ikatan-ikatan tunggal.

PROTEIN PADA AWALNYA
DDKLASIFDKASDKAN BERDASARKAN
KARAKTERDSTMK BCASARNYA
Para ilmuwan semula meneliti hubungan struktur-fungsi dalam
protein dengan memisahkan protein menjadi kelas- kelas
berdasarkan sifat, seperti kelarutan, bentuk, atau adanya gugus
nonprotein. Contohnya, protein yang dapat

PROTEIN DIBENTUK DENGAN
MENGGUNAKAN PRINSIP
MODULAR
Protein melaksanakan fungsi fisik dan katalitik yang kompleks
dengan mencmpatkan gugus-gugus kimia tertentu di susunan tigadimensi yang tepat. Pcrancah polipeptida (polypeptide scaffold) yang
mengandung gugus-gugus ini harus mcngadopsi konformasi yang
efisien secara fungsional dan kuat secara fisik. Secara scpintas,
biosintesis polipeptida yang terdJri dari puluhan ribu atom
tampaknya merupakan tugas yang sangat sulit. Jika kita memandang
bahwa sebuah polipeptida biasa dapat mcngadopsi >10 SH konformasi
berbeda, maka membentuk lipatan menjadi konformasi yang sesuai
dengan fungsi biologis agaknya akan jauh lebih sulk. Seperti
diuraikan di Bab 3 dan 4, pembentukan rantai utama polipeptida
protein menggunakan sekumpulan kecil building oc s atau mo u ,
asam-asam amino yang disatukan melalui suatu ikatan umum, ikatan
peptida. jalur modular bertahap menyederhanakan pelipatan dan
pemrosesan polipeptida yang baru dibentuk menjadi protein matang.
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EMPAT ORDO STRUKTUR PROTEIN
Sifat modular pada sintesis dan pelipatan protein terdapat dalam
konsep ordo struktur protein: struktur primer, sekuens asam amino
dalam suatu rantai polipeptida; struktur sekunder, pelipatan segmcnsegmen pendek (3 sampai 30 residu) polipeptida yang bcrdekatan
menjadi unit-unit yang tcratur secara geomctris; struktur tersier,
penyusunan unit struktural sekunder menjadi unit fungsional yang
lebih besar misalnya polipeptida matang dan domain-domain
komponennya; dan struktur kuaterner, jumlah dan tipe unit
polipeptida pada protein oligomcrik dan susunan
spasial nya.

STRUKTUR SEKUNDER
Ikatan Peptida Membatasi Kemungkinan Konformasi
Sekunder
Rotasi bebas hanya dapat terjadi mengelilingi dua dari tiga ikatan
kovalen rantai utama polipeptida: ikatan a-karbon (Ca) ke karbon
karbonil (Co), dan ikatan Ca ke nitrogen (Gambar 3-4). Karakter
ikatan-rangkap parsial pada ikatan peptida yang menghubungkan Co
dengan a-nitrogen mengharuskan karbon karbonil, oksigen karbonil,
dan a- nitrogcn tetap koplanar sehingga rotasi tidak dapat terjadi.
Sudut yang mengelilingi ikatan Ca—N disebut sudut phi (cl>), dan
yang mengelilingi ikatan Co—Ca disebut sudut psi (\|/). Untuk asam
amino selain glisin, sebagian besar kombinasi sudut phi dan psi
tidak dapat terjadi karena hambatan sterik (Gambar 5-1).
Konformasi prolin bahkan lebih terbatas karena tidak adanya rotasi
bebas pada ikatan
N—Ca.
Regio-regio struktur sekunder yang teratur, terbentuk jika
serangkaian residu aminoasil mcngadopsi sudut phi dan psi yang
serupa. Segmcn-segmen panjang polipeptida (mis. lengkung) dapat
memiliki berbagai sudut tersebut. Sudut- sudut yang
mendefinisikan dua tipe paling umum struktur sekunder, hcliks a (a
helix) dan lembar P (p sheet), masing- masing termasuk di dalam
kuadran kiri bawah dan atas pada plot Ramachandran (Gambar 51).

Heliks Alfa
Rantai utama polipeptida pada suatu heliks a berpuntir sama
besarnya mengelilingi masing-masing karbon a dengan sudut phi
sekitar -57 derajat dan sudut psi sekitar -47 derajat. Satu putaran
sempurna heliks mengandung rata-rata 3,6 residu aminoasil, dan
jarak per putaran (pitch- nya) adalah 0,54 nm (Gambar 5-2). Gugus
R pada masing- masing residu aminoasil dalam sebuah heliks a
menghadap keluar (Gambar 5-3). Protein hanya mengandung asam
L-

Gnmbnr 5-1. Plot Ramachandran sudut-sudut phi (O) d.in psi (T) rantai utama
untuk sekitar 1000 residu non-glisin di 8 protein yang strukturnya diuraikan
dengan resolusi tinggi. Titik-titik mewakili kombinasi yang dapat terjadi dan
ruang kosong mewakili kombinasi sudut phi dan psi yang tidak mungkin
terjadi. (Diproduksi ulang dengan jzin dari Richardson IS: The- analomy and
taxonomy of protein strut Hires. Adv Protein Chem 1981;34:1C>7. Hak cipta ('
1981. Dicelak ulang dengan i/in
dari Elsevier.)

amino, dengan heliks a kinan (right handed) sebagai heliks yang
lebih stabil, dan hanya heliks a kinan yang terdapat di protein.
Diagram skematis protein mcmperlihatkan heliks a
sebagai silinder.
Stabilitas suatu heliks a terutama disebabkan oleh ikatan
hidrogen yang terbentuk antara oksigen pada karbonil ikatan
peptida dan atom hidrogen pada nitrogen ikatan peptida residu
keempat di sebelah hilir rantai polipeptida (Gambar
54). Kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dalam
jumlah maksimal, yang diperkuat oleh interaksi van der Waals di
bagian inti pada struktur yang terkemas rapat ini, merupakan
kekuatan pendorong termodinamik bagi terbentuknya heliks a.
Karena nitrogen ikatan peptida pada prolin tidak memiliki sebuah
atom hidrogen untuk disumbangkan ke ikatan hidrogen, prolin
hanya dapat diakomodasikan secara stabil pada putaran pertama
hcliks a. Jika berada di tempat lain, prolin mengganggu konformasi
heliks. Karena ukurannya yang kecil, glisin juga serins;
menyebabkan penekukan di heliks a.
Banyak heliks a memiliki gugus R yang dominan hidrofobik
di salah satu sisi sumbu dan dominan hidrofilik di sisi yang lain.
Heliks amfifatik ini beradaptasi baik terhadap pembentukan
pertemuan antara regio polar dan nonpolar, misalnya bagian
interior protein yang hidrofobik dengan lingkungan airnya.
Kelompok-kelompok heliks amfifatik dapat menciptakan suatu
kanal, atau pori yang
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Gambar 5-3. Pandangan ke bawah melalui sumbu suatu heliks u. Rantai samping
(R) terletak di bagian luar heliks. Radius van der Waals atom-atom lebih besar
daripada yang diperlihatkan di sini; karena itu, di dalam heliks hampir tidak
terdapat ruang bebas (Sedikit dimodifikasi dan diproduksi ulang, dengan i/in, dari
Strycr I : Hint hrmistryf 3rd ed. Freeman, 1995. Hak Cipta O 1995 VV.H.
Freeman and Company.)

Gambar 5-2. Orientasi atom-atom rantai utama pada suatu peptida mengelilingi
sumbu heliks a.

memungkinkan molekul polar tertentu menembus membran sel
hidrofobik.

ke karboksil yang sama, atau lembar antiparalel, yang segmensegmen nya tersebut berjalan dalam arah berlawanan (Gambar 5-5).
Kedua konfigurasi ini memungkinkan terbentuknya jumlah ikatan
hidrogen yang maksimal antara segmen-segmen, atau untai lembar
tersebut. Sebagian besar lembar P tidaklah benar-benar datar, tetapi
cenderung agak terpuntir ke kanan. Kelompok-kelompok untai
lembar 3 yang terpuntir membentuk inti banyak protein globular
(Gambar 5-6). Diagram skematis mcnggambarkan lembar P sebagai
tanda panah yang menunjukkan arah amino ke terminal karboksil.

Gelungan & Tekukan
Lem bar Beta
Struktur sekunder reguler kedua (karena itu diberi nama ’’beta”)
yang dapat dikenali dalam protein adalah lembar p (fi sheet).
Residu-residu asam amino pada lembar p, jika dilihat dari tepi,
membentuk pola zigzag atau lipatan dengan gugus R residu-residu
berdekatan yang mengarah berlawanan. Tidak seperti rantai utama
pada heliks a yang padat, tulang punggung peptida pada lembar P
sangat melebar. Tetapi, seperti heliks a, stabilitas lembar P terutama
disebabkan oleh ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dan
hidrogen amida ikatan peptida. Namun, berbeda dengan heliks a,
ikatan-ikatan ini terbentuk dengan segmen-segmen lembar P yang
berdekatan (Gambar 5-5).
Lembar-lembar P yang saling berinteraksi dapat tersusun
membentuk lembar P paralel, dengan segmen-segmen rantai
polipeptida berdekatan yang memiliki arah amino

Sekitar separuh residu pada protein globular ’’tipikal” terletak di
heliks a dan lembar P dan separuh di gelungan (loops), belokan
(turn), tekukan (bends), dan fitur konformasi tambahan lainnya.
Belokan dan tekukan merujuk pada segmen pendek asam amino
yang menyatukan dua unit struktur sekunder, misalnya dua untai
lembar [3 antiparalel yang berdekatan. Belokan p melibatkan cmpat
residu aminoasil, yang residu pertamanya berhubungan melalui
ikatan hidrogen ke residu keempat sehingga terbentuk suatu belokan
tajam 180 derajat (Gambar 5-7). Prolin dan glisin sering terdapat di
belokan p.
Gelungan adalah regio yang mengandung residu melcbihi
jumlah minimal yang diperlukan untuk menghubungkan regio-regio
yang berdekatan pada struktur sekunder. Gelung-

Gambar 5-4. Ikatan hidrogen (garis titik-titik) yang terbentuk antara atom H
dan O menstabilkan suatu polipeptida dalam konformasi a-heliks. (Dicetak
ulang dengan i/in dari Haggis GH, et al: Introduction to Molecular Biology.
Wiley, 1964. Dicetak ulang dengan i/in Pearson Education Limited.)

an yang konformasinya ireguler memiliki peran biologis penting.
Pada banyak enzim, gelungan yang menjembatani domain-domain
yang berperan dalam pengikatan substrat sering mengandung
residu aminoasil yang ikut serta dalam katalisis. Pada protein
pengikat DNA, misalnya represor dan faktor transkripsi, motif
heliks-gelungan-heliks membentuk bagian pengikat oligonukleotida.
Motif struktural, misalnya motif he 1 iks-gelungan-he 1 iks yang
berada di antara struktur sekunder dan tersier sering dinamai
struktur supersekunder. Karena terletak di permukaan protein sehingga
terpajan oleh pelarut, banyak gelungan dan tekukan membentuk
bagian yang mudah diakses, atau epitop untuk pengenalan dan
pengikatan antibodi.
Meskipun tidak memiliki regularitas struktural yang jelas,
namun gelungan terdapat dalam konformasi spesifik yang
distabilkan melalui ikatan hidrogen, jembatan garam, dan interaksi
hidrofobik dengan bagian lain protein. Namun, tidak semua bagian
protein selalu teratur. Protein dapat mengandung bagian-bagian
yang ’’berantakan”, sering

Gambar 5-5. Jarak dan sudut ikatan pada ikatan hidrogen lembar |i terlipat
antiparalel dan paralel. Tanda panah menunjukkan arah masing-masing untai.
Atom a-nitrogen pendonasi hidrogen diperlihatkan sebagai lingkaran berwarna.
Ikatan hidrogen ditunjukkan dengan garis putus-putus. Agar penyajian jelas,
gugus R dan hidrogen dihilangkan. Atas: Lembar |3 antiparalel. Pasangan ikatan
hidrogen berselang-seling antara saling berdekatan dan berjauhan serta
berorientasi agak tegak lurus terhadap rantai utama polipeptida. Bawah: Lembar
|5 paralel. Ikatan hidrogen berjarak teratur tetapi miring dengan arah berlainan.

di terminal amino atau karboksil ekstrem dan ditandai oleh
fleksibilitas konformasi yang tinggi. Pada banyak keadaan, bagian
yang’’berantakan” ini menjadi teratur setelah berikatan dengan
ligan. Fleksibilitas struktural ini memungkinkan bagian ini bekerja
sebagai tombol pengendali ligan yang memengaruhi struktur dan
fungsi protein.

Struktur Tersier & Kuaterner
Istilah ’’struktur tersier” merujuk pada konformasi tiga- dimensi
keseluruhan suatu polipeptida. Dalam ruang tiga- dimensi, struktur
ini menunjukkan bagaimana gambaran struktur sekunder heliks,
lembaran, tekukan, belokan, dan gelungan tersusun membentuk
domain dan bagaimana domain-domain ini berhubungan satu sama
lain dalam ruang. Domain adalah suatu bagian dari struktur protein
yang mampu melakukan tugas kimia atau fisika tertentu, misalnya
mengikat substrat atau ligan lain. Domain lain dapat berfungsi
menghubungkan protein dengan membran atau
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tipikal (80-120 kkal/mol), secara kolektif interaksi ini mcnimbulkan
derajat stabilitas yang tinggi pada konformasi protein yang
fungsional secara biologis, seperti Velcro fastener yang
memanfaatkan kekuatan kumulatif banyak simpul dan kait.
Sebagian protein mengandung ikatan disulfida (S—S) kovalen
yang menghubungkan gugus-gugus sulfhidril residu sisteinil.
Pembentukan ikatan disulfida melibatkan oksidasi gugus sulfhidril
sisteinil dan memerlukan oksigen. Ikatan disulfida intrapolipcptida
semakin meningkatkan stabilitas konformasi bcrlipat suatu peptida,
sementara ikatan disulfida antarpolipeptida menstabilkan struktur
kuaterner protein oligomerik tertentu.

COOH

CH OH

STRUKTUR TDGA-DflMENSI] DI1TENTUKAN
DENGAN KRISTALOGRAFI] SINAR-X ATAU
SPEKTROSKOP1 NMR
Kristalografi Sinar-X

Gambar 5-7. Suatu belokan [5 ((5-turn) yang menghubungkan dua segmen
pada lembar p antiparalel. Garis putus-putus menunjukkan ikatan hidrogen antara
asam amino pertama dan krrmpat pada segmen empat-residu Ala-Gly-Asp-Ser.

Gambar 5-6. Contoh struktur tersier protein. Atas: Enzim triosa fosfat isomerase.
Perhatikan susunan yang elegan dan simetris dari lembar f3 dan heliks a yang
berselang-seling. (Sumbangan J Richardson.) Bawah: Dua struktur domain dari
subunit suatu enzim homodimerik, HMG-KoA reduktase kelas II bakteri. Seperti
ditunjukkan oleh residu bernomor, polipeptida tunggal berawal di domain besar,
masuk domain kecil, dan berakhir di domain besar. (Sumbangan C Lawrence, V
Rodwell, clan C Stauffacher, Purdue University.)

•

berinteraksi dengan molekul regulatorik yang memodulasi fungsi
protein tersebut. Suatu polipeptida kecil misalnya triosa fosfat
isomerase (Gambar 5-6) atau mioglobin (Bab 6) dapat mengandung
satu domain. Sebaliknya, protein kinase mengandung dua domain.
Protein kinase mengatalisis pemindahan sebuah gugus fosforil dari
ATP ke peptida atau protein. Bagian terminal amino pada
polipeptida, yang kaya

akan lembar (i, mengikat ATP, sementara domain terminal karboksil,
yang kaya akan heliks a, mengikat peptida atau substrat protein
(Gambar 5-8). Gugus yang mengatalisis pemindahan fosforil terletak
di gelungan yang berada di pertemuan kedua domain.
Pada sebagian kasus, protein tersusun oleh lebih dari satu
polipeptida, atau protomer. Struktur kuatcrncr menentukan
komposisi polipeptida pada suatu protein dan, untuk protein
oligomerik, hubungan spasial antara subunit-subunitnya atau
protomer-protomernya. Protein monomerik terdiri dari satu rantai
polipeptida. Protein dimerik mengandung dua rantai polipeptida.
Homodimer mengandung dua salinan dari rantai polipeptida yang
sama, sedangkan pada heterodimer polipeptidanya berbeda.
HurufYunani (ex, [3, y, dst) digunakan untuk mcmbedakan subunitsubunit yang berbeda pada suatu protein heterooligomcrik, dan
subskrip menunjukkan jumlah masing-masing jenis subunit. Sebagai
contoh, a4 menunjukkan protein homotetramerik, dan
a,
P2y adalah suatu protein dengan lima subunit dari tiga tipe
berbeda.
Karena bahkan protein kecil mengandung ribuan atom,
penggambaran struktur protein yang menunjukkan posisi setiap atom
umumnya terlalu rumit untuk diinterpretasi. Oleh karena itu, diagram
skematis sederhana digunakan untuk melukiskan fitur-fitur kunci
pada struktur tersier dan kuaterner protein. Diagram pita (Gambar 56 dan 5- 8) menelusuri konformasi rantai utama polipeptida, dengan
silinder dan tanda panah masing-masing menunjukkan regio heliks o.
dan lembar (3. Pada penggambaran yang lebih sederhana lagi,
segmen-segmen garis yang menghubungkan

Gambar 5-8. Struktur domain. Protein kinase mengandung dua domain.
Domain terminal amino atas mengikat donor fosforil ATP (warna terang).
Domain terminal karboksil di sebelah bawah diperlihatkan mengikat suatu
substrat peptida sintetik (warna gelap).

karbon a menunjukkan jalur rantai utama polipeptida. Diagram
skematis ini sering mencakup rantai samping asam- asam amino
tertentu yang menekankan hubungan spesifik antara struktur dan
fungsi.

BANYAK FAKTOR YANG MENSTABILKAN
STRUKTUR TERSIER & KUATERNER
Ordo-ordo tinggi pada struktur protein distabilkan terutama—dan
sering secara eksklusif-—oleh interaksi nonkovalen. Hal yang
utama dari berbagai interaksi tersebut adalah interaksi hidrofobik
yang mendorong kebanyakan rantai samping asam amino
hidrofobik ke bagian interior protein yang melindunginya dari air.
Kontributor signifikan lain adalah ikatan hidrogen dan
jembatan garam antara karboksilat asam aspartat dan glutamat dan
rantai samping dengan muatan berlawanan dari residu lisil, arginil,
dan histidil berproton. Sementara secara individual relatif lemah
dibandingkan ikatan kovalen

Setelah John Kendrew bcrhasil mcmecahkan misteri struktur tigadimensi mioglobin pada tahun 1960, kristalograsi sinar-X mulai
digunakan untuk mengctahui struktur ribuan protein dan banyak
virus. Agar strukturnya dapat diketahui dengan kristalografi sinarX, suatu protein mula-mula harus diendapkan dalam kondisi yang
dapat membentuk kristal-kristal besar teratur. Untuk menciptakan
kondisi yang sesuai, dilakukan percobaan dengan menggunakan
beberapa mikroliter larutan protein dan suatu matriks variabel
(suhu, pH, keberadaan garam atau zat terlarut organik misalnya
polictilen glikol) untuk menciptakan kondisi optimal bagi
pembentukan kristal. Kristal yang telah diletakkan pada kapiler
quartz mula-mula diradiasi dengan sinar-X monokromatik dengan
panjang gelombang sekitar 0,15 nm untuk memastikan bahwa
kristal tersebut adalah protein bukan garam. Kristal protein
kemudian dibekukan dalam nitrogen cair untuk pengumpulan data
beresolusi-tinggi selanjutnya. Pola difraksi yang terbentuk sewaktu
sinar-X dibiaskan oleh atom dalam perjalanannya direkam pada
sebuah lempeng fotografik atau ekuivalen komputernya sebagai
pola titik-titik melingkar dengan intensitas beragam. Data yang
didapatkan dalam titik-titik ini kemudian dianalisis dengan
menggunakan pendekatan matematis yang disebut sintesis Fourier
yang menjumlahkan fungsi gelombang. Amplitudo gelomb ang
berkaitan dengan intensitas titik, tetapi karena gelombang tidak
berada dalam fase yang sama, hubungan antara fase-fasenya harus
ditentukan. Pendekatan tradisional yang dilakukan untuk mengatasi
’’masalah fase” adalah dengan menggunakan isomoiphons
displacement. Sebelum iradiasi ke dalam kristal dimasukkan atom
dengan karakteristik sinar-X tertentu di posisi-posisi tertentu di
struktur primer protein.
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Isomorphous displacement atom berat biasanya menggunakan air
raksa atau uranium, yang mengikat residu sistein. Pendekatan
alternatif adalah dengan menggunakan protein rekombinan
yang disandi oleh plasmid dengan selenium yang menggantikan
sulfur pada metionin. Ekspresi menggunakan suatu pejamu
bakteri yang auksotrofik untuk biosintesis metionin dan
medium tertentu dengan selenometionin yang menggantikan
medonin. Pendekatan paling mutakhir adalah dengan
memanfaatkan semakin banyaknya struktur tiga-dimensi yang
telah diketahui. Jika struktur yang sedang diteliti serupa
dengan struktur yang telah dipecahkan, maka digunakan
molecular replacement pada model yang sudah ada sebagai
pengganti isomorphous displacement dengan memakai atom berat
serta merupakan cara menarik untuk memperoleh data. Yang
terakhir, hasil dari penentuan fase dan penjumlahan Fourier
adalah profil densitas elektron atau peta tiga-dimensi mengenai
mekanisme pengikatan atau hubungan atom satu sama lain.

Kristalografi Sinar-X Laue
Kemampuan sebagian enzim yang telah mengkristal untuk
mengatalisis reaksi kimia merupakan petunjuk kuat bahwa
struktur yang diketahui melalui kristalografi memang mewakili
struktur yang terdapat bebas dalam larutan. Namun,
kristalografi klasik memberikan gambaran suatu protein yang
pada dasarnya statik yang dapat mengalami perubahan
struktural bermakna seperti yang menyertai katalisis enzim.
Pendekatan Laue menggunakan difraksi sinar-X polikromatik,
dan banyak kristal. Proses memutar kristal dalam berkas sinarX yang memakan waktu dapat dihindari sehingga waktu
pajanan dapat berlangsung sangat singkat. Untuk mendeteksi
gerakan residu atau domain suatu enzim sewaktu katalisis
digunakan kristal yang mengandung analog substrat inaktif
atau ’’terkurung” yang menjadi substrat hanya setelah
terpajan oleh cahaya tampak. Hal ini memicu katalisis. Data
yang diperoleh bahkan dalam waktu sesingkat beberapa
nanodetik kemudian dapat dianalisis untuk memperlihatkan
perubahan struktur yang terjadi selama katalisis.

Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance
Spektroskopi nuclear magnetic resonance (NMR), suatu pelengkap
kristalografi sinar-X yang sangat bermanfaat, mengukur
absorbance energi elektromagnetik frekuensi radio oleh nukleus
atom tertentu. Isotop ”aktif-NMR” dari unsur- unsur yang
secara biologis relevan antara lain adalah *H, 13C, I5N, dan 31 P.
Frekuensi, atau pergeseran kimia, saat suatu nukleus tertentu
menyerap energi adalah fungsi dari gugus fungsional tempat
nukleus tersebut berada dan kedekatan dengan nukleus aktifNMR lainnya. Spektroskopi NMR

dua-dimensi memungkinkan kita memperoleh gambaran tigadimensi suatu protein yang akan dibuat dengan menentukan
kedekatan nukleus-nukleus ini satu sama lain. Spektroskopi
NMR menganalisis protein dalam larutan air yang menghindari
keharusan membentuk kristal. Karena itu, dengan
menggunakan spektroskopi NMR kita dapat mengamati
perubahan dalam konformasi yang menyertai pengikatan ligan
atau kataJisis. Namun, hanva spektrum protein yang relatif
kecil, bcrukuran <30 kDa, yang dapat dianalisis dengan
teknologi yang ada sekarang.

Pembentukan Model Molekul
Metode lain yang semakin sering digunakan untuk melengkapi
penentuan empirisstruktur tiga-dimensi protein adalah
pemakaian teknologi komputer untuk membentuk model
molekular. Jika struktur tiga-dimensi telah diketahui, program
dinamika molekul (molecular dynamics) dapat digunakan untuk
menyimulasikan dinamika konformasi suatu protein serta cara
faktor, seperti suhu, pH, kekuatan ionik, atau substitusi asam
amino dalam memengaruhi gerakan-gerakan tersebut. Program
molecular docking menyimulasikan interaksi yang terjadi ketika
suatu protein menjumpai substrat, inhibitor, atau ligan lain.
Penapisan virtual untuk mencari molekul yang kemungkinan
besar berinteraksi dengan bagian-bagian kunci suatu protein
yang penting dari segi biomedis saat ini digunakan secara luas
untuk mempermudah penemuan obat baru. Pada homology
modeling, struktur tiga-dimensi suatu protein digunakan sebagai
cetakan untuk membuat sebuah model protein lain. Pada
akhirnya, para ilmuwan berharap dapat merancang suatu
program komputer yang dapat memerkirakan konformasi tigadimensi suatu protein secara langsung dari sekuens primernya.

PELIPATAN PROTEIN
Protein adalah molekul yang konformasinya dinamis dan dapat
mengalami pelipatan {folding,) dan penguraian dalam kisaran
waktu milidetik, serta dapat mengalami pelipatan- penguraian
ratusan atau ribuan kali selama hidupnya. Bagaimana proses
pelipatan yang luar biasa ini dicapai? Pelipatan membentuk
keadaan asli tidak memerlukan pencarian yang melelahkan
terhadap semua struktur yang mungkin terbentuk. Protein yang
mengalami denaturasi bukanlah sekadar gulungan acak.
Kontak-kontak asli tetap disukai, dan regio-regio struktur asli
akan menetap bahkan pada keadaan denaturasi. Ribosom dapat
ikut serta dalam pelipatan awal suatu protein, tetapi tidak pada
pelipatan berikutnya atau setelah protein dipindahkan ke dalam
suatu organel. Konsentrasi protein yang sangat tinggi di dalam
sel juga dapat memengaruhi kinetika pelipatan protein.

Di bawah akan dibahas faktor-faktor yang mempermudah
pelipatan dan penguraian lipatan, serta konsep terkini dan
kemungkinan mekanismenya didasarkan pada lebih dari 40
tahun eksperimen yang umumnya in vitro.

Konformasi Asli Suatu Protein Menguntungkan
Secara Termodinamis
Jumlah kombinasi sudut phi dan psi yang menentukan
kemungkinan konformasi bahkan suatu polipeptida yang
relatif kccil—15 kDa—sangatlah besar. Protein dituntun
melalui labirin kemungkinan yang sangat luas ini oleh
termodinamika. Karena konformasi suatu protein yang sccara
biologis relevan—atau asli—umumnya merupakan konformasi
yang sccara cnergetis menguntungkan, pengetahuan tentang
konformasi asli diperinci dalam sekuens primer. Namun, jika
kita menunggu suatu polipeptida menemukan konformasi
aslinya melalui eksplorasi acak terhadap semua kemungkinan
konformasi, proses ini memerlukan waktu miliaran tahun
untuk selesai. Jelaslah, pelipatan protein di sel berlangsung
secara lebih teratur dan terarah.

Pelipatan Bersifat Modular
Pelipatan protein umumnya terjadi melalui proses bertahap.
Pada tahap pertama, sewaktu polipeptida yang baru dibentuk
keluar dari ribosom, segmen-segmen pendek protein tersebut
mengalami pelipatan membentuk unit struktural sekunder
yang menghasilkan regio-regio lokal struktur teratur.
Pelipatan kini direduksi menjadi pemilihan susunan yang
sesuai untuk elemen struktur sekunder yang jumlahnya relatif
sedikit. Pada tahap kedua, gaya-gaya yang mendorong regio
hidrofobik ke bagian dalam protein menjauhi pelarut
mendorong polipeptida yang telah sebagian terlipat menjadi
’’globulus cair” tempat modul-modul struktur sekunder
tertata-ulang untuk mencapai konformasi matang protein.
Proses ini teratur, tetapi tidak kaku. Terdapat cukup
fleksibilitas dalam cara dan urutan bagaimana elemen- elemen
struktur sekunder dapat ditata ulang. Secara umum, setiap
elemen struktur sekunder atau supersekunder mempermudah
pelipatan dengan mengarahkan proses pelipatan menuju
konformasi alami dan menjauhi alternatif- alternatif yang
tidak produktif. Untuk protein oligomerik, masing-masing
protomer cenderung mengalami pelipatan sebelum protomer
tersebut berikatan dengan subunit lain.

bahan kaotropik, atau detergen. Namun, tidak seperti proses
pelipatan in vivo, pelipatan ulang dalam kondisi laboratorium
tersebut berlangsung jauh lebih lambat. Selain itu, sebagian
protein gagal melipat kembali secara spontan in vitro sering
membentuk agregat tak-larut, yaitu kompleks acak polipeptida
yang tidak melipat atau hanya melipat sebagian serta
disatukan oleh interaksi hidrofobik. Agregat ini mencerminkan
jalan buntu yang tak-produktif dari proses pelipatan. Scl-scl
menggunakan protein tambahan {auxiliary proteins) untuk
mcmpcrcepat proses pelipatan dan menuntunnya menuju
kesimpulan yang produktif.

Chaperones
Protein chaperones (pendamping) ikut serta dalam pelipatan
lebih dari separuh protein mamalia. Famili chaperone hsp70
(heat shock protein 70-kDa) mengikat sekuens pendek asamasam amino hidrofobik di polipeptida yang baru disintesis
yang melindungi polipeptida ini dari pelarut. Chaperone
mencegah agregasi sehingga memberikan kesempatan untuk
terbentuknya elemen struktural sekunder yang sesuai serta
penataan selanjutnya menjadi globulus cair. Famili chaperone
hsp60 yang kadang-kadang disebut chaperonins, berbeda dalam
sekuens dan struktur dari hsp70 dan homolognya. Hsp60
bekerja pada tahap lanjut proses pelipatan, sering bersama
dengan chaperone hsp70. Rongga di bagian tengah chaperone
hsp60 yang berbentuk donat memberikan suatu lingkungan
terlindung tempat suatu polipeptida dapat melipat sampai
semua regio hidrofobik terbenam di bagian interiornya
sehingga tidak terjadi agregasi.

Disulfida Isomerase Protein
Ikatan disulfida antara dan di dalam polipeptida menstabilkan
struktur tersier dan kuaterner. Namun, pembentukan ikatan
disulfida tidaklah spesifik. Dalam kondisi oksidasi, suatu sistein
dapat membentuk ikatan disulfida dengan —SH residu sisteinil
manapun yang dapat diakses. Dengan mengatalisis pertukaran
disulfida, pemutusan ikatan S—S dan penyambungannya
kembali dengan pasangan sistein yang berbeda, protein
disulfida isomerase mempermudah

Protein Tambahan Membantu Pelipatan
Pada kondisi in vitro yang sesuai, banyak protein akan secara
spontan kembali melipat setelah sebelumnya didenaturasi (yi.
penguraian lipatan) dengan pemberian asam atau basa,
Gambar 5-9. Isomerisasi ikatan N-a, prolil peptida dari konfigurasi cis ke
trans secara relatif terhadap rantai utama polipeptida.
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pembentukan ikatan disulfida yang menstabilkan konformasi
asli protein.

Prolin-ciS/ frans-lsomerase
Semua ikatan peptida X-Pro—tempat X mewakili semua
residu—disintesis dalam konfigurasi trans. Namun, pada ikatan
X-pro protein matang, sekitar 6% adalah cis. Konfigurasi cis
paling sering pada belokan p. Isomerisasi dari trans menjadi cis
dikatalisis oleh enzim prolin-cis,trans- isomerase (Gambar 5-9).

Pelipatan Adalah Suatu Proses Dinamik
Protein adalah molekul yang secara konformasional dinamis
serta dapat melipat dan terurai ratusan atau ribuan kali dalam
masa hidupnya. Bagaimana protein kembali melipat dan
memulihkan konformasi fungsionalnya setelah lipatannya
terurai?
Pertama-tama,
penguraian
lipatan
jarang
menyebabkan randomisasi total rantai polipeptida di dalam sel.
Oleh karena itu, protein yang telah terurai tersebut
mempertahankan sejumlah kontak dan regio struktur sekunder
yang mempermudah proses pelipatan ulang. Kedua, protein
’’pendamping” dapat ”menyelamatkan” protein yang telah
terurai yang secara termodinamis terperangkap dalam ”jalanbuntu” pelipatan dengan menguraikan regio-regio hidrofobik
dan memberikan kesempatan kedua agar protein tersebut
kembali melibat secara produktif, dan glutation dapat
mengurangi ikatan disulfida yang tidak sesuai dan terbentuk
sewaktu terjadi pajanan oleh bahan pengoksidasi misalnya 0 2,
hidrogen peroksida, atau superoksida (Bab 51).

ini tidak diketahui. Saat ini, diketahui bahwa penyakit prion
adalah penyakit konformasi protein yang ditularkan melalui
perubahan konformasi, dan karenanya sifat fisik, suatu | protein
yang endogen bagi tubuh manusia. Pada manusia. J protein
terkait-prion, PrP, adalah suatu glikoprotein yang f disandi oleh
lengan pendek kromosom 20 dan dalam keadaan J normal bersifat
monomerik serta kaya heliks ct. Protein prion patologis berfungsi
sebagai cetakan bagi perubahan konformasi PrP normal yang
dikenal sebagai PrPc, menjadi PrPsc. PrPsc kaya akan lembar
dengan banyak rantai samping aminoasil hidrofobik yang tcrpajan
oleh pelarut. Oleh karena itu, molekul PrPsc berikatan secara kuat
satu sama lain yang membentuk agregat rcsistcn protease tak- 1
larut. Karena satu prion patologis atau protein terkait-prion dapat
menjadi cetakan bagi perubahan konformasi banyak molekul
PrPc, penyakit prion dapat dirularkan hanya melalui protein tanpa
keterlibatan DNA atau RNA.

Penyakit Alzheimer

GANGGUAN KONFORMASI PROTEIN DAPAT
MEMILIKI KONSEKUENSI PATOLOGIS

Pelipatan ulang atau kesalahan pelipatan protein lain yang
endogen bagi jaringan otak manusia, [3-amilaid adalah
gambaran utama pada penyakit Alzheimer. Sementara kausa
utama penyakit Alzheimer masih belum diketahui, namun plak
senilis khas dan berkas ncurofibril {neurofibrillary bundles)
mengandung agregat protein P-amiloid, suatu polipeptida 4,3kDa yang dihasilkan oleh pemutusan proteolitik protein yang
lebih besar yang dikenal sebagai protein prekursor amiloid. Pada
pasien penyakit Alzheimer, kadar P-amiloid meningkat, dan
protein ini mengalami transformasi konformasional dari keadaan
kaya-heliks Ct yang mudah larut menjadi keadaan yang kaya
akan lembar P yang rentan mengalami penggumpalan.
Apolipoprotein E diperkirakan berperan sebagai mediator
potensial perubahan konformasi ini.

Prion

Talasemia Beta

Ensefalopati spongiform yang dapat menular, atau penyakit
prion adalah penyakit neurodegeneratif fatal yang ditandai oleh
perubahan spongiform, glioma astrositik, dan lenyapnya neuron
akibat pengendapan agregat protein tak- larut dalam sel neuron.
Ensefalopati ini mencakup penyakit Creutzfeldt-Jakob pada
manusia, scrapie pada domba, dan bovine spongiform encephalopathy
(penyakit sapi gila) pada hewan ternak. vCJD, suatu varian dari
penyakit Creutzfeldt- Jakob yang mengenai pasien lebih muda,
berkaitan dengan gangguan perilaku dan psikiatrik yang timbul
dini. Penyakit prion dapat bermanifestasi sebagai penyakit
infeksi, genetik, atau sporadik. Karena tidak ada gen virus atau
bakteri yang menyandi protein prion patologis yang dapat
ditemukan, sumber dan mekanisme penularan penyakit prion
selama

Talasemia disebabkan oleh cacat genetik yang mengganggu
sintesis salah satu subunit polipeptida hemoglobin (Bab 6), Selama
“ledakan” sintesis hemoglobin yang terjadi sewaktu pembentukan
sel darah merah, suatu molekul pendamping (chaperone) spesifik yang
disebut a -hemoglobin-stabilizing protein (AHSP) mengikat subunit a
hemoglobin bebas yang menunggu penyatuan ke dalam multimer
hemoglobin. Tanpa molekul pendamping ini, subunit-subunit othemoglobin bebas akan menggumpal, dan endapan yang terjadi
menimbulkan efek sitotoksik pada eritrosit yang sedang terbentuk.
Penelitian dengan menggunakan mencit yang telah dimodifikasi
secara genetis mengisyaratkan adanya peran AHSP dalam
memodulasi keparahan talasemia—P pada manusia.

KOLAGEN MERUPAKAN CONTOH PERAN PENGOLAHAN
PASCATRANSLASI DALAM PEMATANGAN PROTEIN
Pematangan Protein Sering Melibatkan Pembentukan &
Pemutusan Ikatan Kovalen
Pematangan protein menjadi struktur akhirnya sering
melibatkan pemutusan atau pembentukan (atau keduanya)
ikatan kovalen, suatu proses modifikasi pascatranslasi. Banyak
polipeptida pada awalnya disintesis sebagai prekursor
berukuran besar yang disebut proprotein. Segmen-segmen
polipeptida "tambahan” pada proprotein ini sering berfungsi
sebagai leader sequence (sekuens pemimpin/pendahulu) yang
membawa polipeptida ke organel tertentu atau mempermudah
polipeptida melewati membran. Segmen-segmen lain menjamin
bahwa aktivitas protein yang berpotensi membahayakan,
misalnya protease tripsin dan kimotripsin tetap terhambat
sampai protein tersebut mencapai tujuan akhirnya. Namun,
jika kebucuhan- kebutuhan transien tersebut telah terpenuhi,
regio-regio peptida yang mubazir tersebut kemudian
dihilangkan dengan proteolisis selektif. Modifikasi kovalen lain
dapat terjadi yang menyebabkan fungsi kimia protein yang
bersangkutan berrambah. Pematangan kolagen merupakan
contoh kedua proses tersebut.

Kolagen Adalah Protein Fibrosa
Kolagen adalah protein fibrosa (berserat) yang paling banyak
dan membentuk lebih dari 25% massa protein dalam tubuh
manusia. Protein fibrosa penting lainnya adalah keratin dan
miosin. Protein-protein fibrosa ini merupakan sumber utama
kekuatan struktural sel (yi. sitoskeleton) dan jaringan. Kulit
memperoleh kekuatan dan kelenturannya dari jalinan serat
kolagen dan keratin yang bersilangan, sementara tulang dan
gigi diperkuat oleh jaringan serat kolagen yang anaJog dengan
kawat baja yang memperkuat beton. Kolagen juga terdapat di
jaringan ikat, misalnya ligamentum dan tendon. Perlunya
kekuatan regang yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan
peran struktural ini memerlukan bentuk protein memanjang
yang ditandai oleh sekuens asam amino berulang dan struktur
sekunder yang reguler.

kus satu sama lain secara kinan untuk membentuk heliks tripel
kolagen. Puntiran yang saling bertentangan (kidal-kinan) pada
superheliks
dan
polipeptida-polipeptida
komponennya
menyebabkan heliks tripel kolagen sangat resisten terhadap
penguraian (unwinding,)—prinsip serupa digunakan dalam
kabel baja penyangga jembatan gantung. Heliks tripel kolagen
memiliki 3,3 residu per puntiran dan satu kenaikan per residu
hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kenaikan- nya pada
heliks a. Gugus R masing-masing untai polipeptida pada heliks
tripel terkemas sedemikian rapat sehingga supaya pas, salah
satunya harus glisin. Oleh karena itu, setiap residu asam amino
ketiga pada kolagen adalah residu glisin. Pengaturan bergiliran
ketiga untai menghasilkan posisi yang sesuai untuk glisin di
seluruh heliks. Kolagen juga kaya akan prolin dan
hidroksiprolin, sehingga terbentuk pola Gly-X-Y berulang
(Gambar 5-10) dengan Y yang umumnya berupa
prolin atau hidroksiprolin.
Heliks tripel kolagen distabilkan oleh ikatan hidrogen
antara residu di rantai polipeptida yang berbeda. Gugus
hidroksil residu hidroksiprolil juga ikut serta membentuk
ikatan hidrogen antar-rantai. Stabilitas juga diperkuat oleh
ikatan silang kovalen yang terbentuk antara residu lisil
modifikasi baik di dalam maupun di antara rantai
polipeptida.

Kolagen Disintesis Sebagai Suatu Prekursor
Besar
Kolagen pada awalnya disintesis sebagai sebuah polipeptida
prekursor besar, yaitu prokolagen. Banyak residu prolil dan
lisil prokolagen mengalami hidroksilasi oleh prolil hidroksilase
dan lisil hidroksilase, yang enzim yang memerlukan asam
askorbat (vitamin C; lihat Bab 27 & 44). Residu hidroksiprolil
dan hidroksi-lisil menghasilkan ikatan hidrogen tambahan
yang mampu menstabilkan protein matang. Selain itu, glukosil
dan galaktosil transferase melekatkan residu glukosil atau
galaktosil pada gugus hidroksil residu hidroksilisil tertentu.
Bagian tengah polipeptida prekursor ini kemudian
berikatan dengan molekul lain untuk membentuk heliks tripel
yang khas. Proses ini disertai oleh pengeluaran

Sekuens

Kolagen Membentuk Heliks Tripel yang Unik
Tropokolagen terdiri dari tiga serat, masing-masing mengandung sekitar 1000 asam amino, yang disatukan dalam suatu
konformasi unik, heliks tripel kolagen (Gambar 5-10). Serat
kolagen matang membentuk suatu batang memanjang dengan
rasio aksial sekitar 200. Terdapat tiga untai polipeptida yang
saling menjalin, memuntir ke kiri, dan saling membung-

asam amino “ X - Y - Gly - X - Y - Gly - X — Y -

Struktur 2°

Cambar 5-10. Struktur primer, sekunder, dan tersier kolagen.
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Protein: Mioglobin & Hemoglobin
Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD
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PERAN BIOMEDIS
Protein heme mioglobin dan hemoglobin mempertahanka
pasokan oksigen yang esensial untuk metabo isme o si a
Mioglobin,
suatu
protein
monomerik
otot
me:
>
menyimpan oksigen sebagai cadangan untu mengia kekurangan
oksigen. Hemoglobin, suatu protein tetramc eritrosir, mengangkut
O, ke jaringan dan mengem a 1 an CO, dan proton ke paru-paru.
Sianida dan ar on monoksida bersifat mematikan karena masingmasing mengganggu fungsi fisiologis protein heme sitokrom
oksidase dan hemoglobin. Struktur sekunder-tersier subunit su i
hemoglobin mirip dengan mioglobin. Namun, stru tu tetramerik
hemoglobin memungkinkan zat ini me a interaksi kooperatif yang
sangat penting bagi ungs ) Sebagai contoh, 2,3-bisfosfogliserat
(BPG) mendorong pembebasan O, secara efisien dengan
menstabilkan stru tu kuaterner deoksihemoglobin. Hemoglobin
dan miogo menggambarkan hubungan struktur-fungsi protein
serta dasar molekular penyakit genetik, seperti penyakit se sa it
dan talasemia.

HEME & BESI FERRO MEMHUKI
KEMAMPUAN MENYIMPAN &
MENGANGKUT OKSIGEN

oksidasi Fe2, mioglobin aiau hemoglobin menjadi
merusak aktivitas biologik kedua nya.

Mioglobin Kaya Akan Heliks </
Oksigen yang disimpan dalam mioglobin otot
dibebaskan selama keadaan kekurangan O, (misi\f*ah
olah raga berat) untuk digunakan di mitokondria
untuk menghasilkan ATP secara aerob (lihat Bab ^tot
Mioglobin, suatu residu polipeptida 153-aminoasil (|3)
17.000), mengalami pelipatan menjadi suatu ber^M
padat yang berukuran 4,5 x 3,5 x 2,5 nm (Gambar GJuk
Sekitar 75% residu terdapat pada delapan hcliks ct kit‘2).
yang mengandung 7-20 residu. I leliks-heliks ini y»lan
dimulai di terminal amino disebut heliks A-H. Khas
protein globular, permukaan mioglobin nya bersifat p^Uii
sementara—dengan hanya dua pengecualian—bagian d;\|lar.
mengandung hanya residu nonpolar seperti Leu. Val,
dan Met. Pengecualian nya adalah 11 is L-.7 dan His F8,
residu ketujuh dan kedelapan di heliks Ii dan 1- yang cerl^^tl)
berdekatan dengan besi heme, tempat keduanya berfuiyak
dalam mengikat 02.

Gambar 6-7. Heme. Cincin-cincin pirol dan karbon jembatan metilen terletak
koplanar, dan atom besi (Fe-'-) terletak di bidang yang hampir sama. Posisi
koordinasi kelima dan keen am Fe*’* mengarah tegak lurus terhadap—dan tepat di
atas dan di bawah— bidang cincin heme. Perhatikan sifat gugus-gugus substituen
di |<arbon |5 cincin pirol, atom besi sentral, dan lokasi sisi polar cincin heme (pada
sekitar jam 7) yang menghadap ke permukaan molckul mioglobin.
Gambar 6-2. Model mioglobin dengan pembesaran lemah. Hanya atom-atom akarbon yang diperlihatkan. Regio a-heliks dinamai A
sampai H. (Didns.irk.in p.id.i Dickerson RE d.il.im: Thr Proteins. 2nd ed. Vol 2.

posisi koordinasi keenam, besi bergerak dalam jarak 0,01 nm (0,1
A) pada bidang cincin heme. Jadi, oksigenasi mioglobin disertai oleh
gerakan besi, His F8, dan residu-residu yang berikatan dengan His
F8.

Apomioglobin Membentuk Lingkungan yang
Menghambat Besi Heme
isi

Histidin F8 & E7 Melakukan Peran Unik dalam Mengikat
Oksigen

Mioglobin dan hemoglobin mengandung heme, suatu tetrapirol
siklik yang terdiri dari empat molekul pirol yang disatukan oleh
jembatan a-metilen. Jaringan planar ikatan ikatan rangkap ini
menyerap sinar tampak dan mewarnai heme menjadi merah tua.
Substituen di posisi p- erne adalah gugus metil (M), vinil (V), dan
propionat (Pr) ya% terususun dalam urutan M, V, M, V, M, Pr,
Pr, M ( am ar
61). Satu atom besi ferro (Fe2*') terletak di bagian tenS
tetrapirol planar. Protein lain dengan gugus P™st^U tetrapirol yang
mengandung logam adalah sitokrom ( e an Cu) dan klorofil (Mg)
(lihat Bab 31). Oksidasi dan reduksi atom-atom Fe dan Cu pada
sitokrom sangat penting bagi fungsi biologis zat ini sebagai
pembawa elektron. Sebaliknya,
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Heme pada mioglobin terletak di suatu celah antara hclj E dan heliks
F yang berorientasi dengan gugus propior^ polarnyayang menghadap
permukaan globin (Gambar Sisanya terletak di bagian interior
nonpolar. Posisi koordir*-^ kelima pada besi berikatan dengan
nitrogen cincin histi<J|• proksimal, His F8. Histidin distal, His E7,
terletak di cincin heme berlawanan dengan His F8.

Besi Berpindah Menuju Bidang Heme
Ketika Oksigen Terikat
Besi pada mioglobin tidak-teroksigenasi terletak 0,03 rin (0,3 A) di
luar bidang cincin heme, kc arah His F8. Ol^ sebab itu, heme agak
’’mengerut”. Ketika O, menempat

Ketika O, mengikat mioglobin, ikatan antara atom oksigen pertama
dan Fe2' menjadi tegak lurus terhadap bidang cincin heme. Ikatan yang
menghubungkan atom oksigen pertama dan kedua terletak pada sudut
121 derajat terhadap bidang heme yang mengarahkan oksigen kedua
menjauhi histidin distal (Gambar 6-3, kiri). Heme yang terisolasi
mengikat karbon monoksida (CO) 25.000 kali lebih kuat daripada
oksigen. Karena CO terdapat dalam jumlah kecil di atmosfer dan
terbentuk dalam sel dari katabolisme heme, mengapa CO tidak
menggantikan O, sepenuhnya dari besi heme? Penjelasan yang
diterima adalah bahwa apoprotein mioglobin dan hemoglobin
menciptakan suatu hindered environment (’’lingkungan yang takramah”). Sementara CO dapat mengikat heme terisolasi dalam
orientasi yang diinginkannya, yi, dengan ketiga atom (Fe, C, dan O)
tegak lurus terhadap bidang heme, histidin distal secara steris
mencegah orientasi ini pada mioglobin dan hemoglobin. Pengikatan
dengan sudut yang kurang menguntungkan akan mengurangi kekuatan
ikatan heme-CO menjadi sekitar 200 kali lipar daripada ikatan heme-O,
(Gambar 6-3, kanan) dan

Neur.ilh II leditorj. Academic Press, 196-1. Diproduksi ulang dengan i/in. Hak
Cipla © 1963. Dicetak ulang dengan i/in dari Elsevier).

pada kadar tersebut, jumlah O, yang biasanya mendominasi sangat
berlcbih dibandingkan CO. Bagaimanapun, sekitar 1% mioglobin
biasanya berikatan dengan karbon monoksida.

KURVA DISOSIASI OKSIGEN UNTUK

MIOGLOBIN & HEMOGLOBIN
MENGGAMBARKAN PE RAN FISIOLOGIS
KEDUANYA
Mengnpn mioglobin tidak cocok digunakan sebagai protein
pengangkut O,, tetapi sangat cocok untuk menyimpan
O,? Hubungan antara konsentrasi, atau tekanan parsial,
O, (PO,) dan jumlah O, yang terikat dinyarakan sebagai isoterm
saturasi O, (Gambar 6-4). Kurva pengikatan oksigen untuk mioglobin
berbentuk hiperbola. Jadi, mioglobin secara cepat membebaskan O,
pada PO, jaringan kapiler paru (100 mmHg). Namun, karena hanya
membebaskan sebagian kecil dari O, yang diikatnya pada nilai PO,
yang biasanya dijumpai di otot aktif (20 mmHg) atau jaringan lain
(40 mmHg), maka mioglobin adalah kendaraan yang kurang efektif
untuk menyalurkan O,. Namun, ketika olah raga berat menurunkan
PO, jaringan otot menjadi sekitar 5 mmHg, mioglobin membebaskan
O, untuk sintesis Al P di mitokondria sehingga aktivitas otot dapat
berlanjut.
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regio heliks, polipeptida a hemoglobin juga mirip dengan

j

mioglobin.
I

Oksigenasi Hemoglobin Memicu Perubahan ; Konformasi
Apoprotein

Gambar 6-3. Sudut-sudut pengikatan oksigen dan karbon monoksida ke

besi heme pada mioglobin. Histidin E7 distal menghambat pengikatan CO di
sudut yang disukai (180 derajat) terhadap bidang cincin heme.

SIFAT ALOSTERIK HEMOGLOBIN
DISEBABKAN OLEH STRUKTUR
KUATERNERNYA
Sifat masing-masing hemoglobin merupakan konsekuensi
struktur kuaterner serta struktur sekunder dan tersiernya.
Struktur kuaterner hemoglobin juga memberi sifat tambahan
yang tidak terdapat pada mioglobin monomerik sehingga
hemoglobin dapat beradaptasi dengan peran biologisnya yang
unik. Selain itu, sifat alosterik (Yn alios "lain”, steros ’’ruang”)
hemoglobin merupakan model untuk memahami protein-protein
alosterik lain (lihat Bab 18).

Hemoglobin mengikat empat molekul O, per tetramer. satu j per
heme. Satu molekul O, akan lebih mud.ih mengikat tetramer
hemoglobin jika molckul O, lainnya Midah terikat (Gambar 6-4).
Fenomena ini yang disebut cooperative binding, memungkinkan
hemoglobin memaksimalkan baik jumlah O, yang ditampung pada
PO, paru maupun jumlah Oz yangdibebaskan di PO, jaringan
perifer. Interaksi kooperatif, suatu sifat eksklusif protein
rmiltimerik, sangat penting bagi kehidupan aerob.

Pso Menyatakan Afinitas Relatif Berbagai Hemoglobin
Terhadap Oksigen
Kuantitas P^, suatu ukuran konsentrasi O,, adalah tekanan
parsial 02 yang menyebabkan saturasi hemoglobin menjadi
setengahnya. P^ dapat sangat bervariasi, bergantung pada
organisme, tetapi pada semua kasus bcsaran ini akan melcbihi
P02 jaringan perifer. Sebagai contoh, nilai PM) untuk HbA dan
HbF janin masing-masingadalah 26 dan 20 mm Hg. Di plasenta,
perbedaan ini memungkinkan HbF mengekstraksi oksigen dari
HbA di darah ibu. Namun, HbF bersifat suboptimal pada masa
pascapartum karena afinitas yang tinggi terhadap oksigen
sehingga menyebabkan hemoglobin ini kurang dapat
menyalurkan 02 ke jaringan.

Hemoglobin Bersifat Tetramerik

Heliks F

Penolakan
sterik
Bidang
porfirin'

Oksigenasi Hemoglobin Disertai oleh
Perubahan Konformasi Besar
Terikatnya molckul O, pertama ke deoksiHb menggeser besi
heme kc arah bidang cincin heme dari posisi sekitar 0,6 nm di
belakangnya (Gambar 6-6). Gerakan ini disalurkan ke histidin
proksimal (F8) dan ke residu-residu yang melekat padanya,
yang selanjutnya menyebabkan putusnya jembatan garam
antara residu-residu terminal karboksil di keempat subunit.
Akibatnya, satu pasang subunit a/p berputar 15 derajat relatif
terhadap yang lain sehingga tetramer menjadi lebih kompak
(Gambar 6-7). Perubahan mencolok pada struktur sekunder,
tersier, dan kuaterner menyertai transisi hemoglobin (yang
dipicu oleh afinitas O, yang tinggi) dari keadaan T (taut,
tegang) berafinitas rendah menjadi keadaan R (relaxed, rileks)
berafinitas tinggi. Perubahan ini meningkatkan secara
bermakna afinitas heme yang belum teroksigenasi terhadap O,
karena pengikatan selanjutnya mensyaratkan putusnya
jembatan garam yang berjumlah lebih sedikit (Gambar 6-8).
Istilah T dan R juga digunakan masing-masing untuk merujuk
ke konformasi enzim alosterik berafinitas rendah dan
berafinitas tinggi.

Hemoglobin adalah tetramer yang terdiri dari pasangan dua
subunit polipeptida yang berlainan. HurufYunani digunakan
untuk menamai masing-masing jenis subunit. Komposisi subunit
hemoglobin utama adalah a2P2 (HbA; hemoglobin dewasa
normal), a2y2 (HbF*, hemoglobin janin), a2S2 (HbS; hemoglobin
sel sabit), dan a282 (HbA^ hemoglobin dewasa minor). Struktur
primer rantai p, y, dan 8 pada hemoglobin manusia bersifat
tetap.

Gambar 6-6. Atom besi bergerak ke dalam bidang heme pada oksigenasi.
Histidin F8 dan residu-residu terkaitnya tertarik bersama dengan atom besi.
(SedikiC dimodifikasi dan diproduksi ulang dengan izin dari Stryer L:
Biochemistry, 4th ed. Freeman, 1995. Hak Cipta ©1995 W. H. Freeman and
Company.)

Gambar 6-7. Selama transisi hemoglobin dari bentuk T ke bentuk R, satu
pasang subunit (a2/p,) berputar sebesar 15 derajat relatif terhadap
pasangan lain (a/P,). Sumbu rotasi terletak eksentrik, dan pasangan a/P_,
juga agak bergeser ke arah sumbu. Dalam diagram, pasangan a/p, yang
tidak-berarsir tampak terfiksasi sementara pasangan a/p, yang berarsir
mengalami pergeseran dan perputaran.

Mioglobin & Subunit p Hemoglobin Memiliki Struktur
Sekunder dan Tersier yang Hampir Identik
Meskipun jumlah dan jenis asam amino yang ada berbeda,
mioglobin dan polipeptida P hemoglobin A memiliki struktur
sekunder dan tersier yang hampir identik. Kemiripan tersebut
mencakup lokasi heme dan delapan regio heliks serta adanya
asam amino dengan sifat serupa di lokasi-lokasi yang sepadan.
Meskipun memiliki tujuh (bukan delapan)

Histidin F8

Komposisi subunit tetramer hemoglobin mengalami
perubahan kompleks selama perkembangannya. Janin manusia
pada awalnya membentuk tetramer
Pada
akhir trimester pertama, subunit C, dan c telah diganti oleh
subunit a dan y, membentuk HbF (a,y,), hemoglobin masa
kehidupan janin lanjut. Sementara sintesis subunit p dimulai
pada trimester ketiga, subunit P belum mengganti seluruh
subunit y untuk membentuk HbA dewasa (ct,P,) sampai
beberapa minggu setelah lahir (Gambar 6-5).

Setelah Membebaskan 02 di Jaringan/ Hemoglobin
Mengangkut C02 & Proton ke Paru-Paru

Tekanan gas oksigen (mm Hg)

Gambar 6-4. Kurva pengikatan-oksigen untuk hemoglobin dan mioglobin.

Tekanan oksigen arteri adalah sekitar 100 mmHg; tekanan oksigen vena
campuran adalah sekitar 40 mmHg; tekanan oksigen kapiler (otot aktif)
adalah sekitar 20 mmHg; dan tekanan oksigen minimal yang diperlukan
untuk sitokrom oksidase adalah sekitar 5 mmHg. Ikatan rantai-rantai
menjadi struktur tetramerik (hemoglobin) menyebabkan penyaluran oksigen
menjadi jauh lebih besar dibandingkan seandainya hanya terdapat rantai
tunggal (Dimodifikasi dengan izin dari Scriver CR, et al led). The Molecular and
Metabolic Basis of Inherited Disease, ed ke-7. McGraw-Hill, 1995).

Gambar 6-5. Pola perkembangan struktur kuaterner hemoglobin janin dan
neonatus. (Diproduksi ulang dengan izin dari Ganong WF: Review of
Medical Physiology, 20th ed. McGraw-Hill, 2001.)

Selain mengangkut 02 dari paru-paru ke jaringan perifer,
hemoglobin mengangkut C02> produk-sampingan respirasi, dan
proton dari jaringan perifer ke paru-paru. Hemoglobin
membawa C02 sebagai karbamat yang terbentuk dengan
nitrogen terminal amino rantai polipeptida.
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dengan bikarbonat untuk membentuk asam karbonat
Dehidrasi H2C03 yang dikatalisis oleh karbonik anhidrase,
membentuk C02 yang kemudian dihembuskan kcluar.
Olehsebab itu, pengikatan oksigen mendorong pcngcluaran
C02 (Gambar 6-9). Penggabungan (coupling) timbal-balik
pengikatan proton dan O, ini disebut efek Bohr. Kfek Bohr
bergantung pada interaksi kooperatif antara heme pada
tetramer hemoglobin. Mioglobin, suatu monomer, tidak
memperlihatkan efek Bohr.

O
C02 + Hb — NH3+ ^=±2H+ + Hb — N — C — O '

H II

Karbamat mengubah muatan terminal amino dari positif ke
negatif yang mempermudah pembentukan ikatan garam
antara rantai a dan (3.
Karbamat hemoglobin merupakan sekitar 15% C02 dalam
darah vena. Sebagian besar C02 lainnya diangkut sebagai
bikarbonat yang terbentuk dalam eritrosit oleh hidrasi C02
menjadi asam karbonat (H2C03), suatu proses yang dikatalisis
oleh karbonik anhidrase. Pada pH darah vena, H2C03 terurai
menjadi bikarbonat dan proton.

KARBONI
K

COj + H,0: ANHIDRASE

H21 (Gambar 6-10). Oleh karena itu, BPG menstabilkan
hemoglobin terdeoksigenasi (keadaanT) dengan membentuk
jembatan-jembatan garam tambahan yang harus diputuskan
sebelum terkonversi ke keadaan R.
Residu H21 pada subunit y hemoglobin janin (HbF)
adalah Ser dan bukan His. Karena Ser tidak dapat
membentuk jembatan garam, BPG berikatan lebih lemah
dengan HbF daripada dengan HbA. Stabilisasi lebih rendah
yang terjadi pada keadaan T oleh BPG merupakan penyebab
lebih tingginya afinitas HbF terhadap 02 daripada HbA.

2CO, + 2H,0

KARBONI
K
ANHIDRA
SE

2H,CO,

Proton Terbentuk dari Putusnya Ikatan Garam
Ketika Oa Terikat

(Spontan)

. H,CO,

j
!
j
j
!
}
!
j

•HCOj+H-

Asam
karbona
t

Deoksihemoglobin mengikat satu proton untuk setiap dua
molekul 02 yang dibebaskan dan berperan signifikan
menentukan kapasitas pendaparan darah. pH jaringan perifer
yang agak rendah, ditambah dengan karbamasi, menstabilkan
keadaan T sehingga meningkatkan penyaluran 02. Di paruparu, prosesnya terbalik. Sewaktu 02 berikatan dengan
deoksihemoglobin, proton dibebaskan dan berikatan

Proton yang berperan dalam efek Bohr berasal dari putusnya
jembatan garam sewaktu pengikatan O, ke hemoglobin pada
keadaan T. Konversi menjadi keadaan R teroksigenasi
memutuskan jembatan garam yang melibatkan residu rantai p
His 146. Disosiasi proton yang terjadi kemudian dari His 146
mendorong perubahan bikarbonat menjadi asam karbonat
(Gambar 6-9). Pada waktu pelepasan O,, struktur T dan
jembatan-jembatan garam nya kembali terbentuk. Perubahan
konformasi ini meningkatkan p/f residu His 146 rantai P, yang
mengikat proton. Dengan mempermudah pembentukan kembali
jembatan
garam,
peningkatan
konsentrasi
proton
meningkatkan pembebasan 02 dari hemoglobin teroksigenasi
(keadaan R). Sebaliknya, peningkatan P02 mendorong
pembebasan proton.

Struktur T
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Adaptasi di Ketinggian
Perubahan fisiologis yang terjadi saat berada di tempat yang
terletak tinggi dalam waktu lama antara lain mencakup
peningkatan jumlah eritrosit serta konsentrasi hemoglobin
dan BPG-nya. Peningkatan BPG menurunkan afinitas HbA
untuk 02 (penurunan P50) yang meningkatkan pembebasan 02
di jaringan.
siklus Krebs

Gambar 6-9. Efek Bohr. Karbon dioksida yang dihasilkan di jaringan perifer
berikatan dengan air untuk membentuk asam karbonat yang terurai menjadi
proton dan ion bikarbonat. Deoksihemoglobin bekerja sebagai dapar dengan
mengikat proton dan menyalurkannya ke paru-paru. Di paru-paru,
penyerapan oksigen oleh hemoglobin membebaskan proton untuk
berkombinasi dengan ion bikarbonat, membentuk asam karbonat yang jika
mengalami dehidrasi oleh karbonik anhidrase akan menjadi karbon dioksida
yang kemudian dihembuskan keluar.

2.3- Bisfosfogliserat (BPG) Menstabilkan
Struktur T Hemoglobin
P02 yang rendah di jaringan perifer mendorong pembentukan
2.3bisfosfogliserat (BPG) dari zat antara glikolisis, yaitu
1.3bisfosfogliserat di eritrosit.

O"

Struktur R
Gambar 6-8. Transisi dari struktur T ke struktur R. Dalam model ini, jembatan garam (garis tipis) yang menghubungkan
subunit-subunit di struktur T terputus secara progresif seiring dengan penambahan oksigen, dan bahkan jembatan
garam yang belum putus akan melemah secara progresif (garis bergelombang). Transisi dari T ke R tidak langsung terjadi
begitu sejumlah tertentu molekul oksigen terikat, tetapi menjadi semakin besar kemungkinannya seiring dengan semakin
bertambahnya oksigen op'r ter'*<at' ^rans's‘ ar|tara kedua struktur dipengaruhi oleh proton, karbon dioksida, klorida, dan G,
semakin tinggi konsentrasi nya, semakin banyak oksigen yang harus terikat untuk memicu transisi. Molekul yang
teroksigenasi penuh dalam struktur T dan molekul yang terdeoksigenasi penuh dalam struktur R tidak diperlihatkan
karena tidak stabil (Dimodifikasi dan digambar ulang dengan izin dari Perutz MF: Hemoglobin structure and respiratory
transport. Sci Am [Dec] 1978;239:92.)

Tetramer hemoglobin mengikat satu molekul BPG di
ruang sentral yang dibentuk oleh keempat subunitnya.
Namun, ruang antara heliks-heliks H rantai P yang melapisi
ruang tersebut cukup lebar untuk mengakomodasi BPG
hanya jika hemoglobin berada dalam keadaan T. BPG
membentuk jembatan garam dengan gugus amino terminal
kedua rantai p melalui Val NA1 dan dengan Lys EF6 dan His

Gambar 6-10. Cara pengikatan 2,3-bisfosfogliserat ke deoksihemoglobin
manusia. BPG berinteraksi dengan tiga gugus bermuatan positif di setiap
rantai (3 (Berdasarkan Arnone A: X-ray diffraction study of binding of 2,3diphosphoglycerate to human deoxyhemoglobin. Nature 1972;237:146.
Diproduksi ulang dengan izin. Hak Cipta ©1972. Diadaptasi dengan izin dari
Macmillan Publishers Ltd.)
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Oksi A

Deoksi A

Deoksi S

OksiS

<

antara lain adalah induksi ekspresi hemoglobin janin untuk mencegah
polimerisasi HbS, transplantasi sci tunas, dan, di masa mendatang,
terapi gen.
DAMPAK BOOMEDIS

>

mengalami polimerisasi menjadi struktur libros.i. ici.ipi adanya deoksihemoglobin A akan menghentikan
polimerisasi karena tidak membentuk >f/< k\ patch. (Dimodifikasi dan diproduksi ulang dengan izin dari Slrycr
L: Biochemistry, 4th ed. Freeman.
I l.ik
Cipta ©1995 WH Freeman and Company.)

BANYAK HEMOGLOBIN MUTAN PADA
MANUSIA TELAH BERHASIL
DflDDENTIFIKASI
Mutasi di gen-gen yang menyandi subunit a atau [i hemoglobin
berpotensi memengaruhi fungsi biologis hemoglobin. Namun,
hampir semua dari lebih 900 hemoglobin mutan pada manusia
yang telah diketahui sangat jarang ditemukan dan jinak tanpa'
menimbulkan masaJah klinis. Jika suatu mutasi memang
menimbulkan gangguan fungsi biologis, keadaannya disebut
hemoglobinopati. URL http://globin. cse.psu.edu//(Globin Gene
Server) menyediakan informasi mengenai—dan akses tentang—
hemoglobin normal dan mutan. Beberapa contoh diberikan
berikut ini.

Methemogllobon & Hemoglobin M
Pada methemoglobinemia, besi heme adalah ferri dan bukan
ferro. Jadi, methemoglobin tidak dapat mengikat atau
mengangkut 02. Secara normal, enzim methemoglobin reduktase
mereduksi Fe3* methemoglobin menjadi Fe2*. Methemoglobin
dapat terbentuk oleh oksidasi Fe2’ menjadi Fe3’ sebagai efek
samping obat, seperti sulfonamid, dari hemoglobin M herediter,
atau akibat berkurangnya aktivitas enzim methemoglobin
reduktase.
Pada hemoglobin M, histidin F8 (His F8) diganti oleh
tirosin. Besi pada HbM membentuk kompleks ionik ketat
dengan anion fenolat tirosin yang menstabilkan bentuk Fe3’. Di
varian hemoglobin M rantai a, keseimbangan R- T
menguntungkan keadaan T. Afinitas oksigen berkurang,

dan efek Bohr tidak dijumpai. Varian hemoglobin M rantai [5
memperlihatkan pertukaran R-T sehingga terjadi efel< Bohr.
Mutasi yang menguntungkan keadaan R (misalnya
hemoglobin Chesapeake) meningkatkan afinitas O,, Jadi,
hemoglobin ini tidak dapat menyalurkan O, secar^ memadai kc
jaringan perifer. Hipoksia jaringan yang terjadi menyebabkan
polisitemia, suatu peningkatan konsentrasi

eritrosit.

Hemoglobin S
Pada HbS, asam amino nonpolar valin menggantikan residu
permukaan polar Glu6 subunit [i yag membentuk suatu "sticky
patch'' (bercak lengket) hidrofobik pad;\ permukaan subunit (3
baik oksiHbS maupun deoksiHbS. Baik HbA maupun HbS
mengandung satu sticky p‘*tct) komplementer pada permukaan
yang terpajan hanya pad;\ keadaan terdeoksigenasi, yaitu keadaan
R. Jadi, pada PO^ rendah, deoksiHbS dapat mengalami
polimerisasi menjadi serat panjang yang tidak-larut. Pengikatan
deoksiHbA mengakhiri polimerisasi serat karena HbA tidak
memiliki sticky patch kedua yang diperlukan untuk mengikat
molekul Hb yang lain (Gambar 6-1 1). Serat heliks yang terpuntir
ini menyebabkan distorsi eritrosit menjadi bentuk khas sabit
sehingga sel ini menjadi rentan mengalami lisis di interstisium
sinusoid limpa. Serat-serat ini jugu menimbulkan banyak efek
klinis sekunder. Pada PO, rendah seperti di ketinggian,
kecenderungan pembentukan polimer akan meningkat. Terapiterapi baru bagi penyakit sel sabit

melitus.

RINGKASAN
Mioglobin bersifat monomerik; hemoglobin adalah suatu tetramer dari dua

Mioglobinuria

tipe subunit (ci.p, pada HbA). Meskipun memiliki struktur primer

Setelah terjadinya suatu ccdcra merusak yang masif, mioglobin yang
dibebaskan dari serabut otot yang rusak akan mewarnai urine menjadi
mcrah tua. Setelah terjadinya infark miokardium, dapat didcteksi
adanya mioglobin di dalam plasma, tetapi pemeriksaan enzim serum
(lihat Bab 7) merupakan indcks cedera miokardium yang lebih
sensitif.

dan tersier yang nyaris idcntik.

Deoksi A Deoksi S

Gambar 6-11. Rcpresentasi sticky patch (A) di hemoglobin S dan "reseptor"-nv.i \ <li deoksihemoglobin A
clan deoksihemoglobin S. Permukaan-permukaan yang komplrmrntrr memungkinkan deoksihemoglobin S

terakhir. Oleh sebab itu, pengukuran HbA, memberikan keterangan
berharga untuk penatalaksanaan diabetes

Anemia

berbeda, mioglobin dan subunit hemoglobin memiliki struktur sekunder

Heme, suatu tetrapirol siklik yang pada dasarnya planar dan
2,
sedikit mengerut, memiliki Fe
di bagian tengah yang berikatan
dengan keempat atom nitrogen heme, dengan histidin F8, dan
pada oksiMb dan oksiHb, juga
dengan O,
Kurva pengikatan O, untuk mioglobin berbentuk hiperbola, tetapi untuk
hemoglobin berbentuk sigmoid yikni suatu akibat interaksi kooperatif
dalam

tetramer.

Interaksi

kooperatif

memaksimalkan

kemampuan

Anemia, yaitu berkurangnya jumlah sel darah mcrah atau hemoglobin
dalam darah, dapat mencerminkan gangguan sintesis hemoglobin
(misalnya pada defisiensi besi; Bab 49) atau gangguan produksi
eritrosit (misalnya pada defisiensi asam folat atau vitamin B,,; Bab
44). Diagnosis anemia dimulai dengan pengukuran kadar hemoglobin
darah secara spektroskopik.

hemoglobin untuk mengangkut O, pada PO, paru-paru dan
menyalurkan O, pada PO, jaringan.
• Afinitas relatif berbagai hemoglobin untuk oksigen dinyatakan sebagai Pso,
yaitu PO, yang menyebabkan hemoglobin mengalami saturasi oksigen

Talasemia

Pada oksigenasi hemoglobin, besi, histidin F8, dan residu-residu terkait
bergerak ke arah cincin heme. Perubahan konformasi yang menyertai
oksigenasi antara lain adalah putusnya ikatan garam dan
melonggarnya struktur kuaterner yang mempermudah pengikatan
O, tambahan.
.
2,3 -Bisfosfogliserat (BPG) di ruang sentral deoksiHb
membentuk ikatan garam dengan subunit p yang menstabilkan
deoksiHb. Pada oksigenasi, ruang sentral berkontraksi, BPG
dikeluarkan, dan struktur kuaterner melonggar.
Hemoglobin juga berfungsi dalam transpor CO, dan proton dari
jaringan kc paru-paru. Pembebasan O, dari oksiHb di jaringan
disertai oleh penyerapan proton karena berkurangnya pAT
residu histidin.
•
Pada hemoglobin sel sabit (HbS), Val menggantikan [36 Glu
HbA, menciptakan suatu "sticky patch” yang memiliki
komplemen di deoksi Hb (tetapi tidak di oksiHb). DeoksiHbS
mengalami polimerisasi pada konsentrasi O, rendah,
membentuk serat yang menyebabkan eritrosit terdistorsi
membentuk sabit.
•
Talasemia alfa dan beta adalah anemia yang masing- masing
disebabkan penurunan produksi subunit a dan P HbA.

Cacat genetik yang dikenal sebagai talasemia terjadi akibat ketiadaan
parsial atau total satu atau lebih rantai a atau P hemoglobin. Lebih
dari 750 mutasi berbeda telah berhasil diidentifikasi, tetapi hanya
tiga yang sering ditemukan. Baik rantai a (talasemia alia) maupun (5
(talasemia beta) dapat terkena. Huruf atas (superscript) menunjukkan
apakah suatu subunit sama sekali tidak ada (a° atau (3°) atau apakah
sintesisnya berkurang (a' atau (V). Selain transplantasi sumsum
tulang, terapi bersifat sinnomatik.
Hemoglobin mutan tertentu sering ditemukan pada banyak
populasi, dan pasien mungkin mewarisi lebih dari satu tipe. Oleh
sebab itu, gangguan hemoglobin merupakan suatu pola fenotipe
klinis yang kompleks. Pemakaian pelacak DNA (DNA probe) untuk
diagnosis penyakit golongan ini
dibahas di Bab 39.

Hemoglobin Terglikosilasi (HbAlc)
Ketika masuk ke eritrosit, glukosa darah menyebabkan glikosilasi
gugus 8-amino residu lisin dan terminal amino hemoglobin. Fraksi
hemoglobin terglikosilasi yang dalam keadaan normal berjumlah
5%, sepadan dengan konsentrasi glukosa darah. Karena waktu-paruh
eritrosit biasanya adalah 60 hari, kadar hemoglobin terglikosilasi
(HbAu) mencerminkan kadar glukosa rata-rata dalam 6-8 minggu

sebcsar 50%. Hemoglobin mengalami saturasi pada tekanan parsial organ
respiratorik yang bersangkutan, misalnya paru atau plasenta.

Enzim: Mekanisme Kerja
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PE RAN BIOMEDIS
Enzim adalah polimcr biologis yang mengatalisis reaksi kimia
yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan seperti yang kita
kenal. Keberadaan dan pemeliharaan rangkaian enzim yang
lengkap dan seimbang merupakan hal yang esensial untuk
menguraikan nutrien menjadi energi dan chemical building block
(bahan dasar kimiawi); menyusun bahan-bahan dasar tersebut
menjadi protein, DNA, membran, sel, dan jaringan; serta
memanfaatkan energi untuk melakukan motilitas sel, fungsi
saraf, dan kontraksi otot. Dengan pengecualian molekul RNA
katalitik atau ribozim, enzim adalah protein. Kekurangan jumlah
atau aktivitas katalitik enzim-enzim kunci dapat terjadi akibat
kelainan genetik, kekurangan gizi, atau toksin. Defck enzim
dapat disebabkan oleh mutasi genetik atau infeksi oleh virus atau
bakteri patogen (misalnya Vibrio cholerae). Para
•
lnmwan kedokteran mengatasi ketidakseimbangan
aktivitas enzim dengan menggunakan bahan farmakologis untuk
menghambat enzim-enzim tertentu dan sedang meneliti terapi
gen sebagai cara untuk mengobati defisiensi jumlah
atau fungsi enzim.
ENZIM ADALAH KATALIS YANG EFEKTIF & SANGAT
SPESIFIK
Enzim yang mengatalisis perubahan satu atau lebih senyawa
(substrat) menjadi satu atau lebih senyawa lain (produk)
‘Meningkatkan laju reaksi setidaknya 106 kali dibandingkan j'ka
tidak dikatalisis. Seperti semua katalis lain, enzim tidak bcrubah
secara permanen atau dikonsumsi sebagai k°nsekuensi dari
keikutsertaannya dalam reaksi yang
bersangkutan.
Selain sangat efisien, enzim juga merupakan katalis yang
sangat selektif. Tidak seperti kebanyakan katalis yang digunakan
dalam bidang kimia sintetik, enzim bersifat spesifik baik bagi tipe
reaksi yang dikatalisis maupun substrat atati substrat-substrat yang
berhubungan erat. Enzim juga Merupakan katalis stereospesifik dan
biasanya mengatalisis reaksi dari hanya satu stereoisomer suatu
senyawa, misalnya, D-gula, tetapi bukan L-guIa, asam L-amino,
tetapi bukan

asam D-amino. Karena berikatan dengan substrat melalui
sedikitnya “tiga titik perlekatan”, enzim bahkan dapat mengubah
substrat nonchiralmenjadi produk chiral. Gambar 7-1
melukiskan mengapa reduksi substrat piruvat nonchiral yang
dikatalisis oleh enzim menghasilkan L-laktat dan bukan
campuran rasemik D-laktat dan L-laktat. Spesifisitas enzim yang
sangat tinggi memberi sel hidup kemampuan untuk secara
bersamaan melaksanakan dan secara independen mengontrol
bcragam proses kimiawi.

ENZIM DIKLASIFIKASIKAN
BERDASARKAN TIPE REAKSI
Nama-nama yang paling sering digunakan untuk kebanyakan
enzim menjelaskan tipe reaksi yang dikatalisis, diikuti oleh akhiran
-ase. Contohnya, dchidrogeivw mengeluarkan atom-atom hidrogen,
proterf.fr menghidrolisis protein, dan isomers mengatalisis tataulang dalam konfigurasi. Pemodifikasi dapat teletak di depan atau
di belakang nama enzim untuk menjelaskan substrat enzim (xantin
oksidase), sumber enzim (ribonuklease pankreas), pengaturannya
(lipase peka-hormon), atau suatu gambaran dari mekanisme
kerjanya (protease sistein). Jika diperlukan, ditambahkan penanda
alfanumerik untuk menunjukkan berbagai bentuk suatu enzim
(misalnya RNA polimerase ///; protein kinase
Op).
Untuk menghilangkan ambiguitas, International Union of
Biochemists (IUB) menciptakan suatu sistem terpadu tatanama
enzim yaitu setiap enzim memiliki nama dan kode khusus yang
menunjukkan tipe reaksi yang dikatalisis dan substrat yang terlibat.
Enzim dikelompokkan kc dalam enam kelas:
1.

Oksidoreduktase (mengatalisis oksidasi dan reduksi)

2.

Transferase (mengatalisis pemindahan gugus seperti
gugus glikosil, metil, atau fosforil)

3.
4.

Hidrolase (mengatalisis pemutusan hidrolitik c—C, C—
O, C—N, dan ikatan lain)
Liase, mengatalisis pemutusan C—C, C—O, C—N, dan
ikatan lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan
ikatan rangkap

BAB 7: ENZIM: MEKANISME KERJA /

55

54/ BAGIAN I: STRUKTUR & FUNGSI PROTEIN & ENZIM

Gambar 7-7. Representasi planar dari "perlekatan tiga-titik" suatu substrat ke
bagian (tempat) aktif sebuah enzim. Meskipun atom 1 dan 4 identik, namun jika
atom 2 dan 3 telah melekat ke bagian komplementernya di enzim, hanya atom 1
yang dapat terikat. Karena itu, jika telah berikatan dengan enzim, atom-atom
yang tnmpak serupa dapat dibedakan, dan hal ini memungkinkan perubahan
kimiawi stereospesifik.

5.

Isomerase (mengatalisis perubahan geometrik atau
struktural di dalam satu molekul)
6. Ligase (mengatalisis penyatuan dua molekul yang
dikaitkan dengan hidrolisis ATP).
Meskipun sistem IUB ini jelas, namun nama-nama enzim menjadi
panjang dan relatif tidak praktis sehingga kita biasanya tetap
menamai enzim berdasarkan nama tradisionalnya meskipun kadangkadang nama itu ‘menyesatkan’. Nama IUB untuk heksokinase
melukiskan kejelasan sekaligus kompleksitas sistem IUB. Nama IUB
untuk heksokinase adalah ATP:D-heksosa 6-fosfotra'nsferase
E.
C.2.7.1.1. Nama ini menunjukkan heksokinase
sebagai anggota dari kelas 2 (transferase), subkelas 7 (pemindahan
satu gugus fosforil), sub-subkelas 1 (alkohol adalah akseptor
fosforil), dan “heksosa-6” menunjukkan bahwa alkohol yang
terfosforilasi berada di karbon enam heksosa. Namun, kita terus
menyebutnya sebagai heksokinase.

GUGUS PROSTETIK, KOFAKTOR, &
KOENZIM BERPERAN PENTING DALAM
KATAUSIS
Banyak enzim mengandung berbagai molekul nonprotein kecil dan
ion logam yang ikut serta secara langsung dalam katalisis atau
pengikatan substrat. Molekul/ion ini, yang disebut gugus prostetik,
kofaktor, dan koenzim, memperluas ragam kemampuan katalisis
melebihi yang dimungkinkan oleh gugus fungsional (yang jumlahnya
terbatas) di rantai samping aminoasil peptida.

Gugus Prostetik Terintegrasi Erat ke dalam
Struktur Enzomra
Gugus prostetik dibedakan berdasarkan integrasinya yang kuat dan
stabil ke dalam struktur protein melalui gaya-gaya

O

kovalen atau nonkovalen. Contoh-contohnva antara' lain adalah
piridoksal tost.u, flavin mononukleotid.i (I MX . flavin adenin
dinuklcotida (FAD), tiamin pirorosfat,
biotin, dan ion logam Co, Cu, Mg. Mn. dan Z.w. l ogam adalah gugus
prostetik yang paling sering dijumpai. Sekitar sepertiga dari semua
enzim mengandung ion ion logam yang terikat erat dan disebut
metaJoenzim. Ion-ion logam yang ikut serta dalam reaksi redoks
umuninva berikatan dengan gugus prostetik, misalnya heme (Bab
(■>) atau kclompok besi- sulfur (Bab 12). Logam juga
mempermudah pengikatan dan orientasi substrat, pembentukan ikatan
kovalen de ngan zat- zat antara reaksi (Co2, pada koenzim B,,), atau
berinteraksi dengan substrat untuk menyebabkannya lebih
elektrofilik (kekurangan elektron) atau nukleofilik (kaya elektron).

Enzim menggunakan berbagai kombinasi dari empat mekanisme
umum untuk mempercepat laju reaksi kimia.

Katalisis karena Kedekatan

HO OH
0= P —O-

Kofaktor Berikatan Secara Reversibel dengan
Enzim atau Substrat
Kofaktor memiliki fungsi serupa dengan gugus prostetik tetapi
berikatan sccara transicn dan mudah terlcpas dengan enzim atau
substrat, misalnya A IP. Tidak seperti gugus prostetik yang terikat
sccara stabil, kofaktor harus terdapat dalam medium di sekitar enzim
agar katalisis dapat terjadi. Kofaktor yang paling umum adalah ion
logam. hnzityj yang memerlukan kofaktor ion logam disebut enzim
yang diaktifkan oleh logam (metal-activated enzymes) untuk
membedakannya dari metaloenzim dengan ion logam berfungsi
sebagai gugus prostetik.

HO OR

Gambar 7-2. Struktur NAD‘ dan NADP\ Untuk NAD', R = H. Untuk NADP', R
= PO/ .

a-kcto dan koenzim asam folat dan kobamid berfungsi dalam

Banyak Koenzim, Kofaktor, & Gugus Prostetik
adalah Turunan Vitamin B
Vitamin B larut-air merupakan komponen penting berbagai koenzim.
Selain vitamin B, beberapa koenzim mengandung gugus adenin,
ribosa, dan fosforil AMP atau A OP (Gbr.
72). Nikotinamid adalah komponen koenzim redoks NAD dan
NADP, sementara riboflavin adalah komponen koenzim redoks FMN
dan FAD. Asam pantotenat adalah komponen dari koenzim A
pengangkut gugus asil. Sebagai pirofosfatnya, tiainin ikut serta dalam
dekarboksilasi asam

Agar dapat bereaksi, molekul-molekul harus berada dalam jarak
yang cukup dckat untuk membentuk ikatan satu sama lain. Semakin
tinggi konsentrasinya, akan semakin sering molekul-molekul itu
bcrtcmu satu sama lain dan semakin besar laju reaksinya. Ketika
mengikat molekul substrat di bagian aktifnya, enzim menciptakan
suatu regio dengan konsentrasi substrat lokal yang tinggi.
Lingkungan ini juga sccara spasial mengatur arah molekul-molekul
substrat sehingga diperoleh posisi ideal untuk berinteraksi. Hal
tersebut menyebabkan laju reaksi meningkat sedikitnya seribu kali
lipat.

Katalisis Asam-Basa

Koenzim Berfungsi Sebagai Pengangkut Substrat
Koenzim berfungsi sebagai pengangkut—atau bahan pe- mindah
gugus—yang dapat didaur-ulang dan memindah- kan banyak substrat
dari tempat pembentukannya ke tempat pemakaiannya. Ikatan dengan
koenzim juga menstabilkan substrat, seperti atom hidrogen atau ion
hidrida yang ridal< stabil dalam lingkungan cair sel. Gugus kimia lain
yang di- angkut oleh koenzim antara lain adalah gugus metil (folat),
gugus asil (koenzim A), dan oligosakarida (dolikol).

ENZIM MENGGUNAKAN BANYAK
MEKANISME UNTUK MEMPERMUDAH
KATALISIS

Gugus-gugus fungsional yang dapat terionisasi pada rantai samping
aminoasil dan (jika ada) pada gugus prostetik berperan dalam
katalisis dengan berfungsi sebagai asam atau basa. Katalisis asambasa dapat bersifat spesifik atau umum. “Spesifik” dalam hal ini
diartikan hanya proton (H.O*) atau ion OH . Pada katalisis asam
spesifik atau basa spesifik. laju reaksi peka terhadap perubahan
dalam konsentrasi proton, tetapi tidak bergantung pada konsentrasi
asam lain

metabolisme satu-karbon.

KATALISIS TERJADI DI BAGIAN AKTIF
Spcsifisitas substrat yang ekstrem dan efisiensi katalitik enzim
yang tinggi mencerminkan adanya lingkungan yang dirancang
sedemikian cermat hanya untuk satu reaksi tertentu. Lingkungan
ini yang disebut bagian/tempat aktif (active site), umumnya
berbentuk celah atau kantung. Bagian aktif pada enzim multimerik
sering terletak pada pertemuan antara subunit-subunit dan
merekrut residu- residu dari lebih satu monomer. Bagian aktif tigadimensi ini melindungi substrat dari pelarut dan mempermudah
katalisis. Substrat mengikat bagian aktif di rcgio yang bersifat
komplementer dengan bagian substrat yang tidak mengalami
perubahan kimiawi sewaktu reaksi berlangsung. Pengikatan ini
secara simultan menyatukan bagian-bagian substrat yang akan
mengalami perubahan dengan gugus-gugus fungsional residu
peptidil aminoasil. Bagian aktif juga mengikat dan mengarahkan
kofaktor atau gugus prostetik. Banyak residu amino asil yang
diperoleh dari berbagai bagian rantai polipeptida (Gambar 7-3) ikut
serta menentukan karakter tiga dimensi dan ukuran yang besar
pada bagian aktif.

His 196

Glu 72

Gambar 7-3. Gambaran dua-dimensi sebuah substrat dipeptida, glisil-tirosin
yang terikat*di dalam bagian aktif karboksipeptidase A.
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kemudian memfasilitasi dekomposisi zat antara tetrahedral
ini dengan mendonasikan sebuah proton ke gugus amino
yang terbentuk setelah putusnya ikatan peptida. Kedua
aspartat yang berbeda bagian aktif nya dapat bekerja sccara
bcrsamaan sebagai basa umum atau sebagai asam umum
karena lingkungan sekitarnya mempermudah ionisasi salah
satunya, tetapi bukan keduanya.
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\ "•

N —C — R

Ala
E —CHO

CHO

CH NH

V
Ala

Pyr

KG
E — CH.NH.

Pyr

CH.NH

/
\

CHO

Glu
E - CHO

KG

o

Glu

*%>o

V1

% /°“H C 1

Gambar 7-4. Mekanisme "ping-pong" untuk transaminasi. E—CHO dan E—CH^NHj masing-masing mewakili k<>mplt k
enzim-piridoksal fosfat dan enzim-piridoksamin. (Ala, alanin; Pyr, piruvat; KG, a-ketoglutarat; Glu. glui.mi.it

(donor proton) atau basa (akseptor proton) yang terdapat di dalam
larutan atau di bagian aktif. Reaksi yang, laju nya responsif
terhadap semua asam atau basa yang ada dikatakan dapat
mengalami katalisis basa umum atau asam umum.

Katalisis dengan "Paksaan"
Enzim yang mengatalisis reaksi lisis yang menyebabkan putusnya
ikatan kovalen biasanya mengikat substratnya dalam suatu
konformasi yang agak sedikit kurang menguntungkan bagi ikatan
yang akan putus tersebut. Konformasi yang terjadi akan
meregangkan atau mendistorsi ikatan sasaran, melemahkannya,
dan menyebabkannya lebih rentan terputus.

dengan perubahan-perubahan dinamik yang mcmertai
katalisis. Kekurangan ini diatasi oleh Daniel Ko.shland
yang mengajukan model induced jit, yang memata 'an
bahwa ketika mcndckati dan berikatan dengan enzim,
substrat menginduksi perubahan konformasi pada enzim,
yaitu perubahan yang analog dengan memasukkan tangan
(substrat) ke dalam sarung tangan (enzim) (C.ambai 7-5).
Akibat wajarnya adalah bahwa enzim memicu peruba un
timbal-balik pada substrat dengan memanfaatkan energi
ikatan untuk memfasilitasi transformasi substrat menja l
produk. Model induced fit ini telah banyak dibukiikan o e i
studi-studi biofisik pergerakan enzim sewaktu mengikat

Proses katalisis kovalen melibatkan pembentukan suatu ikatan
kovalen antara enzim dan satu atau lebih substrat. Enzim yang
telah mengalami modifikasi tersebut kemudian menjadi suatu
reaktan. Katalisis kovalen memasukkan suatu jalur reaksi baru
dengan energi aktivasi yang lebi rendah—dan karena itu lebih
cepat—daripada jalur reaksi dalam larutan homogen. Namun,
modifikasi kimiawi pa a enzim bersifat transien. Setelah reaksi
selesai, enzim kembali ke keadaannya sebelum ter modifikasi.
Jadi, peran enzim tersebut tetap katalitik. Katalisis kovalen sering
terjadi pada enzim-enzim yang mengatalisis reaksi pemindahan
gugus. Residu di enzim yang ikut serta dalam katalisis kovalen
umumnya adalah sistein atau serin dan kadang- kadang histidin.
Katalisis kovalen sering mengikuti suatu mekanisme “ping-pong”,
yaitu mekanisme dengan substrat pertama yang terikat dan
produknya dibebaskan sebelum substrat keduanya terikat (Gambar
7-4).

Enzim pada famili aspartat proteasc yang mcnc enzim pencernaan
pepsin, katepsin lisosom, dan pro

I'

KIMOTRIPSIN & FRUKTOSA-2,6BISFOSFATASE ADALAH CONTOH
KATALISIS KOVALEN
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Gambar 7-6. Mekanisme katalisis oleh suatu aspartat protease misalnya
protease HIV. Tanda panah melengkung menunjukkan arah gerakan elektron.
® Aspartat X bekerja sebagai basa untuk mengaktifkan molekul air dengan
mengambil sebuah proton.® Molekul air yang telah aktif menyerang ikatan
peptida, membentuk zat antara tetrahedral yang bersifat sementara. CD
Aspartat Y bekerja sebagai asam untuk mempermudah pemutusan zat antara
tetrahedral dan membebaskan produk-produk pecahan dengan memberikan
sebuah proton ke gugus amino yang baru terbentuk. Pemindahan proton
selanjutnya dari Asp X ke Asp Y memulihkan
protease ke keadaan awalnya.

PERUBAHAN

Pada akhir abad ke-19, Emil Fischer mengibaratkan ikatan yang
sangat spesifik antara enzim dan substratnya sebagai kunci dan anak
kuncinya. Meskipun perumpamaan “kunci dan anak kuncinya” dapat
menjelaskan spesifisitas yang sangat tinggi pada interaksi enzimsubstrat, namun kesan bahwa bagian aktif enzim bers.fat kaku tidak
sesua,

CH

CH Asp V

substrat.

PROTEASE HIV MENGGAMBARKAN
KATALISIS ASAM-BASA

Katalisis Kovalen

SUBSTRAT
MENGINDUKSI
KONFORMASI PADA ENZIM

57

Gambar 7-5. Gambaran dua-dimensi model induced fit Koshlnnd untuk bagian
aktif sebuah liase. Pengikatan substrat A-B menginduksi perubahan konformasi di
enzim yang menyejajarkan residu-residu katalitik yang ikut serta dalam katalisis
serta meregangkan ikatan antara A dan B sehingga ikatan tersebut mudah putus.

yang diproduksi oleh virus imunodefisiensi manusia (HIV),
memiliki kesamaan mekanisme katalisis. Katalisis melibatkan dua
residu aspartil yang bekerja sebagai katalis asam-basa. Pada tahap
pertama reaksi, sebuah aspartat yang berfungsi sebagai basa umum
(Asp X, Gambar 7-6) mengekstraksi sebuah proton dari molekul
air dan menyebabkannya lebih bersifat nukleofilik. Nukleofil yang
terbentuk ini kemudian menyerang karbon karbonil elektrofilik
pada ikatan peptida yang menjadi sasaran hidrolisis yang
membentuk zat antara

Sementara katalisis oleh aspartat proteasc melibatkan
serangan hidrolitik langsungair pada ikatan peptida, katalisis
oleh serin proteasc kimotripsin melibatkan pembentukan
zat antara asil enzim kovalen. Sebuah residu seril yang sangat
reaktif, serin 195, ikut serta dalam “charge-relay network"
dengan histidin 57 dan aspartat 102. Di bagian aktif, residuresidu yang terpisah jauh dalam struktur primer ini, berada
dalam jarak yang cukup dekat untuk membentuk ikatan
satu sama lain. Dalam rangkaian Asp 102-His 57-Ser 195,
residu-residu ini membentuk “charge-relay network” yang
berfungsi sebagai “pemindah proton.”
Terikatnya substrat memicu pergcseran proton yang
selanjutnya memindahkan proton hidroksil Ser 195 ke Asp
102 (Gambar 7-7). Peningkatan nukleofilisitas oksigen seril
mempermudah serangannya kc karbon karbonil ikatan
peptida substrat yang membentuk suatu zat antara asilenzim kovalen. Proton di Asp 102 kemudian berpindah
melalui Mis 57 ke gugus amino yang dibebaskan ketika
ikatan peptida terputus. Bagian peptida asli dengan satu
gugus amino bebas kemudian meninggalkan bagian aktif
enzim dan digantikan oleh molekul air. Charge-relay network
kini mengaktifkan molekul air dengan menarik sebuah
proton melalui His 57 ke Asp 102. Ion hidroksida yang
terbentuk menyerang zat antara asil-enzim dan pergeseran
balik prpton mengembalikan proton ke Ser 195 yang
memulihkan keadaannya semula. Kimotripsin, meskipun
mengalami modifikasi sewaktu proses katalisis, muncul
tanpa perubahan ketika reaksi selesai. Tripsin dan clastasc
menggunakan mekanisme katalitik serupa, tetapi jumlah
residu di pemindah proton Ser-His-Asp berbeda.

Fruktosa-2,6-Bisfosfatase
Fruktosa-2,6-bisfosfatase, yakni suatu enzim regulatorik pada

glukoneogenesis (Bab 20), mengatalisis pembebasan hidrolitik
fosfat di karbon 2 fruktosa 2,6-bisfosfat. Gambar 7-8 melukiskan
peran ketujuh residu bagian aktif enzim.
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Gambar 7-8. Katalisis oleh fruktosa-2,f>-bisfosfataM\ (I) I vs 156 dan Arg 257,
307, dan 352 menstabilkan muatan negatif ifuadrupte substrat melalui interaksi
antarmuatan. Glu \17 menstabilkan muatan positif di His 392. (2) Nukleofil His
{*>2 menyerang gugus fosforil C-2 dan memindahkannya ke I lis 25H yang
membentuk suatu zat antara fosforil-enzim. Fruktosa-6-fosfat meninggalkan
enzim tersebut. (3) Serangan nukleofilik oleh molekul air, mungkin dibantu oleh
Glu 327 yang bekerja sebagai sebuah basa dan membentuk fosfat anorganik. (4)
Ortofosfat anorganik dibebaskan dari Arg 257 dan Arg 307 (Diproduksi ulang
dengan i/in dari I’ilkis S| cl al: 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6bisfosf«itasc': A metabolit signaling enzyme. Annu Rev Biochem 1995;64:799.
<D by Annual Reviews, wvvw. annualrevievvs.org. Dicetak ulang dengan izin).
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Tabel 7-1. Sekuens asam amino di sekitar tempat katalitik beberapa protease sapi. Regio yang diperlihatkan
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His 57

Gambar 7-7. Katalisis oleh kimotripsin. ® Sistem charge-relay mengeluarkan
satu proton dari Ser 195, menyebabkannya menjadi nukleofil yang lebih kuat. ®
Ser 195 yang telah aktif menyerang ikatan peptida membentuk suatu zat antara
tetrahedral transien. (D Pembebasan peptida terminal amino dipermudah oleh
donasi sebuah proton ke gugus amino yang baru terbentuk oleh His 57 dari sistem
charge-relay ini menghasilkan zat antara asil-Ser 195. © His 57 dan Asp 102
berkolaborasi untuk mengaktifkan satu molekul air yang menyerang asil-Ser 195
dan membentuk zat antara tetrahedral kedua. © Sistem charge-relay
mendonasikan satu proton ke Ser 195 yang mempermudah penguraian zat antara
tetrahedral untuk membebaskan peptida terminal karboksil ©.

Katalisis melibatkan “trias katalitik” residu satu Glu dan dua His
serta satu zat antara fosfohistidi! kovalen.

RESIDU KATALITIK BERSIFAT "HIGHLY
CONSERVED"
Anggota-anggota dari suatu famili enzim, misalnya protease aspartat
atau serin menggunakan mekanisme serupa untuk mengatalisis suatu
tipe reaksi tetapi bekerja pada substrat yang berbeda. Famili-famili
enzim tampaknya berasal dari proses duplikasi gen yang
menciptakan salinan kedua dari gen yang menyandi enzim tertentu.
Protein yang disandi oleh kedua gen kemudian dapat mengalami
evolusi secara mandiri untuk mengenai substrat yang berbeda—dan
membentuk, contohnya, kimotripsin, yang memecah ikatan peptida
di

sisi terminal karboksil asam-asam amino hidrofob besar; dan
tripsin yang memutuskan ikatan peptida di sisi terminal karboksil
asam-asam amino basa. Kesamaan nenek-moyang (asal-mula)
enzim dapat diperkirakan dari adanya asam-asam amino spesifik
di posisi yang sama di setiap anggota famili enzim. Residu-residu
ini disebut sebagai conserved residues (residu yang tidak
mengalami perubahan evolusi). Protein- protein yang memiliki
banyak residu jenis ini dianggap bersifat homolog satu sama lain.
label 7-1 menggambarkan konservasi struktur primer dua
komponen dari charge-relay network untuk beberapa protease
serin. Residu-residu yang ikut serta secara langsung dalam
katalisis termasuk dalam residu dengan derajat konservasi yang
tinggi.

ISOZIM ADALAH BENTUK ENZIM BERBEDA
YANG MENGATALISIS REAKSI YANG SAMA
Organisme tingkat-tinggi sering mengeluarkan beberapa versi
yang secara fisik berbeda dari suatu enzim, dan masing- masing
mengatalisis reaksi yang sama. Seperti anggota famili protein
lainnya, katalis-katalis protein atau isozim ini berasal dari
duplikasi gen. Isozim dapat memperlihatkan perbedaan ringan
dalam sifat seperti sensitivitas terhadap faktor regulatorik tertentu
(Bab 9) atau afinitas substrat (misalnya heksokinase dan
glukokinase) yang mengadaptasikan isozim ke jaringan atau
lingkungan tertentu. Sebagian isozim juga dapat meningkatkan
kelangsungan hidup dengan menyediakan salinan “cadangan”
suatu enzim esensial.

AKTOVBTAS KATALITIK ENZIM
MEMPERMUDAH DETEKSINYA
Jumlah enzim yang relatif sedikit di dalam sel mempersulit
penentuan keberadaan dan konsentrasi enzim tersebut. Namun,
kemampuan untuk secara cepat mengubah ribuan molekul suatu
substrat tertentu menjadi produk memudahkan masing-masing
enzim untuk mengungkapkan keberadaanya. Pengukuran aktivitas
katalitik enzim sering digunakan dalam laboratorium klinis dan
riset. Pada kondisi

J

1
U

Gambar 7-9. Pengamatan langsung proses pemutusan DNA tunggal yang
dikatalisis oleh suatu endonuklease restriksi. Molekul DNA yang telah
diimobilisasi menjadi manik-manik (abu-abu) diletakkan dalam suatu aliran
arus dapar (tanda panah tebal), yang menyebabkan konformasinya memanjang.
Pemutusan di satu tempat restriksi (ditandai oleh warna) oleh suatu
endonuklease menyebabkan molekul DNA memendek yang dapat diamati
secara langsung dengan mikroskop karena basa-basa nukleotida pada DNA
memperlihatkan fluoresensi. Meskipun endonuklease (lingkaran terbuka) tidak
memperlihatkan fluoresensi, dan karenanya tidak terlihat, namun cara molekul
DNA memendek secara progresif (1 _» 4) mengungkapkan bahwa
endonuklease berikatan dengan ujung bebas molekul DNA dan bergerak di
sepanjang molekul tersebut dari satu tempat ke tempat lain.

yang sesuai (lihat Bab 8), laju reaksi katalitik yang dipantau setara
dengan jumlah enzim yang ada, yang memungkinkan kita
mengukur konsentrasi enzim.

Enzimologi Molekul Tunggal
Terbatasnya sensitivitas pengukuran konsentrasi enzim tradisional
mengharuskan digunakannya sekelompok besar, atau ansambel,
molekul enzim untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang
dapat diukur. Oleh sebab itu, data yang diperoleh mencerminkan
kemampuan katalitik rata-rata
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Tabel 7-2. Enzim serum utama yang digunakan dalam

f „;i foifnr adalah substrat artifisial
Contohnya, />-mtrofen.l fosfat ad _ ...................

diagnosis klinis.
Enzim Serum

untuk rosratase tertentu ua.. .......... ..... • . •

menyerap sinar tampak. Namun, setelah h' ™'“ 419 I nitrofenilat yang
terbentuk akan menyerap sinar pada
d

Pendekatan yang sangat umum

Pemakaian Diagnostik Utama

Aminotransferase
Aspartat
aminotransferase
(AST, atau SGOT)
Alanin
aminotransferase
atau SGPT)

(ALT,

Amilase

NAD(P)H akan bergantung pada la|U rea dehid roge nase d igabu n gkan.

ANALISIS ENZIM TERTENTU MEMBANTU DIAGNOSIS

Infark miokardium ; Hepatitis virus

; Pankreatitis akut ............................
; Degenerasi hepatolentikular i (penyakit
Wilson)

Seruloplasmin

Kreatin kinase

; Penyakit otot dan infark miokardium

Dari ribuan enzim berbeda yang ada <*■ ^“italitas * .nv;m vane
funesinya tidak-tergan • &

y-Glutamil

; Berbagai penyakit hati

enzim-enzim yang >u,1b 1 , , p „ m lam atau

Laktat dehidrogenase

; Infark miokardium

tertentu ^Ifisiobgis tertentu. Analisis
■ Karsinoma metastatik prostat

perubahan fisiologis F . « Jcozim—dengan
i i Uin din distribusi enzim dan isozii &
tentangkeberadaan uan u wiktu, atau
(isozim)

Catalan: Banyak enzim di atas tidak
tercantum.
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penyakit hati obstruktif

Fosfatase, alkali
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hR
S Sec
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fisiologis dalam darah. Contoh enzim plasma fungsional ini
antara lain adalah lipoprotein lipase pseudokohtnesterase, dan
proenzim koagulasi darah dan pelarutan bekuan darah (Bab 50).
Sebagian besar enzim ini disintesis dan disekresi
°^e^Plasma juga mengandung banyak enzim lain yang fungsi fisiologisnya

ATP,Mg2

dalam

darah

tidak

diketahui.

Enzim plasma yang tampaknya

nonfungsional ini berasal dari erusa an normal rutin eritrosit, leukosit, dan
2

Sk. ADP.Mg *
Glukosa 6-fosfat

«dir, 'S dal llm- Padn ’ an dijumpai p^v j/ ^^--ng kasu* ^

spesifik un.uk penyakil yang

NADP*

sel lain. Kerusakan atau nekrosis jaringan akibat cedera atau penyakit
umumnya disertai peningkatan kadar beberapa enzim p asma

nonfungsional. Tabel 7-2 mencantumkan beberapa enzim yang
digunakan dalam enzimologi diagnostik.
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GLUKOSA-6FOSFAT
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Bsozirm Loktat Dehidrogenase Digunakan untuk
Mendeteksi Intfark Miokardium

6-Fosfoglukonolakton

Panjangge,ombang(nm) 4
Gambar 7-10. Spekirum absorpsi NAD* h adalah untuk
larutan 44 mg/L dalam sebuahda" NADh
1 cm. NADP' dan NADPH masing-,^ me^>n j; analog dengan
NAD' dan NADH.
""".I* ^

HKTPOSU* ':n,aro9eno:’ J.
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Gambar 7-11. Pemeriksaan enzim
heksokinase
heksokinasp. Pembentukan g|u °
<h p|ukosa-6-fosfat
dikaitkan dengan oksidasi Pr0 u .m tambahan dan NADP*. dehidrogenase dengan
kebera aa" f fat dehidrogenase, laju )ika terdapat kelebihan g u °
i...,
nada
340 nm, ditentukan
Pembentukan NADPH, yangdapa c i ‘ heksokinase. oleh laju
pembentukan glukosa 6-fosfat oleh

tetramerik
yang
L-Laktat dehidrogenase adalah enzim
dua bentuk iso
keempat subunitnya terdapat dalam
(isoform) yang dinamai H (untuk jantung) dan M (untu
otot). Subunit-subunit ini dapat berkombinasi sep
diperlihatkan di bawah untuk menghasilkan isozim - a via
dehidrogenase yang secara katalitik aktih
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jika kemampuan untuk mengekspresikan suatu protein dari gen
klon-nya telah diperoleh, residu-residu ammoas.1 spesifik dari
protein tersebut dapat diubah dengan mengubah kodon-kodonnya
menggunakan site-directed mutagenesrs. Pendekatan ini, jika
digunakan bersama dengan analisis kinetik dan kristalografi
sinar-X, mempermudah k.ta mengidentifikasi peran-peran
spesifik residu am,noasH tertentu pada pengikatan dan katalisis
substrat. Contohnya, kesimpulan bahwa suatu residu aminoasil
tertentu berfungsi sebagai asam umum dapat diujidengan
menggaatmya dengan suatu residu aminoasil yang tidak mampu
mendonasikan sebuah proton.

kemudian mengikat

Sr ion logam

matnks kromatografi
divalen, m.salnya N. ■
pada glutat.on S-trans
GST tag . gambar

serine menyandi suatu tempat pemutusan untuk suatu protease
yang sangat spesifik misalnya trombin d, reg.o yang
menghubungkan duabagian protein. Hal ini memungkinkan kita
mengeluarkan domain fusi yang ditambahkan tersebut setelah
tindakan pemurnian afinitas.

Mutagenesis Site-Directed Memberikan
Pemahaman Mekanistik

Protein Fusi Rekombinan Dimurnikan

Impartkita ^uiSn LL

Subunit H dan M disandi oleh gen-gen tersend' '
ekspresinya diatur secara diferensial di berbaeai ' "• ^
Karena jantung mengekspresikan subunit H ha
eksklusif, isozim I, mendominasi di jaringan ini SebVt^
isozim I5 mendominasi di hati. Dalam plasma ,1 ° ya’

dapat melaksanakan proses-proscs pengolahan Pas“‘”"^“ tertentu.
Oleh sebab itu, suatu gen dapat dalam biakan sistem sel hewan
yang m en ggun a kan vek, ekspresi baculovirus untuk
mentransformas.kan b.akan se serangga. Untuk rincian lebih lanjut
mengena. tekmk DNA rekombinan, lihat Bab 39.

^ta,ion.)

. Enzim adalah katalis yang sangat efektif dan spesifik.
•
Gugus prostetik organik dan anorganik, kofaktor, dan
koenzim berperan penting dalam katalisis. Koenzim yang
banyak di antaranya berupa turunan dari vitamin
B, berfungsi sebagai “pengangkut .
•
Mekanisme katalitik yang digunakan oleh enzim mencakup
introduksi strain (untai), aproksimasi rea tan, katalisis asambasa, dan katalisis kovalen.
•
Pada semua kelas dari suatu enzim tertentu, resi u aminoasil
yang ikut serta dalam katalisis sangat terkonservasi (tidak
berubah selama evolusi)
• Substrat dan enzim saling memicu perubahan konformasi
yang mempermudah pengenalan dan katalisis substrat
• Aktivitas katalitik enzim mengungkapkan keberadaan nya,
mempermudah deteksinya, dan menjadi dasar bagi berbagai
pemeriksaan enzyme-linked immunoassay.
• Banyak enzim dapat diukur secara spektrofotometri
dengan menggabungkannyakedehidrogenasedependen
•

NAD(P)*.
Ilmu kimia kombinatorial menghasilkan beragam aktivator
dan inhibitor enzim potensial yang dapat mji

dengan high-throughput screening.
• • Pengukuran enzim plasma membantu diagnosis an prognosis.
Contohnya, infark miokardium menmg^a - kan kadar isozim I,
laktat dehidrogenase dflam ser“ . • Endonuklease restriksi
mempermudah dl‘« penyakit genetik dengan mengungkapkan us
fragment length polymorphism.
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Tanda panah ganda menunjukkan reversibilitas, suatu sifat
intrinsik dari semua reaksi kimia. Oleh karena itu, untuk reaksi
(l), jika A dan B dapat membentuk P dan Q, maka P dan Q juga
dapat membentuk A dan B. Dengan demikian, penentuan suatu
reaktan sebagai “substrat” atau “produk” sedikit banyak bersifat
arbitrer karena produk suatu reaksi yang dituliskan dalam satu
arah adalah substrat bagi reaksi yang berlawanan. Namun, istilah
“produk” sering digunakan untuk menandai reaktan yang
pembentukannya menguntungkan sccara termodinamis. Reaksi
dengan faktor termodinamis yang sangat mendukung
pembentukan produk yang ditunjukkan oleh tanda panah sering
dituliskan dengan tanda panah tunggal seolah-olah reaksi tersebut
“ireversibel”:

PERAN BIOMEDIS
Kinetika enzim adalah bidang biokimia yang berkaitan dengan
pengukuran kuantitatif laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim dan
studi sistematik tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju
tersebut. Aktivitasenzim yang lengkap dan seimbang merupakan
hal mendasar untuk mempertahankan homeostasis. Oleh karena
itu, pemahaman tentang kinetika enzim penting untuk memahami
bagaimana stres fisiologik seperti anoksia, asidosis atau alkalosis
metabolik, toksin, dan bahan farmakologik memengaruhi
keseimbangan tersebut. Analisis kinetik dapat mengungkapkan
jumlah dan urutan tahapan-tahapan transformasi substrat menjadi
produk oleh enzim. Bersama dengan site-directed mutagenesis
dan teknik lain yang meneliti struktur protein, analisis kinetik juga
dapat mengungkapkan detail mekanisme katalitik suatu enzim.
Keterlibatan enzim dalam hampir semua proses fisiologis
menyebabkannya menjadi salah satu pilihan sasaran untuk obat
yang menyembuhkan atau mengatasi penyakit pada manusia.
Oleh karena itu, penerapan kinetika enzim merupakan cara
penting bagi ilmuwan untuk mengidentifikasi dan menentukan
karakter obat yang secara selektif menghambat laju proses
tertentu yang dikatalisis oleh enzim. Dengan demikian kinetika
enzim berpeian sentral dan penting dalam penemuan obat,
farmakodinamika perbandingan, dan penentuan cara kerja obat.

A + B -> P + Q

Tanda panah satu arah juga digunakan untuk menjelaskan reaksi
di dalam sel hidup tempat produk reaksi (2) segera dikonsumsi
oleh reaksi selanjutnya yang dikatalisis oleh enzim. Oleh karena
itu, pengeluaran segera produk P atau Q secara efektif
meniadakan kemungkinan terjadinya reaksi kebalikan sehingga
persamaan (2) secara fungsional menjadi ireversibel pada kondisi
fisiologis.

PERUBAHAN ENERGI BEBAS
MENENTUKAN ARAH & KEADAAN
KESEIMBANGAN REAKSI KIMIA

REAKSI KIMIA DIJELASKAN DENGAN
MENGGUNAKAN PERSAMAAN

Perubahan energi bebas Gibbs AG (disebut juga energi bebas atau
energi Gibbs) menjelaskan arah suatu reaksi kimia akan
cenderung berlangsung maupun konsentrasi reaktan dan produk
yang akan terdapat dalam keadaan keseimbangan. AG untuk
suatu reaksi kimia setara dengan jumlah energi bebas dari
pembentukan produk reaksi AG(i dikurangi jumlah energi bebas
dari pembentukan substrat AG. AG° menunjukkan perubahan
energi bebas yang menyertai transisi dari keadaan standar,
konsentrasi satu molar substrat dan produk, menuju
keseimbangan. Istilah biokimia yang lebih bermanfaat adalah
AG0', yang mendefinisikan AG° pada keadaan standar I O'7 M
proton, pH 7,0 (Bab 11). Jika energi

KESETIMBANGAN
Suatu persamaan kesetimbangan kimia (balanced chemical
equation) mencantumkan spesies kimia (substrat) awal yang ada
dan spesies kimia baru (produk) yang dibentuk untuk reaksi kimia
tertentu, semuanya dalam proporsi yang tepat ataustoikiometri.
Sebagai contoh, persamaan kesetimbangan (1) di bawah
menjelaskan reaksi satu molekul dan masing- masing substrat A
dan B untuk membentuk satu molekul dari masing-masing produk
P dan Q.
A + B^P + Q

(2)

0)
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Untuk reaksi sederhana, dengan oc berarti “setara dengan,”
bebas pada pembentukan produk lebih rendah daripada pada
pembentukan substrat, tanda AG° dan AG0’ akan negatif, yang
menunjukkan bahwa reaksi tertulis cenderung dari kiri ke arah
kanan. Reaksi semacam ini disebut sebagai reaksi spontan.
Tanda dan besar perubahan energi bebas akan menentukan
sejauh mana reaksi akan berlangsung. Persamaan (3)
AG° = -RT In K

(3)

eq

menggambarkan hubungan antara konstanta keseimbangan
dan AG°, dengan R adalah konstanta gas (1,98 kal/mol/ K atau
8,31 J/mol/K) dan T adalah suhu mudak dalam derajat Kelvin.
K setara dengan hasil kali konsentrasi produk-produk readksi,
masing-masing dipangkatkan sesuai stoikiometrinya, dibagi
hasil kali substrat yang masing- masing dipangkatkan sesuai
stoikiometrinya.
Untuk reaksi A + B <=± P + Q
IPHQ1
**[A] [B]

(4)

katalisis. Persamaan (7) melukiskan suatu reaksi penggantian,| j
yaitu suatu gugus £ yang masuk menggantikan gugus Lyang|i
keluar, yang semula melekat pada R.
jj
E + R- L ? = * E - R + l -

Pada pertengahan perjaJanan reaksi penggamian ini, ikatanf
antara Rdan L telah melemah, tetapi belum terputus total,!'
sedangkan ikatan baru antara E dan R belum terbentuk
sempurna. Zat antara transien ini—tidak ada substrat acaujf j
produk yang berada dalam keadaan bebas pada keadaaanf!
ini disebut keadaan transisi, E***R***L. Garis tirik-|
utik mewakjli ikatan “parsial" yang sedang mengalami |
pembentukan dan pemutusan.
I
Reaksi (7) dapatdianggap terdiri dari dua “reaksi parsial/' jj
yang pertama berkorespondensi dengan pembentukan (F) \
dan yang kedua dengan peluruhan (D) /at antara keadaan |s
transisi selanjutnya. Seperti semua reaksi, perubahan kha$f
dalam energi bebas, AGp dan AG() berkaitan dengan masing. ll
masing reaksi parsiaJ
j
(8) I
E+R-L^E- -R.- L AG,

dan untuk reaksi (5)

(5)

A+A

(7)

E-R-LfiE-R + L AG.

(9)

E + K - L ^ E - R + L AG = AG, + AG,, (10) J
K
- [P1
eq
" [A]2

(6)

substrat^an^'^f persamaan (3) jika konsentrasi diketahui Jika AG"^ n?§
*erdapat tWam keseimbangan
besar dari satu dan , ahsuatuanSkaneSa«fi^,akaniebih akan m^l ku- i konsentrasi
produk pada keseimbangan
suw il ag positif

°

-^ substrat akan

menguntungkan pembentukan
awal rlon ^a^wa» ^rena AG° adalah fungsi keadaan daDat m k ^ Zat7zat ^^8
bereaksi, besaran ini hanya keseimba^ Cn^n. *nf°rmasi mengenai arah dan
keadaan reaksi da!?” ^^5*° tic^ bergantung pada mekanisme
laiu (\c en?ya mernberikan informasi mengenai reaksi* °ieh ^na itu-dan seperti

memiliki AG"

Ti!*

tersebut t k
negatif besar, namun reaksi
\rnna- «■<»langsung meskipun dengan kecepatan

yang sangat rendah.

iSSi""™™OLEHfN£R0'
Reaksi Berlangsung Melalui Keadaan
Transisi
Konsep keadaan transisi

(transition state)

memahami dasar kimiawi dan termodinamik

adalah hal men dasar untuk

Untuk reaksi keseluruhan (10), AG adalah jumlah AG|; dan AGd.
Seperti semua persamaan yang terdiri dari dua suku, tidaklah
mungkin untuk memperkirakan tanda atau besar
AGF atau AGD dari AG.
Banyak reaksi melibatkan lebih dari satu keadaan transisi,
yang masing-masing disertai perubahan energi bebas. Untuk
reaksi-reaksi ini, AG keseluruhan mencerminkan jumlah semua
perubahan energi bebas yang berkaitan dengan pembentukan
dan peluruhan semua keadaan transisi. Oleh karena itu, dari AG
keseluruhan kita tidak dapat mengctahui jumlah atau tipe
keadaan transisi yang dilalui oleh reaksi. Dengan kata lain:
termodinamika keseluruhan tidak memberikan informasi
mengenai kinetika.

Laju oc

Energi aktivasi untuk reaksi yang berjalan dalam arah
berlawanan dengan gambar setara dengan -AGir .

BANYAK FAKTOR MEMENGARUHI LAJU REAKSI
Teori kinetik—disebut juga teori tumbukan (collision theory)—
pada kinetika kimia menyatakan bahwa agar dua molekul
bereaksi, keduanya harus (1) saling berdekatan dalam jarak
yang memungkinkan pembentukan ikatan (bond-forming distance)
satu sama lain, atau “bertumbukan”; dan (2) memiliki energi
kinetik yang cukup untuk mengatasi hambatan energi untuk
mencapai keadaan transisi. Oleh karena itu, semua yang
meningkatkan frekuensi atau energi tumbukan di antara substrat
akan meningkatkan laju reaksi yang dijalani substrat-substrat
tersebut.

A+B-*P

(12)

jumlah molekul yang memiliki energi kinetik memadai untuk
mengatasi hambatan energi aktivasi akan tetap. Dengan
demikian, jumlah tumbukan dengan energi yang memadai
untuk menghasilkan produk P akan berbanding lurus dengan
jumlah tumbukan antara A dan B, dan karenanya, konsentrasi
molar keduanya, yang ditandai dengan tanda
kurung besar,
Lajuoc[AllBl

(13)

Demikian juga; untuk reaksi yang disajikan oleh
A + 2B -» P

(14)

yang juga dapat ditulis sebagai

Suhu
Peningkatan suhu akan meningkatkan energi kinetik molekul.
Seperti diperlihatkan di Gambar 8-1, jumlah total molekul yang
energi kinetiknya melebihi hambatan energi EJCI (batang vertikal)
untuk membentuk produk, meningkat dari suhu rendah (A),
melalui pertengahan (B) ke tinggi (C). Peningkatan energi kinetik
molekul juga meningkatkan gerakan molekul sehingga frekuensi
tumbukan juga meningkat. Kombinasi tumbukan yang lebih
sering dan lebih berenergi serta produktif ini akan meningkatkan
laju
reaksi.

Konsentrasi Reaktan

A+B+BP

(15)

ekspresi laju reaksi yang sesuai
Laju ex [A] IB] IB]

(16)

Laju oc lAHBl2

(17)

atau

Untuk kasus umum jika n molekul A bereaksi dengan m
molekul B,
nA + mB -» P

(18)

Laju oc lAHB]m

(19)

ekspresi laju adalah

Frekuensi tumbukan molekul berbanding lurus dengan
konsentrasi molekul-molekul yang bersangkutan. Untuk dua
molekul yang berbeda A dan B, frekuensi tumbukan antara
keduanya akan menjadi dua kali lipat jika konsentrasi

AGF Mendefinisikan Energi Aktivasi
Tanpa memperhatikan tanda dan besar AG, AG,; untuk sebagian
besar reaksi kimia memiliki tanda positif. Oleh karena itu,
pembentukan zat-zat antara keadaan transisi mengharuskan
diatasinya hambatan/sawar energi. Dengan demikian, AGp sering
disebut energi aktivasi, Eact, energi yang diperlukan untuk
mengatasi suatu hambatan energi tertentu. mgkat kemudahan—
dan dengan demikian, frekuensi mengatasi hambatan ini
berbanding terbalik dengan E^. Jadi, parameter termodinamik
yang menentukan seberapa cepat suatu reaksi berlangsung adalah
nilai AQ
untuk pembentukan keadaan transisi yang dilalui oleh reaksi.

(11)

A atau B dinaikkan dua kali lipat. Jika konsentrasi A dan B
digandakan, kemungkinan tumbukan akan meningkat
empat kali lipat.
Untuk reaksi kimia yang berlangsung pada suhu tetap
dan melibatkan satu molekul A dan satu molekul B,

Hambatan energi

Penggantian konstanta proporsionalitas dengan tanda yang
sama dengan memasukkan suatu proporsionalitas atau
konstanta laju k yang khas untuk reaksi akan menghasilkan
persamaan (20) dan (21), dengan subskrip 1 dan -1 yang masingmasing merujuk pada reaksi ke kanan dan ke kiri.
Laju, = k,lAlnlBlm

(20)

Laju^ = kA [P]

(21)

Keq Adalah Rasio Konstanta Laju
Sementara semua reaksi kimia sedikit banyak bersifat
reversibel, pada keseimbangan konsentrasi keseluruhan reaktan
dan produk tetap konstan. Oleh karena itu, pada keseimbangan,
laju perubahan substrat menjadi produk setara dengan laju
perubahan produk menjadi substrat.
Gambar 8-1. Hambatan energi untuk reaksi kimia
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Laju, = Laju.,
Oleh karena itu,

(22)

hingga 45-55 °C. Scbaliknya, enzim dari mikroorganisme
termofilik yang berada di mata air panas vulkanik atau ceiah
hidrotermal bawah laut mungkin stabil hingga suhu di atas

(lihat Gambar 7-7) menggambarkan bagaiman.i suatu enzini
menggunakan katalisis kovalen untuk menghasilkan suatu

100 °C.
Q,() atau koefisien suhu adalah faktor yang menunjukkan seberapa besar laju suatu proses biologis meningkat
pada peningkatan suhu 10 °C. Untuk kisaran suhu dengan
enzim yang stabil, laju sebagian besar proses biologis biasanya meningkat dua kali lipat untuk peningkatan suhu 10 °C
(Q](1 = 2). Perubahan laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim
yang menyertai peningkatan atau penurunan suhu tubuh
merupakan suatu hal penting dalam kelangsungan hidup
makhluk “berdarah dingin’’, seperti kadal atau ikan yang
suhu tubuhnya ditentukan oleh lingkungan eksternalnya.
Namun, untuk mamalia dan organisme homeotermik lain,
perubahan laju reaksi enzim sesuai suhu memiliki makna fisiologis hanya dalam keadaan-keadaan, seperti demam atau

jalur reaksi yang unik.
k,[Aln|B]m = k ,[P] .

(23)

ENZIM TIDAK MEMENGARUHI K
cq

dan

k, _ IP)
k_! [Af[B r

(24)

Rasio k, terhadap k , disebut konstanta keseimbangan, K.
Berikut ini adalah sifat-sifat penting suatu sistem dalam
keseimbangan yang perlu diingat:
(1)

Konstanta keseimbangan adalah rasio konstanta konstanta
laju reaksi (bukan laju reaksi).

(2)
(3)

(4)

Pada keseimbangan, laju reaksi (bukan konstanta aju dari
reaksi ke depan (kanan) atau mundur (kiri) ada a i setara.
Keseimbangan adalah suatu keadaan dinamik. Mes lpun tidak
terdapat perubahan netto konsentrasi substrat atau produk,
namun masing-masing molekul substrat produk saling
terkonversi secara kontinu.
Nilai angka konstanta keseimbangan dapat dihitung dari
konsentrasi substrat dan produk pada keseimbangan atau dari
rasio k,/k ,.

Enzim mempcrcepat laju reaksi dengan menurunkan
hambatan aktivasi AG(. Meskipun dapat mengalami
modifikasi scsaat sewaktu proses katalisis, n.mnin enzim
muncul tanpa mengalami perubahan pada akhir reaksi.
Oleh karena itu, adanya suatu enzim tidak berpengaruh
pada AG° untuk reaksi keseluruhan yang semata-mata
merupakan fungsi dari keadaan awal (Lin akhir reaktan.
Persamaan (25) memperlihatkan hubungan antara konstanta
keseimbangan untuk suatu reaksi dan perubahan energi
bebas standar untuk reaksi tersebut:

AG° = -RT In K,,

(25)

Jika kita menyertakan keberadaan enzim (lav/) di dalam
perhitungan konstanta keseimbangan untuk reaksi,

A + B + Enz P + Q + Enz

(26)

ekspresi konstanta keseimbangan,
K

IPHQHEnzl

eq

|A||B||Enz|

KINETIKA KATALISIS ENZIMATIK

direduksi ke persamaan yang identik dengan persamaan

Enzim Menurunkan Hambatan Energi Aktivasi
Suatu Reaksi

untuk reaksi tanpa keberadaan enzim:

Semua enzim mempercepat laju reaksi dengan keadaan-keadaan
transisi dengan AGp yang e l Namun, enzim-enzim mungkin
berbeda a am mencapai hal ini. Sementara mekanisme atau rang
tahapan kimiawi di bagian aktif enzim pada ha i atnya seperti reak.1
yang'b^Pun8“^^np|^Bcn30in
bagian aktif enzim menurunkan Z\VjrF u
&
zat-zat antara keadaan transisi. Seperti i a as
.
stabilisasi dapat melibatkan (1) gugus asam- ^ ^ , di tempat yang
tepat untuk memindah an Pro dari zat antara pada Keadaan
gugus bermuatan atau ion logam d. temp
y
penerapan
menstabilkan muatan yang terbentu ,
rPu;naaa
hambatan sterik pada substrat sedemikian rupa s h ngg geometri
substrat mendekati geometri ea aan Protease HIV (lihat Gambar 76) menggambar an
oleh suatu enzim yang menurunkan hambatan aktivas, dengan
menstabilkan zat antara keadaan
^
Katalisis oleh enzim yang b & Mtantarakcadaan mekanisme reaksi
biasanya terja
(kata}isis
transisi membentuk ikatan kovaic
kimotripsin
kovalen). Mekanisme katalitik serm proteas

hipotcrmia.

(27)

1PIIQI
eq

” [A1IBI

(28)

Konsentrasi Ion Hidrogen
Laju hampir semua reaksi yang dikatalisis oleh enzim
memperlihatkan ketergantungan signifikan pada konsentrasi
ion hidrogen. Sebagian besar enzim intrasel memperlihatkan
aktivitas optimal pada nilai pH antara 5 dan 9. Hubungan
aktivitas dengan konsentrasi ion hidrogen (Gambar 8-2)
mencerminkan keseimbangan antara denaturasi enzim pada
pH tinggi atau rendah dan efek pada keadaan bermuatan
dari enzim, substrat, atau keduanya. Bagi enzim yang
mekanismenya melibatkan katalisis asam-basa, residu-residu
yang terlibat harus berada dalam keadaan terprotonasi
yang tepat agar reaksi dapat berlangsung. Pengikatan
dan pengenalan molckul substrat dengan gugus-gugus
disosiatif juga biasanya melibatkan pembentukan jembatan

Oleh karena itu, enzim tidak berefek pada
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garam dengan enzim. Gugus bermuatan tersering adalah
gugus karboksilat negatif dan gugus am in berproton yang
bermuatan positif. Oleh karena itu, penambahan atau
pengurangan gugus-gugus bermuatan akan memengaruhi
secara negatif pengikatan substrat sehingga katalisis akan
melambat atau lenyap.

PENGUKURAN REAKSI YANG DIKATALISIS
OLEH ENZIM BIASANYA MENGUKUR
KECEPATAN AWAL
Sebagian besar pengukuran laju reaksi yang dikatalisis oleh
enzim menggunakan periode waktu yang relatif singkat,
kondisi yang menyerupai kondisi laju awal. Pada kondisi ini,
laju reaksi kcbalikan dapat diabaikan karena jumlah produk
yang terakumulasi sangat sedikit. Karenanya, kecepatan
awal (v.; initial velocity) reaksi pada hakikatnya adalah laju
reaksi kc depan. Pengukuran aktivitas enzim hampir selalu
menggunakan substrat dengan konscntrasi molar besar (10'107) dibandingkan enzimnya. Pada kondisi ini, v] setara
dengan konsentrasi enzim. Oleh karena itu, pengukuran
kecepatan awal memungkinkan kita memperkirakan jumlah
enzim yang ada dalam suatu sampel biologis.

KONSENTRASI SUBSTRAT
MEMENGARUHI LAJU REAKSI
Pada pembahasan berikut, reaksi enzim dianggap seolah-olah
hanya memiliki satu substrat dan satu produk. Sementara
kebanyakan enzim memiliki lebih dari satu substrat, prinsipprinsip yang dibahas di bawah juga berlaku bagi enzim
dengan banyak substrat.
Untuk suatu enzim tipikal, peningkatan konsentrasi
substrat akan meningkatkan v. hingga tercapai nilai
maksimal V (Gambar 8-3). Jika peningkatan lebih
lanjut konsentrasi substrat tidak meningkatkan v., enzim
dikatakan “jenuh” oleh substrat. Perhatikan bahwa bentuk
kurva yang menghubungkan aktivitas dengan konsentrasi
substrat (Gambar 8-3) tampak hiperbolik. Pada setiap saat,

BANYAK FAKTOR MEMENGARUHI LAJU REAKSI
YANG DIKATALISIS OLEH ENZIM
Suhu
Peningkatan suhu akan meningkatkan laju baik reaksi yang tidak
dikatalisis maupun yang dikatalisis enzim dengan meningkatkan
energi kinetik dan frekuensi tumbukan molekul-molekul yang
bereaksi. Namun, energi panas juga dapat meningkatkan energi
kinetik enzim hingga ke suatu titik yang melebihi hambatan energi
untuk merusak interaksi nonkovalen yang mempertahankan struktur
tiga- dimensi enzim. Rantai polipeptida enzim kemudian mulai
terurai, atau mengalami denaturasi, disertai hilangnya kemampuan
katalitik enzim. Rentang suhu suatu enzim mempertahankan
konformasi yang stabil clan secara katalitis kompeten bergantung
pada—dan biasanya melebihi-— suhu normal sel tempat enzim
tersebut berada. Enzim dari manusia umumnya memperlihatkan
stabilitas pada suhu

Gambar 8-2. Efek pH pada aktivitas enzim. Sebagai contoh, suatu enzim
bermuatan negatif (EH ) berikatan dengan substrat bermuatan positif (SH').
Dalam gambar, proporsi (%) SH* [\\\1 dan EH' |///| diperlihatkan sebagai fungsi
pH. Hanya di daerah berarsir silang baik enzim maupun substrat memiliki
muatan yang sesuai.

Gambar 8-3. Efek konsentrasi substrat pada kecepatan awal suatu reaksi yang
dikatalisis oleh enzim.
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(32) juga mengungkapkan bahwa Km adalah—dan dapat
ditcntukan secara ckspcrimcntal dari—konscntrasi substrat
saat kecepatan awal adalah separuh maksimal.

Bentuk Linier Persamaan Michaelis-Menten
Digunakan untuk Menentukan Km & Vmax
numcrik V , dan karenanya
mat
'
Pengukuran langsung nilai numeriK vnux> ..................................
y
konsentrasi substrat
pcrhirungan I< sering memerlukan konsentrasi substrat yang
sangat tinggi (sehingga sccara praktis sulit dilakukan) iinfill.' "■ -O O
m,M»r
;m:ii kondisi jcnuh. Bentuk linier persamaan
untuk mencapai
kondisi jcnuh
memungkinI•.
cngatasi
masalah
ini dan
Michaclis-Mcntcn mengatasi
m.iaa.o
.............
• • i data kecepatan awal
kan V dan K dickstrapolasikan dari data kecepatan awa

a
Gambar 8-4. Represenlasi suatu enzim pada k
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terjadi. Untuk reaksi tipikal yang dikatalisis oleh enzim,

dan d i sed e r h a n a kan

l<i k2 iTi
(39)
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,

nilai [S] yang menghasilkan v. = VmJ2 adalah

[SI ^max

persamaan MkhaeSis-Mente^
ersai

t^r* ts], S 8.4v

Persamaan Michaelis-Menten (29) matematis
hubungan antara kecepaT^^hatL
konsentrasi substrat [S] yang secara llc^ r^i
Gambar 8-3.
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naan (35) adalah persamaan untuk garis lurus, y ^ > dengan y = l/v. dan x = 1 /[S]. Oleh karena itu, plot
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atau plot Lineweaver-Burk (Gambar 8-5). I)engan mencmpatkan y pada
persamaan (36) di nol dan menghitung x diperoleh bahwa garis
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Dengan kata lain, semakin kecil kecenderungan enzim dan
substratnya terurai, semakin besar afinitas enzim terhadap
substratnya. Sementara konstanta Michaelis Km sering
mendekati konstanta disosiasi I\0 namun hal ini tidak selalu

v«yj
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[SI
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[SI

IS], n’ kcCp Pa<Ja K , V sccara <* ^

& HILL MENGGAMBARKAN
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dengan v, adalah sepa^H jj ko„
r^uu
( y m JV yang daP*t dicapai „a.
enzim. Oleh karena itu, K

Afinitas suatu enzim terhadap substratnya adalah kcbalikan dari
konstanta disosiasi K{ untuk penguraian kompleks enzim
substrat ES.
k,
E + S ES

V
V'i =

Gambar 8-5. Plot timbal-balik ganda atau plot Lineweaver-Burk 1/vi versus
1/|S| yang digunakan untuk mengevaluasi Km dan V n _.

Km Mungkin Mendekati Konstanta
Pengikatan

yang diperoleh pada konscntrasi substrat lebih rendah dari
,ln
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dari nilai negatif garis

Oleh karena itu, 1 IKm hanya mendekati 1 IKd pada kondisi saat
asosiasi dan disosiasi kompleks ES berlangsung cepat relatif
terhadap tahap pembatas-laju (rate-limiting step) dalam katalisis.
Untuk banyak reaksi yang dikatalisis oleh
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analog substrat. Inhibisi enzim suksinat dehidrogenase oleh malonat
menggambarkan inhibisi kompetitif oleh analog substrat. Suksinat
karbon metilen dari suksinat (Gambar 8-8). Baik suksinat maupun analog
strukturalnva malonat ( OOC-CH ,-COO ) dapat mengikat bagian aktif
suksinat dehidrogenase, masing-masing membentuk suatu kompleks ES
atau El. Namun, karena hanya memiliki satu karbon metilen, malonat tidak
El adalah suatu proses dinamik yang dijelaskan oleh
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Akibatnya, inhibitor kompetitif bekerja dengan menurun- 1{an
|Enzl bebas yang tersedia untu c mengikat
jumlah molekul enzim
substrat, yi, untuk |membentuk ES, dan akhir- nya menghasilkan
produk, seperti dijelascan
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Ef

(46)
E+P

Plot timbal-balik ganda (double reciprocal plot) membedakan
antara inhibitor kompetitif dan nonkompetitif serta mempermudah evaluasi konstanta inhibisi. Dilakukan penentuan v pada
beberapa konsentrasi substrat baik dengan atau tanpa disertai
keberadaan inhibitor. Untuk inhibisi kompetitifklasik, garis
yang menghubungkan titik-titik data ekspcrimen bertemu di
sumbuy (Gambar 8-9). Karena perpotongan garis di sumbu y
sama denganpola ini menunjukkan bahwa jika
1 /[S] mendekati 0, v. tidak bergantung pada keberadaan
inhibitor. Namun, perhatikan bahwa perpotongan garis di sumbu
x bervariasi sesuai dengan konsentrasi inhibitor - dan bahwa
karena - MIC lebih kecil daripada 1 /AT , K
m
*
in m
(“Km yang terlihat”) menjadi lebih besar jika konsentrasi
inhibitor meningkat. Oleh karena itu, inhibitor kompetitif tidak
berefek pada K , tetapi meningkatkan ICm, K yang tampak untuk
substrat. Untuk inhibisi kompetitif sederhana, perpotongan garis
dengan sumbu x adalah

x=

Km

1+
—

I

H — C— COO'

I
OOC-C-H
3

sta,si
r, K
icl

H

SUKSINAT
DEHIDROGENASE

Suksinat

^bar8.8. Roaksi suksinat dehidrogenase.

C

(47)

Jika I<m telah ditentukan pada keadaan tanpa inhibitor, K dapat
dihitung dari persamaan (47). Nilai AT digunakan untuk
membandingkan berbagai inhibitor dari enzim yang sama.
Semakin rendah nilai A., semakin efektif inhibitor. Sebagai
contoh, obat golongan statin yang bekerja sebagai inhibitor
kompetitif HMG-KoA reduktase (Bab 26) memiliki nilai K yang
beberapa kali lipat lebih rendah daripada K untuk substrat HMGKoA.

inhibitor Nonkompetitif Sederhana
Menurunkan Vmax , tetapi Tidak
Memengaruhi Km

H

satura

Plot Timbal-Balik Ganda Mempermudah
Evaluasi Inhibitor

K.

V

'gan

Gambar 8-6. Representasi kinetika

Suatu inhibitor kompetitif dan substrat menimbulkan efek
timbal-balik pada konsentrasi kompleks El dan ES. Karena
terikatnya substrat pada enzim menghilangkan enzim bebas
yang tersedia untuk mengikat inhibitor, peningkatan [S]
menurunkan konsentrasi kompleks El dan meningkatkan
kecepatan reaksi. Seberapa besar [S] perlu ditingkatkan untuk
mengatasi inhibisi secara total bergantung pada konsentrasi
inhibitor yang ada, afinitasnya terhadap enzim K, dan K enzim
untuk substratnya.

dehidrogenase mengatalisis pe- ngeluaran satu atom hidrogen dari setiap dua

dapat mengalami dehidrogenasi. Pembentukan dan penguraian kom- plcks

ativitas

icgv,
V = n 'oglSl -10 k,
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Fumarat

Pada inhibisi nonkompetitif, pengikatan inhibitor tidak
memengaruhi pengikatan substrat. Oleh karena itu, kompleks El
dan EIS dapat terbentuk. Namun, sementara kompleks enziminhibitor tetap dapat mengikat substrat, namun efisiensinya
mengubah substrat menjadi produk yang

^

m
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jumlah molekul enzim bebas yang tersedia untuk mengikat
substrat, yi, untuk membentuk ES, dan ale lir »ya menghasilkan
produk, scpcnl dijelaskan di bawah:
Akibatnya, inhibitor kompetitif bekerja dengan menurun-
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menghasilkan sebuah garis 1^) v

[Enzl]
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Suatu inhibitor kompetitif dan substrat menimbulkan efek
timbal-balik pada konsentrasi kompleks El dan ES. Karena
terikatnya substrat pada enzim menghiiangkan enzim bebas
yang tersedia untuk mengikat inhibitor, peningkatan (S]
menurunkan konsentrasi kompleks El dan meningkatkan
kecepatan reaksi. Seberapa besar [S] perlu ditingkatkan untuk
mengatasi inhibisi secara total bergantung pada konsentrasi
inhibitor yang ada, afinitasnya terhadap enzim A', dan K enzim
untuk substratnya.

Plot Timbal-Balik Ganda Mempermudah
Evaluasi Inhibitor
Plot timbal-balik ganda [double reciprocal plot) membedakan
antara inhibitor kompetitif dan nonkompetitif serta mempermudah evaluasi konstanta inhibisi. Dilakukan penentuan v pada
beberapa konsentrasi substrat baik dengan atau tanpa disertai
keberadaan inhibitor. Untuk inhibisi kompetitifklasik, garis
yang menghubungkan titik-titik data eksperimen bertemu di
sumbuj/ (Gambar 8-9). Karena perpotongan garis di sumbu y
sama dengan 1/Vimx, pola ini menunjukkan bahwa jika 1/[S]
mendekati 0, v. tidak bergantung pada keberadaan inhibitor.
Namun, perhatikan bahwa perpotongan garis di sumbu x
bervariasi sesuai dengan konsentrasi inhibitor - dan bahwa
karena -1 IK lebih kecil daripada MK , K
m

iiK’ngl1*
15
Jii

^inL i netil as‘ en/i 1 cnz>ni, apakah 11 ;tJ- P^ngL^dua^dip^

Persamaan (43) menyatakan k l
m .

hfck inhibitor kompetitifdapat diatasi dengan meningkatkan
konsentrasi substrat. Umumnya. pada inhibisi kompetitif ini,
inhibitor (I) berikatan dengan bagian dari tempat aktif yang
mengikat-substrat dan menghambat akses ke substrat. Oleh
karena itu, struktur kebanyakan inhibitor kompetitif klasik
cenderung mirip dengan struktur substrat, dan karenanya
dinamai analog substrat. Inhibisi enzim suksinat dehidro- genase
oleh malonat menggambarkan inhibisi kompetitif oleh analog
substrat. Suksinat dehidrogenase mengatalisis pe- ngcluaran satu
atom hidrogen dari setiap dua karbon metilen dari suksinat
(Gambar 8-8). Baik suksinat maupun analog strukturalnya
malonat ( OOC-CH,-COO ) dapat mengikat hagian aktif
suksinat dehidrogenase, masing-masing membentuk suatu
kompleks ES atau El. Namun, karena hanya memiliki satu
karbon metilen, malonat tidak dapat mengalami dehidrogenasi.
Pembentukan dan penguraian kompleks hi adalah suatu proses
dinamik yang dijelaskan oleh

rr ,tlf
KOMPETITIF

kata,i

log

Inhibitor Kompetitif Biasanya Mirip Substrat

^d.iri jumlah. jeni^ Jika n 5 ] banyak ten,p:lt peng.kaun-
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1

mm

(“Km yang terlihat”) menjadi lebih besar jika konsentrasi
inhibitor meningkat. Oleh karena itu, inhibitor kompetitif tidak
berefek pada V^nas, tetapi meningkatkan K , K yang tampalc
untuk substrat. Untuk inhibisi kompetitif sederhana,
perpotongan garis dengan sumbu x adalah

x=

-1
1+—
K m v ,Ni

(47)

en 8an

+\ E-l

(46)
E+P

&
-J

H

I

H —C—COO'
'OOC-C-H

I

H

Sio.^

-2H
SUKSINAT
nFHIDROGENASE

H-C-COO-

II

-OOC — c —

Suksinat

Jdfy,L

H
G,lmfa

ar «.«. Reaksi suksinat dehidrogenase.
Fumar

at

Jika Km telah ditentukan pada keadaan tanpa inhibitor, A' dapat
dihitung dari persamaan (47). Nilai /('digunakan untuk
membandingkan berbagai inhibitor dari enzim yang sama.
Semakin rendah nilai K, semakin efektif inhibitor. Sebagai
contoh, obat golongan statin yang bekerja sebagai inhibitor
kompetitif HMG-KoA reduktase (Bab 26) memiliki nilai K yang
beberapa kali lipat lebih rendah daripada K untuk substrat HMGKoA.

Inhibitor Nonkompetitif Sederhana
Menurunkan Vmax , tetapi Tidak
Memengaruhi Km
Pada inhibisi nonkompetitif, pengikatan inhibitor tidak
memengaruhi pengikatan substrat. Oleh karena itu, kompleks El
dan EIS dapat terbentuk. Namun, sementara kompleks enziminhibitor tetap dapat mengikat substrat, namun efisiensinya
mengubah substrat menjadi produk yang
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substrat variabel. Kombinasi lain inhibitor produk dan
substrat variabel akan menghasilkan bentuk-bentuk inhibisi
nonkompetitif yang kompleks.

PENGETAHUAN TENTANG KINETIKA,
MEKANISME, DAN INHIBISI ENZIM
MEMBANTU PENGEMBAfNGAN OBAT
Enzim

istilah "ping-pong” ber^u JjJ
membebaskan satu atau lebi n pr ■ ng melibatkan
semua substrat ditambahkan ca cs
enzim yang
katalisis kovalen dan suatu be
Reaksi Bi-Bi pingbersifat sementara (lihat Gam a ((iouyie displacement
pong adalah reaksi pergantian gan pcmindahan mulareactions). Gugus yang menga.
^ enzim untuk
mula dikeluarkan dari substrat
^ modifikasi enzim
menghasilkan produk P dan su.
substrat kedua
(F). Pemindahan berikutnya gigi* membentuk kembali E,
B, yang membentuk produk Q
bawah).

^ terjadi (C#&*&

X^-'A

u

kecepatan maksimal jika substrat kedua terdapat dalam
konsentrasi jenuh. Seperti pada reaksi substrat tunggal.
dapat digunakan plot timbal-balik ganda untuk menentukan
V dan K . v diukur sebagai fungsi konscntrasi salah satu
substrat (substrat variabel) sementara konsentrasi substrat
lain (substrat-tetap) dipertahankan konstan. Jika garis yang
diperoleh dari beberapa konsentrasi substrat-tetap diplotkan
ke grafik yang sama, kita dapat mcmbedakan antara suatu
enzim ping-pong yang menghasilkan garis sejajar, dan
mekanisme sekuensial yang menghasilkan pola gans-gar.s
berpotongan (Gambar 8-12).
Beberapa studi tentang inhibisi produk digunakan
untuk mclengkapi analisis kinetik dan untuk membedakan
antara reaksi Bi-Bi acak dan teratur. Sebagai contoh, pada
reaksi Bi-Bi urutan-acak, masing-masing produk akan
menjadi inhibitor kompetitif tanpa memandang substrat
mana yang menjadi substrat variabel. Namun, untuk
mekanisme sekuensial (Gambar 8-11, atas), hanya produk
Q yang akan menghasilkan pola yang menunjukkan inhibisi
kompetitif jika A adalah substrat variabel, sementara hanya
produk P yang akan menghasilkan pola dengan B sc xagai

Banyak Obat Bekerja Sebagai Inhibitor

(tidak diperlihatkan). Inhibitor'Z*

Gambar 8-10. Plot Lineweaver-Burk
sederhana.
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Tujuan farmakologi adalah mengidentifikasi bahan yang
1

i. Merusak atau mengganggu pertumbuhan, daya
invasif, atau perkembangan patogen invasif
2.
Merangsang mekanisme pertahanan endogen
3.

Menghentikan atau menghambat proses molekular
menyimpang yang dipicu oleh rangsang genetik,
lingkungan, atau biologik tanpa banyak mengganggu
fungsi normal sel pejamu.

Berkat peran fisiologisnyayangberagam dan tingginya derajat
selektivitas substrat, enzim menjadi sasaran alami untuk
pengembangan obat yang bersifat spesifik dan poten. Sebagai
contoh, obat golongan statin menurunkan pembentukan
kolesterol dengan menghambat 3-hidroksi-3-metilglutaril
koenzim A reduktase (Bab 26), sementara emtrisitabin dan
tenofovir disoproksil fumarat menghambat replikasi virus
imunodefisisensi manusia dengan menghambat reuene
transcriptase virus (Bab 34). Terapi farmakologik hipertensi
sering mencakup pemberian inhibitor enzim pengubali
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kecepatan maksimal jika substrat kedua terdapat dalam
konsentrasi jenuh. Seperti pada reaksi substrat tunggal, dapat
digunakan plot timbal-balik ganda untuk menentukan Vm„ dan Km- v,
diukur sebagai fungsi konsentrasi salah satu substiat (substrat
variabel) sementara konsentrasi substrat lain (substrat-tetap)
dipertahankan konstan. Jika garis yang diperoleh dari beberapa
konsentrasi substrat-tetap diplotkan ke grafik yang sama, kita
dapat membedakan antara suatu enzim pmg-pong yang
menghasilkan garis sejajar, dan mekanisme sekuensial yang
menghasilkan pola garis-garis berpotongan (Gambar 8-12).
Beberapa studi tentang inhibisi produk digunakan untuk
melengkapi analisis kinetik dan untuk membedakan antara reaksi
Bi-Bi acak dan teratur. Sebagai contoh, pada reaksi Bi-Bi urutanacak, masing-masing produk akan menjadi inhibitor kompetitif
tanpa mcmandang substrat mana yang menjadi substrat variabel.
Namun, untuk mekanisme sekuensial (Gambar 8-11, atas), hanya
produk Q yang akan menghasilkan pola yang menunjukkan inhibisi
kompetitif jika A adalah substrat variabel, sementara hanya
produk P yang akan menghasilkan pola dengan B sebagai
substrat variabel. Kombinasi lain inhibitor produk dan substrat
variabel
akan
menghasilkan
bentuk-bentuk
inhibisi
nonkompetitif yang kompleks.
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nicniicu perubahan konformasi enzim sehingga residu 'du
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Gambar 8-10. Plot Linew<
sederhana.
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Reakst Bi-Bi Sesuai dengan ketika
MichaeUs-Menten
’a8»an besar reaksi Bi-Bi sesuai dengan bentuk kinetika haelis-Menten yang sedikit-banyak lebih kompleks 8an Vnax
yailg merujuk pada laju reaksi yang dicapai ^dua substrat
terdapat dalam kadar jenuh. Masing- ;,n8 substrat memiliki
sendiri nilai Km substrat tersebut S sesuai dengan konsentrasi
yang menghasilkan separuh

Berkat peran fisiologisnya yang beragam dan tingginya derajat
selekt.v.tas substrat, enzim menjadi sasaran ^ami untuk
pengembangan obat yang bersifat spesifik dan poten. Sebagai
contoh, obat golongan statin menurunkan pembentukan kolesterol
dengan menghambat 3-hidroksi-3-metilglutari! ko=nz,m A
reduktase (Bab 26), sementara emtmnahin dan enofovr d'soproksd
Rtmarat menghambat replikasi virus ""“"odd™*ns, manusia
dengan menghambat reverse
TS (ftlb 34>- TeraP; farmakologik hipertensi 'g mencakup
pemberian inhibitor enzim pengubah
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Peningkatan

Efek inhibitor kompetitif yang biasanya mirip dengan
substrat, diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat.
Inhibitor nonkompetitif menurunkan V ,
1

pcnemuan obat, farmakodinamika perbandingan, dan
menentukan cara kerja obat.

max

tetapi tidak memengaruhi Km.
Berbagai substrat dapat bereaksi dalam rangkaian acak
(semua substrat dapat berikatan pertama kali dengan
enzim) atau mengikuti urutan-wajib (substrat A harus
berikatan sebelum substrat B).
Dalam reaksi ping-pong, satu atau lebih produk dibebaskan
dari enzim sebelum semua substrat ditambahkan.
Aplikasi
kinetika
enzim
mempermudah
kita
mengidentifikasi dan mengctahui karakter obat yang secara
selektif menghambat enzim tertentu. Oleh karena itu,
kinetika enzim berperan sentral dan penting dalam
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Perhatikan bahwa
ST* ^ idea, dalam keadaan tetap. n Metabolit bersifat satu-arah.

^al«^emlMl^pen^ntu^^epa^an^rate-/i'iln^rig'steptlAfdan tal^rp
dengan nilai AC. mendekati nol (B).

,iki salah satu jalur lebih menguntungkan dari segi energi
v-me satunya akan disertai perubahan energ. bebas AC, ya g
besar nya sama, tetapi tandanya berlawanan. Spontan,tas
.Inn kedua jalur terjadi akibat digantikannya satu atau
lebih reaksi oleh reaksi berbeda yang secara termodinamis
eb h menguntungkan dalam arah yang berlawanan
En/im glikolitik fosfofruktokinase (Bab 8) digant, oleh
plukoneoeenik fruktosa-l,6-b,sfosfatase (Bab 20).
Kemampuan enzim membedakan koenzim yang secara
, uktunl mirip NAD' dan NADP' juga merupakan suatu
1 tuk kompartementasi karena dengan kemampuan in,
m dapat memisahkan elektron NADH yang ditakdirkan
untuk menghasilkan ATP dari elektron NADPH yang ikut
s"rta dakm tahap-tahap reduksi di banyak ,alur biosmtesis.

Pengendalian Suato Enzim
x/„na

Mengatalisis Keaksi

Pembatas-Kecepatan akan Mengatur
Keseluruhan Jalur Melfabolok
Sementara aliran metabolit melalui jalur-jalur metabolik
melibatkan katalisis oleh banyak enzim, namun kontrol akt
homeostasis dicapai oleh pengaturan sebagian kec.l en^m.
Fnzim yang ideal untuk intervensi regulatorik adalah enzi
vane efisiensi katalitik atau kuantitasnya menentukan bahwa
Laksi yang dikatalisis akan relatif lebih lambat diband.ngkan
semua reaksi lain dalam jalur yang bersangkutan Oleh
karena itu, penurunan efisiensi katalitik atau jumlah katalis
untuk reaksi pembatas-kecepatan (rate-limiting reaction,
ataU “bottleneck reaction”) mengurangi aliran metabo it
melalui seluruh jalur. Sebaliknya, peningkatan jumlah atau
efisiensi katalitik meningkatkan aliran melalui jalur yang
bersangkutan secara keseluruhan. Sebagai contoh, aset. KoA karboksilase mengatalisis pembentukan malomt-^on,
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. • pertama pada biosintcsis asam lemak (Bab 23).
Jika reaksi p^ ^ambat, reaksi-reaksi selanjutnya
- - - i s asam lemak akan terhenti karena tidak pada sina
^ Enzim yang mengatalisis reaksi-reaksi terSC\1 nskecepatan berfungsi sebagai “pengatur” alami pem
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Gambar 9-4. Tempal-lempat inhibisi umpan-balik pada jalur
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(lihat bawah dan Bab 33).
Lengkung umpan-balik multipel dapat menyempurnakan kontrol. Sebagai contoh, seperti diperlihatkan di
Gambar 9-5, adanya produk B yang berlebihan menurunkan kebutuhan akan substrat S ,. Namun, S, juga diperlukan
untuk membentuk A, C, dan D. Oleh karena itu, kelebihan
B seharusnya juga menghambat sintesis keempat produk
akhir. Untuk mengatasi kesulitan potensial ini, masing-masing produk akhir biasanya hanya menghambat aktivitas
katalitik secara parsial. Efek kelebihan dua atau lebih produk
akhir mungkin semata-mata aditif atau mungkin lebih besar daripada efek masing-masing (inhibisi umpan-balik kooperatif).

Aspartat Transkarbamoilase Adalah Suatu
Model Enzim Alosterik

terjadi bukan karena “mundurnya”
Aspartat transkarbamoilase (ATCase), katalis untuk reaksi
antara tetapi karena kemampuan D mengikat dan
pertama yang khas pada biosintesis pirimidin (Gambar 33-7),
Menghambat Enzr D biasanya berikatan di bagian alosterik
dihambat secara umpan-balik oleh sitidin trifosfat
jc °steric site) yang secara spasial terpisah dari bagian
^talitjk enzim sasaran. Oleh karena itu, inhibitor umpanc
adalah efek tor alosterik yang biasanya sedikit atau tidak
^niiliki kemiripan struktural dengan substrat.enzim yang
1 ar
nbatnya. Pada contoh ini, inhibitor umpan-balik D
e
^erja sebagai efektor alosterik negatif Enzr
Pada jalur biosintesis yang bercabang, reaksi-reaksi awal
1 uc serta dalam membentuk beberapa produk. Gambar 9-4
'Memperlihatkan hipotesis suatu jalur biosintesis bercabang;
tan
da panah melengkung menunjukkan kerja inhibitor
^,,Tlpan-balik pack enzim sasarannya. Rangkaian S^A,
4~*B, S4~>C, dan
masing-masing mewakili
Gambar 9-5. Inhibisi umpan-balik multipel pada jalur biosintesis bercabang.
,<ln
gkaian reaksi linier yang ciihambar secara umpan-balik
Diperlihatkan tumpang tindih lengkung umpan-balik sederhana (tanda panah
fFi P'^duk-produk akhirnya. Jalur biosintesis nukleotida
melengkung terputus-putus) dan lengkung umpan-balik multipel (tanda panah
’ ^ '■'^niDakan contoh spesifik untuk ini.
1
melengkung solid) yang mcngatur enzim-enzim yang dipakai bersama untuk
^cioat bersif 1 r^#=»ririf\
biosintesis
°*eh produk-prouu.v —
(Bab 33) merupakan contoh spesifik untuK im.
beberapa produk akhir.
Kinetika inhibisi umpan-balik dapat bersifat kompetitif,
‘°nkompetitif, kompetitif parsial, atau campuran. Inhibitot
— -UlJk vxnzsering merupakan mo\eku\ kecil penyusun
/lU

scS
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Inhibisi umpan-balik merujuk pada inhibisi suatu enzim
di dalam suatu jalur biosintesis oleh produk akhir jalur
tersebut. Pada contoh berikut, untuk biosintesis D dari A
yang dikatalisis oleh enzim Enz1 sampai Enz,,

\CY>\A^•\^‘v
L

waktu;

ENZm tertentu

V"C'V

\)toteasomuUVvuuu,yan-^,^cncmvta'^o°sC.!^06

te,nP

,\^
^ Veru^"
°'f>

38. lV-mbentuk»n °rmonspcsifikd S mdalui
pengikatannva
;:rinci «"L?an sin^ ...............................................................

ul

biosintetik bercabang. S,-S, adalah zat antara dalam biosintesis
produk akhir A-D. Tanda panah lurus mewakili enzim yang
mengatalisisperubahan
yangditunjukkan.
Tanda
panah
melengkung
mewakili lengkung umpan-balik dan menunjukkan tempattempat
inhibisi umpan-balik oleh produk akhir tertentu.
makromolekul (mis. asam amino untuk protein, nukleotida
untuk asam nukleat), biasanya menghambat tahap pertama
rangkaian biosintesis tertentu. Contoh yang banyak diteliti
adalah inhibisi aspartat transkarbamoilase bakteri oleh CTP

|
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(Cl P) dan adenosin trifosfat. CTP, suatu produk akhir jalur
biosintetik pirimidin, menghambat enzim, sementara ATP
mengaktifkan enzim. Selain itu, AIP kadar tinggi dapat mengatasi
hambatan oleh CTP sehingga sintesis pirimidin nukleotida dapat
berlanjut ketika kadar nukleotida purin meningkat.

Bagian Alosterik & Katalitik Terpisah Secara
Spasial
Hdak adanya kemiripan struktur antara inhibitor umpan- balik dan
substrat untuk enzim yang aktivitasnya diatur oleh inhibitor tersebut
mengisyaratkan bahwa efektor ini tidak isosterik dengan substrat,
tetapi alosterik ( mcncmpati ruang yang lain”). Oleh karena itu,
Jacques Mo nod mengajukan keberadaan bagian/tempat alosterik yang
berbeda dari tempat katalitik. Enzim alosterik adalah enzim dengan
aktivitas di bagian aktif dapat dimodulasi oleh eberadaan efektor di
bagian alosterik. Hipotesis ini telah anyak dibuktikan, termasuk
dengan kristalografi sinar X an site-directed mutagenesis yang
memperlihatkan adanya agian-bagian aktif dan alosterik yang terpisah
di berbagai enzim. Sebagai contoh, ATCase Escherichia coli adalah
suatu odekamer yang terdiri dari enam subunit katalitik dan enam
subunit regulatorik yang mengikat nukleotida trifosfat yang
memodulasi aktivitas enzim tersebut. Secara umum, pengikatan suatu
regulator alosterik memicu perubahan konformasi enzim yang
meliputi bagian-bagian aktifnya. crubahan ini dapat berdampak pada
efisiensi katalitik enzim (enzim seri-V), afinitas enzim terhadap
substratnya enzim seri-K), atau baik katalisis maupun afinitas substrat.

Efek Alosterik Mungkin pada K atau pada
V
u

max

Menyebut kinetika inhibisi alosterik sebagai “kompetitif” atau
nonkompetitif” dengan substrat akan menimbulkan dampak
mekanistik yang menyesatkan. Oleh karena itu, dalam pengaturan ini
kita merujuk pada adanya dua kelas enzim: seri K dan seri V. Untuk
enzim alosterik seri-K, kinetika saturasi substrat bersifat kompetitif
dalam arti bahwa Km meningkat tanpa efek pada Vmix. Untuk enzim
alosterik seri-V, inhibitor alosterik menurunkan tanpa memengaruhi
Km. Perubahan pada K atau Vmix mungkin terjadi akibat perubahan
konformasi di bagian katalitik yang dipicu oleh terikatnya efektor
alosterik bagian alosterik enzim. Untuk enzim alosterik seri-K,
perubahan konformasi ini mungkin melemahkan ikatan antara substrat
dan residu pengikat-substrat. Untuk enzim alosterik seri-V, efek
primer mungkin adalah perubahan orientasi atau muatan residu
katalitik yang menurunkan V . Namun, mungkin dijumpai
C1
i
max
°
' 1
erek antara pada Km dan 1/ akibat perubahan konformasi ini.

PENGATURAN UMPAN-BALIK TIDAK
SINONIM DENGAN INHIBISI UMPAN-BALIK
Padasel mamaliadan bakteri, produk akhir mcmbcri "umpan- balik”
dan mengontrol sintesisnva sendiri. pada banyak kasus melalui
inhibisi umpan-balik pada en/im biosintetik awal. Namun, kita harus
membedakan antara pengaturan umpan-balik, yakni suatu istilah
fenomenologik yang t'dak memiliki dampak mekanistik, dan inhibisi
umpan-balik. yakni suatu mekanisme pengaturan aktivitas enzim.
Sebagai contoh, sementara kolesterol dalam makanan menurunkan
sintesis kolesterol oleh hati, namun pengaturan umpan- balik ini
tidak melibatkan inhibisi umpan-balik. I 1 MCJ-KOA reduktase,enzim
pembataskecepatan pada kolesterologenesis, terpengaruh, tetapi
kolesterol tidak menghambat sccara umpan-balik aktivitasnya
sendiri. Pengaturan sebagai respons terhadap kolesterol dalam
makanan melibatkan penghambatan ekspresi gen yang mengode I
IMCJ-KQA reduktase oleh kolesterol atau metabolit kolesterol (represf
enzim) (Bab 26).

Gambar 9-6. Proteolisis selektif dan perubahan konformasi terkait membentuk bagian aktif kimotripsin yang mencakup
trias katalitik Aspl02-His57-Ser195. Proteolisis yang berurutan membentuk prokimotripsin (pro-CT), jt-kimotripsin (rrCT), dan akhirnya a-kimotripsin (cx-CT), suatu protease aktif yang ketiga peptidanya tetap berkaitan melalui ikatan
disulfida antar-rantai kovalen.

BANYAK HORMON BEKERJA MELALUI SECOND
MESSENGER ALOSTERIK
Impuls saraf—dan pengikatan hormon ke reseptor di permukaan sel—
memicu perubahan laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim di dalam sel
sasaran dengan menginduksi pembebasan atau pembentukan efektor
alosterik khusus yang disebut second messenger. Perantara primer, atau
“pertama adalah molekul hormon atau impuls saraf. Second messenger
mencakup 3\5’-cAMP yang disintesis dari ATP oleh enzim adenilil
siklase sebagai respons terhadap hormon epincfrin, dan Ca“' yang
disimpan di dalam retikulum endopkisnia sebagian besar sel.
Depolarisasi membran akibat impuls saraf membuka suatu kanal di
membran yang membebaskan ion kalsium ke dalam sitoplasma, tempat
ion ini mengikat dan mengaktifkan enzim-enzim yang berperan dalam
pengendalian kontraksi dan mobilisasi simpanan glukosa dari glikogen.
Glukosa kemudian memenuhi peningkatan kebutuhan energi dari
kontraksi otot. Perantara kedua lainnya adalah 3 ,5-cGMP dan
polifosfoinositol, yang dihasilkan melalui hidrolisis fosfolipid inositol
oleh fosfolipase yang diatur hormon.

MODIFIKASI KOVALEN REGULATORIK DAPAT
BERSIFAT REVERSIBEL ATAU IREVERSIBEL
Pada sci mamalja, dua bentuk modifikasi kovalen paling umum
adalah proteolisis parsial dan fosforilasi. Karena

sel tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan kembali dua
bagian dari satu protein yang dihasilkan oleh hidrolisis suatu ikatan
peptida, proteolisis menjadi suatu modifikasi ireversibel.
Sebaliknya, fosforilasi adalah proses modifikasi reversibcl.
Fosforilasi protein pada residu seril, treonil, atau tirosil yang
dikatalisis oleh protein kinase, secara termodinamis lebih
menguntungkan. Hal yang juga menguntungkan adalah pengeluaran
gugus-gugus fosforil ini secara hidrolitik oleh enzim-enzim yang
disebut protein fosfatase. Aktivitas protein kinase dan protein
fosfatase itu sendiri diatur, jika tidak maka kerja keduanya akan
tidak produktif baik secara termodinamis maupun biologis.

PROTEASE DAPAT DISEKRESIKAN SEBAGAI
PROENZIM YANG SECARA KATALDTIS
INAKTIF
Protein tertentu disintesis dan disekresikan sebagai protein
prekursor inaktif yang dikenal sebagai proprotein. Proprotein enzim
disebut proenzim atau zimogen. Proteolisis selektif mengubah suatu
proprotein, melalui satu atau lebih “pemutusan” proteolitik berturutturut, menjadi bentuk yang memperlihatkan aktivitas khas protein
matang, misalnya aktivitas enzimatiknya. Protein yang disintesis
sebagai proprotein antara lain adalah hormon insulin (proprotein =
proinsulin), enzim pencernaan pepsin, tripsin, dan kimotripsin
(proprotein masing-masing = pepsinogen, tripsinogen, dan
kimotripsinogen), beberapa faktor pembekuan darah dan kaskade
pencairan bekuan darah

(lihat Bab 50), dan protein jaringan ikat kolagen (proprotein =
prokolagen).

Proenzim Mempermudah Mobilisasi Aktivitas
Secara Cepat Sebagai Respons Terhadap
Kebutuhan Fisiologik
Pembentukan dan sckresi protease sebagai proenzim yang secara

katalitis inaktif, melindungi jaringan asal (mis. pankreas) dari
autodigesti, seperti yang dapat terjadi pada pankreatitis. Proses
fisiologi tertentu, misalnya pencernaan, berlangsung intermiten, tetapi
cukup teratur dan dapat diperkirakan. Proses lainnya, seperti
pembekuan darah, pencairan (dissolution) bekuan darah, dan
perbaikan jaringan “diaktifkan” hanya sebagai respons terhadap
kebutuhan fisiologis atau patofisiologis mendesak. Proses pembekuan
darah dan pencairannya jelas harus dikoordinasikan secara temporer
untuk mencapai homeostasis. Enzim-enzim yang diperlukan secara
intermiten, tetapi cepat sering disekresikan dalam bentuk yang
awalnya inaktif karena proses sekresi atau sintesis baru protein
tersebut mungkin kurang cepat untuk memenuhi tuntutan
patofisiologis yang mendesak, misalnya perdarahan (lihat Bab 50).

Aktivasi Prokimotripsin Memerlukan
Proteolisis Selektif
Proteolisis selektif melibatkan satu atau lebih pemutusan proteolitik
sangat spesifik yang mungkin disertai atau tanpa
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Tabel 9-1. Contoh enzim mamalia yang aktivitas
katalitiknya diubah oleh fosforilasidefosforilasi kovalen
Enzim

Keadaan Aktivitas’ Rendah
Tinggi

reduktase Glikogen
fosforilase Sitrat liase
Fosforilase b kinase HMGKoA reduktase kinase

'I:. dc*fosfocnzim; EP, lostoen/im.

III III
Q_ Q- Q_ D_ III III111
til
III III

dehidrogenase HMG-KoA

1
.........................................................................................................................................................................................................................................
I

11 i UJ LU LU LU LU LU LU

Glikogen sintase Piruvat

a. a. a. Q.

Asetil-KoA karboksilase

efisiensi katalitik enzim, mengubah suatu protein menjadi bentuk
aktif, sementara fosforilasi pada protein yang lam mengubah nya
menjadi bentuk yang secara intrmsik mehsien
atau inaktif (Tabel 9-1).
Banyak protein dapat difosforilasi di banyak tempat atau menjadi subyek

serta melalui pengikatan ligan alosterik. Fosforilasidefosforilasi di suatu bagian protein dapat dikatalisis oleh
berbagai protein kinase atau protein fosfatase. Banyak protein
kinase (Jan sebagian besar protein fosfatase bekerja pada lebih
dari satu protein dan protein-protein sendiri mengalami
interkonversi antara bentuk aktif dan inaktif melalui pengikatan
ke zat second messenger atau modifikasi kovalen dengan
fosforilasi-defosforilasi.
Hubungan timbal-balik antara protein kinase dan protein
fosfatase, antara konsekuensi fungsional fosforilasi di tempat
yang berbeda, atau antara tempat fosforilasi dan tempat alosterik
merupakan dasar jaringan regulatorik yang memadukan
berbagai sinyal input dari lingkungan untuk menghasilkan
respons selular terkoordinasi yang sesuai. Di jaringan
regulatorik yang canggih ini, masing-masing enzim berespons
terhadap sinyal lingkungan yang berbeda. Sebagai contoh, jika
suatu enzim dapat difosforilasi di satu tempat oleh lebih dari
satu protein kinase, enzim ini dapat diubah dari bentuk yang
secara katalitis cfisien menjadi bentuk yang inefisien (inaktif),
atau sebaliknya, sebagai respons terhadap salah satu dari
beberapa sinyal. Jika protein kinase diaktifkan sebagai respons
terhadap sinyal yang berbeda dari sinyal yang mengaktifkan
protein fosfatase, fosfoprotein yang terbentuk menjadi penentu.
Efek fungsional yang umumnya

pengaturan melalui fosforilasi-defosforilasi

Sinar UV, radiasi pengion, dsb.

|~ DNA (rusak)

* _DNA

ATM kinase
(inaktif)

0#/lYATWI

Modifikasi kovalen .
■huah residu seril. Ua,u en^

I

ATM,
ATM kinase

(aktif, terdisosiasi)

*
©
CHK1/2)

CHK1/2 kinase

(CHK1/2

r
Cdc25

(aktif)

®
fosfatase
(inaktif)

f
Cdk £ Siklin )| Cdk sikJin ^
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PERAN BIOMEDIS
Model ilmiah pertama tentang patogenesis misal
kuman pada penyakit oleh Louis Pasteur ber tC°ri
setiap penyakit memiliki satu kausa yang dapat ? .^'ner:
Malaria disebabkan oleh amuba Plasmodiu ' r . ikan.
tuberkulosis oleh bakteri Mycobacterium tuberculo ^^'
sel sabit oleh mutasi di gen yang menyandi salah0^^ PCnyakit
hemoglobin, poliomielitis oleh poliovirus, d
defisiensi asam askorbat. Oleh sebab itu HOr^Ucoleh
mengobati atau mencegah penyakit dapat dTd^'
menjadi suatu proses langsung berupa pt*\hanal<an
penyebab lalu merancang suatu cara untuk mel ^
menetralkan efeknya, atau menghambat ruteC
Pendekatan dasar ini telah berhasil di C PCnularannya’
memahami dan mengobati berbagai pen'^^ Untuk
genetik. Namun, kini semakin jelas disadari kV^'1
banyak penyakit—termasuk kanker, pe , a Penentu
koroner, diabetes tipe II, dan penyakit All
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rangkaian linier .sederhana empat basa nukleotida. Sementara
jumlah residu asam amino yang menentukan struktur primer
suatu protein jauh lebih sedikit daripada jumlah pasangan
basa dalam genom, namun deskripsi struktur sinar-X
protein memerlukan spesifikasi lokasi masing-masing atom
komponennya dalam ruang tiga-dimensi. Beragam kriteria
dapat diterapkan dalam menjabarkan subjek studi biomedis:
Cln
ggi badan; berat badan; usia; jenis kelamin; indeks massa
tubuh; diet; etnis; riwayat medis; profesi; pemakaian obat,
alkohol atau produk rembakau; aktivitas fisik; tekanan
darah; tempat tinggal; status pcrkawinan; golongan darah;

Kesuksesan penuntasan Human Genome Project merupakan
puncak dari lebih enam dekade pencapaian penting di
bidang biologi molekular, genetika, dan biokimia. Kronologi
di bawah menjabarkan beberapa tahapan penting yang
berujung pada keberhasilan penentuan keseluruhan sekuens
genom manusia.

kadar kolesterol serum; dsb.
Kedua, mcMigantisipasi cara bagaimana pemakai ingin
niencari atau menganalisis informasi dalam suatu database
dan
merancang algoritme untuk mengatasi berbagai variabel
tersebut dapat merupakan tantangan berat. Contohnya,
bahkan tugas sederhana seperti mencari database gen sering
menggunakan (secara tersendiri atau berkombinasi) berbagai
kriteria beragam, misalnya nama gen, nama protein yang
disandinya, fungsi biologis produk gen, sekuens nukleotida
di dalam gen, sekuens asam amino di dalam protein yang
disandinya, organisme yang mengandung gen tersebut, atau
"’“''s' nama ilmuwan yang meneliti gen tersebut. Para peneliti
yang ingin menentukan apakah dampak suatu polimorfisme
J
genetik pada usia dipengaruhi oleh sifat cuaca tempat orang
$\
yang bersangkutan tinggal mungkin perlu membandingkan
data dari berbagai database.
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1944—DNA dibuktikan merupakan bahan herediter
1953—Konsep heliks ganda dikemukakan
1966—Kode genetik berhasil dipecahkan
1972—Teknologi DNA rekombinan dikembangkan
1977—Muncul teknologi penentuan sekuens DNA yang
praktis
1983—Gen untuk penyakit Huntington berhasil
dipetakan
1985— Reaksi berantai polimerase (polymerase chain
reaction, PCR) diciptakan
1986— Penentuan sekuens DNA dapat dilakukan secara
otomatis
1986—Gen untuk distrofi otot Duchenne berhasil
diidentifikasi
1989—
Gen untuk fibrosis kistik berhasil diidentifikasi
1990—
Human Genome Project diluncurkan di Amerika
Serikat

1994—Peta genetik manusia berhasil diselesaikan
1996—Peta gen manusia yang pertama berhasil
dituntaskan
1999—Single Nucleotide Polymorphism Initiative dimulai
1999— Sekuens pertama sebuah kromosom manusia,
nomor 22, berhasil diselesaikan
2000—
“Draft pertama” genom manusia selesai
2003—Penentuan sekuens genom manusia pertama
selesai
Bersamaan dengan kemajuan-kemajuan ini, penentuan
sekuens genom ratusan organisme lain termasuk Haemophilus
influenzae (1995), ragi (1996), Escherichia coli (1997),
Caenorhabditis elegans (1998), Mycobacterium tuberculosis
(1998), beras (2000), Listeria monocytogenes (2001), versi
draft genom mencit dan tikus (2002), dan koronavirus
SARS (2003).
Dua kelompok berperan dalam penentuan sekuens ^
genom manusia. Human Genome Sequencing Consortium
menerapkan penentuan sekuens shotgun hierarkis.
Keseluruhan genom dipecah-pecah menjadi potongan
kira-kira sepanjang 100-200 kb dan disisipkan ke dalam
kromosom artifisial bakteri (bacterial artificial chromosome,
BAG). BAG kemudian diposisikan pada masing-masing
kromosom dengan mencari sekuens-sekuens penanda
yang dikenal sebagai sequence-tagged sites (lokus-lokus
genomik pendek unik dengan pemeriksaaan PCR yang

\
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SUMBER BIOINFORMATIKA DAN
GENOMIK
Single Nucleotide Polymorphisms

Meskipun sekuens genomik dari dua orang 99,9% identik,
namun DNA manusia mengandung sekitar 10 juta tempat
perangkat riset yang tersecjia b^i -ki;
V ^ ti
meneliti an ^eng^gjjsjs kesehataji <^an
yang masing-masing berbeda hanya di satu basa nukleotida.
. i^.hr vano c„L ,
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Tempat-tempat ini disebut single nucleotide polymorphisms (SNP).
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Untuk beragam mengidentifikasi komponen-komponen
struktural dan fungsional yang tersandi dalam organisme
yang secara biologis dan komprehensif.
Untuk mengetahui susunan jaringan genetik dan jalur protein
serta memastikan bagaimana keduanya berperan menentukan
fenofipe sel dan organisme.
Untuk memperoleh pengetahuan terperinci tentang variasi
herediter dalam genom.
Untuk memahami variasi evolusioner di antara spesies serta
mekanisme yang mendasari variasi ini.
Untuk mengembangkan pilihan kebijakan yang mempermudah
penyebarluasan penggunaan genomika baik untuk
kepentingan riset maupun klinis.

V ^NGAN BAGI BIOLOGI
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sekuens-sekuens asam amino dengan menggunakan program
komputer untuk mengidentifikasi residu-residu asam amino
yang terkonservasi (tidak berubah selama evolusi) dan penting
secara fungsional atau struktural (lihat Tabel 7-1), serta untuk
memberikan petunjuk mengenai kemampuan mengatalisis,
mengatur, dan kemampuan lainnya yang dimiliki protein atau
produk gen baru (lihat Bab 42).
Seperti diajukan oleh artikel yang dikutip sebelumnya,
tantangan bagi dunia biologi adalah sebagai berikut:
•

revolusi genomik
rn^,Uanmenimbulkan
revolusi genomik menimbulkan tantangan
n
^er^nd Syat^kat melebihi bidang kesehatan manusia.
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HapMap Project
HapMap Project adalah suatu upaya kerja sama oleh para
ilmuwan dari Amerika Serikat, Kanada, Cina, Jepang, Nigeria,
dan Inggris untuk mengidentifikasi gen-gen yang berkaitan
dengan penyakit manusia dan perbedaan respons terhadap obat.
Peta haplotipe (haplotype map, HapMap) genom manusia yang
dihasilkan akan menjadi sumber penting untuk mengungkapkan
faktor-faktor genetik yang berperan dalam variasi sensitivitas
manusia terhadap faktor lingkungan, kerentanan terhadap infeksi,
dan responsivitas, baik yang menguntungkan maupun merugikan,
terhadap obat dan vaksin.

CDD
Layaknya beberapa kata yang dibentuk dari penggabungan kata
akar atau suku kata—misalnya lalu-lintas, kristalografi,
pancaroba—banyak protein mengandung berbagai domain yang
masing-masing memiliki fungsi dan asal evolusioner tersendiri.
Para ahli biologi komputasional mengklasifikasikan domaindomain yang terkonservasi (conserveddomains, CD) tersebut
berdasarkan pengulangan motif atau pola sekuens. Motif-motif
yang terkonservasi ini dapat diidentifikasi dan didefinisikan
dengan membandingkan dan menyandingkan sekuens berbagai
protein yang diperkirakan memiliki suatu domain yang sama,
suatu proses yang disebut multiple sequence alignment
(penyusunan sekuens multipel, Gambar 10-1). CDD (Conserved
Domain Database) NCBI berisi suatu perpustakaan multiple
sequence alignment baik untuk domain individual maupun protein
lengkap.

CDART
Conserved Domain Architecture Retrieval Tool (CDART)
Menggunakan definisi domain dan catatan dari database CDD
untuk mencari protein-protein yang memperlihatkan arsitektur
domain serupa—urutan sekuens domain-domain terkonservasi—
yang mengisyaratkan fungsi dan asal evolusi serupa. CDART
menggunakan RPS-BLAST (Reverse- Position-Specific BLAST),
yakni suatu algoritme cepat yang mendeteksi letak kemiripan
melalui jarak evolusi yang signifikan dengan menggunakan profil
domain prote sensitif dan bukan menggunakan perbandmgan
langsung sekuens, residu terhadap residu. Arsitektur domain
kemudian digunakan untuk mencari CDD untuk protein dengan
susunan domain serupa. Karena mengandalkan profil domain dan
domain fungsional yang tercatat, CDART beker,a cepat dan
bersifat informatif. Profil domain mencakup catatan ^‘ngsional
dan berkaitan dengan struktur tiga-dimensi. Pencarian dapat
disempurnakan dengan taksonomi can dengan memilih domain
yang berkaitan.
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10-1. Contoh penyusunan sekuens multipel. Bahasa

berkembang melalui cara yang mirip dengan yang terjadi pada gen dan
protein. Di sini diperlihatkan kata Inggris "physiological" dalam beberapa
bahasa. penyusunan ini memperlihatkan fitur-fitur yang terkonservasi.
Keidentikan dengan kata dalam bahasa Inggris diperlihatkan dalam warna
gelap; kemiripan bahasa diperlihatkan dalam warna terang. Algoritme
penyusunan sekuens multipel ini mengidentifikasi huruf asam amino dan
nukleotida yang terkonservasi dalam DNA, RNA, dan polipeptida secara
analog.

Molecular Modeling Database & Cn3D
Struktur tiga-dimensi lebih dari 28.000 protein dan polinukleotida
tersimpan dalam Molecular Modeling Database (MMDB). Berkas
untuk setiap struktur dikaitkan dengan kutipan bibliografi yang
relevan, klasifikasi taksonomik, serta sekuens dan struktur sekitar
di database NCBI yang lain. Struktur dapat diperoleh dengan kata
kunci, misalnya nama enzim;. dengan sekuens protein, atau
dengan sekuens nukleotida. Struktur kemudian dapat dilihat,
diputar, dan dimanipulasi dengan menggunakan Cn3D, yakni
suatu perangkat lunak gratis untuk melihat struktur tiga-dimensi
yang dapat diakses dari Entrez melalui download. Cn3D secara
bersamaan memperlihatkan struktur, sekuens, dan penyusunan,
serta memiliki fitur untuk mengedit pencatatan dan penyusunan.

VAST
Algoritme komputer VAST (Vector Alignment Search Tool)
mengidentifikasi “tetangga” struktural suatu protein seperti
ditentukan oleh serangkaian koordinat tiga-dimensi yang
diberikan oleh pemakai. Karena “tetangga” struktural
prakomputasi untuk protein yang sudah ada di MMDB dapat
diakses melalui Entrez, VAST digunakan untuk mengidentifikasi
tetangga’ struktur protein yang belum terdapat di MMDB.

KESIMPULAN
Bidang bioinformatika dan biologi komputasional yang
berkembang pesat memberi harapan besar bagi masa depan ilmu
kedokteran dan biologi dasar. Sebagian harapan saat ini sudah
dapat dilihat dengan jelas, sementara yang lain masih samarsamar, dan yang lain lagi belum terbayangkan.
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Bioenergetika atau cermodinamika biokimia adalah ilmu tentang
perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Sistem
biologis pada dasarnya bersifat isotermik dan menggunakan
energi kimia untuk menjalankan proses-pioses kehidupan.
Bagaimana seekor hewan memperoleh bahan bakar yang sesuai
dari makanannya untuk menghasilkan energi ini adalah hal
mendasar untuk memahami nutrisi dan Metabolisme normal.
Kemadan akibat kelaparan teijadi jika cadangan energi yang
tersedia habis, dan bentuk-bentuk tertentu malnutrisi berkaitan
dengan ketidakseimbangan energi (marasmus). Hormon droid
mengontrol laju pembebasan energi (laju metabolik), dan jika
terjadi nialfungsi hormon tersebut, penyakit akan dmbul.
Kelebihan s,mpanan energi menyebabkan obesitas, salah satu
penyakit

Sistem Biologis Mengikuti Hukum Dasar
Termodinamika
Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi total
suatu sistem, termasuk sekitarnya, tetap konstan.
Hal ini mengisyaratkan baliwa di dalam sistem total, energi tidak
hilang atau bertambah selama perubahan. Namun, energi dapat
dipindahkan dari satu bagian sistem kc bagian lain atau diubah
menjadi bentuk energi lain. Pada sistem hidup, energi kimia
dapat diubah menjadi panas atau menjadi energi listrik, radiasi,
atau mekanis.
Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi
total suatu sistem harus meningkat jika suatu proses terjadi secara
spontan. Entropi adalah tingkat kekacauan atau ketidakteraturan
sistem dan menjadi maksimal sewaktu mendekati keseimbangan.
Dalam kondisi suhu dan tekanan yang konstan, hubungan antara
perubahan energi bebas (AG) suatu sistem yang bereaksi dan
perubahan entropi (AS) dinyatakan oleh persamaan berikut yang
menggabungkan kedua hukum termodinamika:

terse

ring di masyarakac Barat.

°ALAM SUATU SISTEM, ENERGI BEBAS ADALAH
ENERGI YANG BERMANFAAT
^rubahan energi bebas Gibbs (AG) adalah bagian dari Perubahan
energi total dalam suatu sistem yang tersedia
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memasukkan senyawa^bart‘

dengan penguraian molekul organik kompleks dalam lingkungan
organisme tersebut. Pada semua organisme in., ATP berperan
sentral dalam pemindahan energi bebas dari proses eksergonik ke
proses endergonik (Gambar 11-3). ATP adalah suatu nukleosida
trifosfat yang mengandung adenin, ribosa, dan tiga gugus fosfat.
Dalam reaks.-reaksinya di dalam sel, senyawa ini berfungsi
sebagai kompleks Mg'
(Gambar 11-4).
Pentingnya fosfat dalam metabolisme perantara mula.
tampak jelas dengan ditemukannya peran ATP, adenosin
difosfat (ADP), dan fosfat anorganik (P,) dalam glikolisis

^^S^,3).VunrUneb^

(Bab 18).
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Nilai Intermedia untuk Energi Bebas
Hidrolisis ATP Memiliki Makna Bioenergetik
Penting
Energi bebas standar pada hidrolisis sejumlah fosfat yang secara
biokimiawi penting diperlihatkan di Tabel 11-1. Perkiraan
kecenderungan komparatif masing-masing gugus fosfat
berpindah ke akseptor yang sesuai dapat diperoleh dan AG0'
hidrolisis pada suhu 37 °C. Nilai untuk hidrolisis fosfat terminal
pada ATP membagi daftar menjadi dua kelompok. Fosfat berenergirendah yang diwakili oleh ester fosfat yang ditemukan pada zat-zat
antara glikolisis, memiliki nilai AG° yang lebih kecil daripada
nilai ATP, sementara pada fosfat berenergi-tinggi nilainya lebih
besar daripada nilai ATP. Komponen kelompok fosfat berenergitinggi ini, termasuk ATP, biasanya berupa anhidrida (misalnya 1iosfat pada
1,
3-bisfosfogliserat), enolfosfat (misalnya
fosfoenolpiruvat), dan fosfoguanidin (misalnya kreatin fosfat,
arginin fosfat). Posisi perantara ATP memungkinkan senyawa ini
berperan penting dalam pemindahan energi. Perubahan energi
bebas yang tinggi pada hidrolisis ATP disebabkan oleh
terbebasnya daya tolak muatan atom-atom oksigen bermuatan
negatif yang berdekatan dan stabilisasi produk-produk reaksi,
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Gambar 11-3. Pemindahan energi )t')< berenergi tinggi (-©)■ ke endergonik
melalui senyawa perantar
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Gambar 11-4. Adenosin trifosfat (ATP) yang diperlihatkan sebagai
suatu kompleks magnesium. ADP membentuk kompleks serupa
dengan Mg2*.
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hidrolisis secara
biokimia’
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Kreatin

Kreatin fosfat

Gambar 11-7. Pemindahan fosfat berenergi-tinggi antara ATP dan kreatin
(p)---- ► Glukosa 6-fosfat
''^Fosforilasi. aktivasi,
dan proses
Glukosa endergonik lain

a,a

u Adenosin

AdQ

1,6-bisfosfat

nosin c*

^onosin

,

berlangsung dalam reaksi yang sangat eksergonik dan bersifat
ireversibel dalam kondisi fisiologis. Banyak reaksi “aktivasi”
mengikuti pola ini.

Adenilil Kinase (Miokinase) Saling
Mengonversi Adenin Nukleotida

Gliserol 3-fosfat

Cambar 71-6. Peran siklus ATP/ADP dalam pemindahan fosfat berenergi-

Enzim ini terdapat di sebagian besar sel dan mengatalisis reaksi

tinggi

berikut:

tinggi, konsentrasi ATP dapat meningkat iuntulk ^A'ngs‘
sebagai simpapan fosfat berenergt-tmgg■/ ( am ^ un£uk
Jika ATP berfungsi sebagai dono
membentuk senyawa-senyawa
“j,8' gus fosfat
lebih rendah pada hidrolisis (Iabc
hampir selain diubah menjadi gugus dengan cnc y
contohnya,

ADENILIL
KINASE
2 ADP

ATP + AMP

rendah,

GLISEROL

KINASE

Gliserol + Adenosin — (P)~(P)~(P)
Gliserol—(p) + Adenosin —(P)~(P)

emUn
Reak^
®k,nkan Pen99a^un9an
Me S* ^an9 Secara Termodinamis Kurang

Hal ini memungkinkan:
(1) Fosfat berenergi-tinggi dalam ADP digunakan dalam
pembentukan ATP.
(2)
AMP yang dibentuk sebagai hasil beberapa reaksi
aktivasi yang melibatkan ATP, diperoleh kembali melalui
refosforilasi menjadi ADP.
(3)
Peningkatan konsentrasi AMP jika ATP berkurang
dan memungkinkan AMP berfungsi sebagai sinyal metabolik
(alosterik) untuk meningkatkan laju reaksi katabolik yang pada
gilirannya menghasilkan lebih banyak ATP (Bab 20).

Ketika ATP Membentuk AMP, Pirofosfat
Anorganik (PP,) Dihasilkan

n
n

9untungkan dengan Reaksi yang
9untungkan

S 0, asi

^ ^ glukosa-menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu reaksi

^

tania

1:1

ATP juga dapat dihidrolisis secara langsung menjadi AMP,
disertai pembebasan PP. (Tabel 11-1). Hal ini terjadi, sebagai
contoh, pada aktivasi asam lemak rantai-panjang (Bab 22):

pada glikolisis (Gambar 18-2), sangat endergonik

dak dapar berlangsung dalam kondisi fisiologis.
(1) Glukosa + P. ->Glukosa 6-fosfat + H.O
(AG°'= +13,8 kJ/mol)
berlangsung, reaksi harus digabungkan dengan
lain-—yang lebih eksergonik—misalnya reaksi

r dapat
re^ .
<SI

■

IO fo

sfat terminal ATP.
(2) ATP->ADP + P (AG(y = -30,5 kJ/mol)
<tl dan
dil
W (-lig^ungkan dalam suatu reaksi yang dta,,s« oleh
heksokinase, fosforilasi glukosa mudah

ASIL-KoA
SINTETASE
ATP

+

CoA • SH + R • COOH
AMP + PP + R • CO — SCoA

Reaksi ini disertai oleh hilangnya energi bebas sebagai panas,
yang memastikan bahwa reaksi aktivasi akan berjalan ke kanan;
dan dibantu lebih lanjut oleh pemecahan hidrolitik PP., yang
dikatalisis oleh pirofosfatase anorganik, suatu reaksi yang memiliki
AG° besar (-19,2 kJ/mol). Perhatikan
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Gambar 11-8. Siklus fosfat dan pertukaran adenin nukl

bahwa aktivasi melalui jalur pirofosf
hilangnya dua - P dan bukan satu, se^r^^kiii
1 yang terjadi
ketika terbentuk ADP dan P..

PIROFOSFATASE
ANORGANIK

PP, + H;0

Kombinasi dari reaksi-reaksi di atas m ’ dapat didaur-ulang
ertu
dan adenin nuk^t!!^1*0 (Gambar 11-8).
karka,

Nukleosida Trifosfat Lain Ikut S dalam
Pemindahan Fosfat Ro,. 6rta
rer,

Melalui enzim nukleosida difosfat kinase
CTP dapat disintesis dari difosfatnya, ^ ^

" ^ Tk
YJ
mq ^

^

frcyBi1°pi’)’s i993ot'

£; ^5

1287 entropy ma

ph°sphate c°\

^- i

hoanhydrideb^ J

NUKLEOSIDA
DIFOSFAT
KINASE
ATP+UDP <S-

PERUBAHAN ENERGJ BE
DAPAT DINYATAKAN DAIAM
POTENSIAL RED

M s

ergi.Tj

H

^iSDA -V,.;
1 KL; Bio'»er0

—► ADP + Ufp
<uridin

y

°f Bioenergft**’ J

WfosfM)

Semua trifosfat ini ikut serta dalam Demikian juga, berbagai
nukleosida °Sf°rilasi

j.
mo,,

and decarboxyla'^' J/

“foSfat 7. *<t
n
asc
H ‘oils
V,

Energetks. Acad^'
°eri

er

mi

cs

- Elsevier, 2003-

,

ksidasi dan reduksi, Dalam reaksi yang melibatkan o«t ^
kecenderungan
perubahan energi bebas setar^enerirna elektron. Oe reaktan
mendonasikan atau
^ energi bebas a am
er
sebab itu, selain menyatakan P
g sama kita dapat
bentuk AG° (Bab H),
potensial redoks
menyatakannya secara n^el nSial redoks suatu sistem atau
oksidasi-reduksi (E. 0),
potensial elektro a
(E0) biasanya dibandingkan
Namun> untuk sistem
hidrogen (0,0 volt pada pi
dinyatakan pada^pH
biologis, potensial redoks " da hidrogen sebcsar , 7,0, dengan pH
potensial cle
sebagian sistem redoks
volt. Beberapa potensial redoUa diperlihatkan di Tabe
yang penting pada blokim‘V£s daiam tabel memung m an 12-1.
Posisi relatif sistem red
dari satu rangkaia
kita memperkirakan aiah a i redoks lainnya. reaksi
redoks ke rangkaian re

'j"' dukt^c dan diklasifikasikan menpd. empat
kelompok:oksidase, dehidrogenase, hidropcrok^.dase,
dan oksigenase.

OKSIDASE MENGGUNAKAN OKSIGEN
?EBASA1 AKSEPTOR HIDROGEN

Enzim ini menghasilkan air atau h.drogen
peroksida sebagai produk reaks, (Gambar 12-1).

Sebagian Oksidase Mengandung Tembaga
Sitokrom oksidase adalah suatu hemoprotein yang terdistribusi luas dalam banyak jaringan, memiliki gugus
oroetik heme tipikal, dan terdapat d, m.oglobn
hemoglobin dan sitokrom lain (Bab 6). Enzim m, adalah
komponen terminal pada rantai respiratorik yang terdapat
di mitokondria dan memindahkan elektron yang terbentuk
tr- Oksidasi molekul substrat oleh dehidrogenase ke akseptor
Sirnya. yaitu oksigen. Enzim ini diracun. oleh karbon
monoksida, sianida,' dan hidrogen sulfida. Enzim mi )uga
dinamai “sitokrom Sekarang diketahui bahwa sitokrom
„ dan a berkombinasi dalam satu protein tunggal, dan
kompleks enzim sitokrom oksidase dikenal sebaga, sitokrom
** Kompleks ini mengandung dua molekul heme, masing
masing memiliki satu atom Fe yang berpindah-pmdah
antara Fe3* dan Fe2* sewaktu oksidasi dan reduksi. Selain
itu, terdapat dua atom Cu yang masing-masing. berikatan
dengan satu unit heme.

Oksidase Lainnya Adalah Plavoproftem
Enzim flavoprotein mengandung Bavin mo no nukleotida (FMN)
atau flavin adenin dinukleotida (FAD) soagai gugus prostetik.
FMN dan FAD dibentuk dalam tubuh

♦Istilah "oksidase" kadang digunakan secara koloklif untuk nu'W^ko n semua
enzim yang mengatalisis reaksi yang melibatkan o -sig*-'1 mo
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ucmuiu^.
nembawaelekrron dart
enzim ini •berperan
sebagasebagai pem Gksidase di p>ia
: 1 npron
di pihak
flavoprotein di satu Pih?k da.nrkrom diketahui terdapar

sc tcrkair-I'
l Ur

an

diklasifikasikan

dijelaskan sebelumnya), enzim go

<SJ

°lisis , . oksidatif
Pcrti i b-^oril Um siklus asan\

Sc

pc rti

si rt.>i

bCna

ini

Pproksidase Mereduksi Peroksido dengan
Menggunakan Berbagai Akseptor Elektron

_ /rouh

i i. ..kob antara i ^

(sitokrom oksidase). ^ito^r°^.,U^roiri P450 dan bj, dan c >
is. retikul’um endoplasma (sit°

’^itokondi
:a,i

dalam sinteS",S

^ sel tumbuhan, bakteri, dan 1 aSl'

dan sintesis

‘

d jalur

V,n Der

pembawa

Pentosa f°s
AH
(Red)

BH,
(Red)

(Ok s)

PEROKSIDASE

H.O + AH,

2H.O + A

9Qmuog

?

12-1.

.

aterosklerosis (Lihat Bab 15 dan 44).

oksidasi dan reduksi. Kecualk ‘
Uk

bcbas yang pada

perantara antara asu-t^ respiratorik

JO

Ko

peroks'da ya g b

adalah suatu pembawa

Flavoprotein pemindah ee “°".drogcnilsc dan rantai

tti

H

OKSIDASE

Oksidasi suatu metabolil
r,k5idase yang (A) membentuk Hfi, dan

dehidrogenase) lipoat

depenc.cn

^ i respirator*^

E

PEROECS11IDA ISuPEROKSlDA ORGAN1K
SEBAGAI SUBSTRAT

(Gambar 13-5)- Peran

piruvat dan a-ketoglutarat

protein apoenz.m masing-masing. u
mengandung satu atau lebih logam seh-,„ • i °flav°Prorf/
Contoh enzim flavoprotein antara lain ada! ^°fakt0r
esenSM
oksidase, suatu enzim terkait-FMN yan 854,11 kantf* '
dengan spesifisitas umum untuk deamhf
di J**.
asam L-amino alami; xantin oksidase T 0ksi(W asa
molibdenum dan berperan penting daj g ^nganj m'
purin menjadi asam urat (Bab 33); da am Perubahan u"^
hewan urikotelik (Bab 28); dan aldehiT8^ Pentin&
mengandung
molibdenum
danterdapar
besi nZuA:
^alia,
suatu
enzim terkait-FAD
yang
? dehidSe*o*en
pada substrat aldehida dan N-her^
rta k
oksidasi dan reduksi enzim-enzim
*• ^
tlda
Bukti mengisyaratkan adanva r„„i.'^ah
a
diperlihatkan di Gambar 12- y reaksi

AH2

, Miserol-3-fosfat dehidrogenase
pereduksi langsung

dari substrat ke rantai respiraton_ ajaiah pada reaksi lain dehidrogenase

nSU0 Padara a

at

dari vitamin riboflavin (Bab 44). FMN I
berikatan sccara erat, tetapi bukan I*'1 1^ bi

■
(H- + e)

51
(H‘ + e)

1
is mi. In/"
kc A

I • ll) Mcmind"liUa fu"BSi u,ama:
a
'" dalam $Uat |nlu(lrogcn dari satu substrat

Asetoasetat/3-hidroksibutirat

Gambar

.O

Ji
■Ov.
'■

(Ok s)

►.pembawaH2"
---------- (Red)
HSSROGE^!

IDROGENASE LpESlFlKUyiy^

DEHIurv -----SPEStFlKUNiy*^
Gambar 12-3. Oksidasi suatu met

5%.;‘

Hi^ (at

Pasangan dehidrogenase.
au

ke) rantai xL'\\^

t'Crk i n , ^Keria seu*»&*
^ ya1g leh t komPonen' bi>r V
“ngg, (Gan> e,
lts,»at dehidroge

abo.it yang cHMa«* °>ch

Di eritrosit dan jaringan lain, enzim glutation peroks^'tetik yang
mengandung selenium sebagai gugus [ mengatalisis destruksi
H202 dan hidroPe^°kslda idPasi melalui konversi glutation tereduksi
menjadi tero sehingga lipid membran dan hemoglobin terlmdung
oksidasi oleh peroksida (Bab 21).
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CNStearil-KoA desaturase

Cyt b.

Flavoprotein

NADH;

.

Amin oksidase. dsbnya

Cyt P450 •

Flavoprotein

NADPH-

Hiciroksilasi
Peroksidasi
lipid
Heme
oksigenase

.

Gambar 12-4. Mekanisme oksidasi dan reduksi

Flavoprotein.

koenzim nikotinamida. Terdapat stereospesifisitas

ida (CN ) menghambat tahap yang

di posisi 4 nikotinamida saat zat ini tereduksi oleh

transpor elektron di

suatu substrat AH,. Salah satu atom' hidrogen
dikeluarkan

dari

substrat

sebagai

suatu

Gambar

inti

12-5.

mikrosom. Sian

Rantai

ditandai.

hidrogen dengan dua elektron (ion hidrida, H+) dan
dipindahkan ke posisi 4, tempat atom ini dapat
melekat pada posisi A atau B sesuai spesifisitas
yang ditentukan oleh dehidrogenase tertentu yang

NADPH mendonasikan

mengatalisis reaksi. Sisa hidrogen dari pasangan

pcreduksi
WGambarl2-5),yangP.

untuk

ek

ada di tempat■ pe
m Selain itu. sistem di ginjal yang mengatalisis a- 18). bela
hidrol«ikolekalsiferol dalam

mereduksi berbagai sitokrom int . jam suatu rangkaian
gilirannya dioksidasi oleh sub^rat
bagai siklus
reaksi enzimatik yang secara ko <: U.^roSom hati, sitokrom hidroksilase
(Gambar 12-6). I 1 jtronl dan memiliki P450 ditemukan bersama dengan
site . en^ aminopirin, peran penting dalam dctoksili^asi. «- ^ ,arnj hidroksilasi

hidrogen yang dikeluarkan dari substrat tetap
bebas sebagai ion hidrogen.

se

Katalase Menggunakan Hidrogen
Peroksida Sebagai Donor Elektron
& Akseptor Elektron

(jlu

'fnv„ (!' ok%n bcrikau
lasu
bkel0
dibagi - atau
akt

Katalase adalah suatu hemoprotein yane m gugus heme. Selain
em

memiliki aktivitas
golongan ini juga mampu menggunakan satu n ’

‘

ClU m

Pat

‘^olekul Hp

c-l'

24-h.droks.to pada «n

7a.hidroUsilase

daTl’teroTzy-hidtoksilase yang berperan dalam biosintesis asam
empedu di hati (Bab 26)-adalah enzim 1 450.

SUPEROKS1DA D1SMUTASE
MEUNDUNG1 ORGANISME AEROB DARI
TOKSISITAS OKSIGEN
Pemindahan elektron tunggal ke 02 menghasilkan radikal bebas anion

superoksida (O/ ) yang berpotensi ntetusak. Efek destruktif ini diperkuat
oleh terbentuknya reaksi berantai

ovarium, dan plasenta serta bei1 D
Di ksi

° 9e

sebagai berikut

2

°ksi9e^199abungkan

/

******* °lekul°r ke dalam ^

KATALASE

Pcrl

ihnrl

2H.O

tka d

'' 'baWah:

2H.0 +,
ni

Pada kebanyakan kondisi in vivo a^t-

°h

^+o

Substrat A-H

(0W

>CCnCSenz- 2^A°

katalase tampaknya lebih cenderung per°ksidas

ogentisat d»°

tolt
siant ’ uom°gentisat u» |t»
'gan
b
besi- rari^atdioksigenaSc .gC
d
dan ' tri L
P'ro
29- triptofan J
s,
) Van.,
........................... 1,.,n hL
^angmenggunakan
'"'l 1 S?.udiO^Z.
9eh Memasuki

S,m mk
' ^muC
ginjal, dan hat.. Fungsinya diduga mengL , n mul<osn
Bnhidt’»E
peroksida yang terbentuk oleh kerja olcJi/ an hidrnc,
ditemukan di banyak jaringan, meliput; Per°ksis kaya
0°^akan
menghasilkan
^ ^itnl ^°r§anei°m
202 dikelompokkan
oksidase
danHkatalase.
Oleh sebab^*

NAOPH
FADH.,

Vn 0, . Ub<r lekular

merusaknya. Namun, sistem transpor eugan enzim &
dan mikrosom serta xantin oksidase harUs j°n
S

-i> P450-A-H
I
Fe‘

hom

^

ditemukan dalam darah, sumsum tulanP tCr,a^- Kata| ^

sebagai sumber tambahan H,Ov

in1
in dcntf

sebagai

substrat atau donor elektron da e'cu'Hp lainnya sebagai oksidan atau
akseptor elekti

anilin, morfin, dan benzamletanun
lebih mudah.
sehingga kelarutan dan ekskresmy3
-jj^j kemampuan
Banyak obat seperti fenobarbital n-n,l
^
untuk menginduksi pembentu <an
sitokrom P450.
,,-iitokondriaditemukan
Sistem sitokrom P450 mikrosom m
tcstis,
di jaringan steroidogenik,
W* dengan biosintesis

dan

25-

2Fe,S.2’

an

CO

i „

men a

Bkan

P450-A-H

A.H &Ur>g. ^tfon atau kosub*'

OKSIGENASE MENGATALISK PEMINDAHAN
LANGSUHQ a IPENGGABUINiGAINI OKSIGSK.
BCE DALAM SUATU MOUKUI sUfcs

Fe — O

A
Si

H- °

!+?H

,^A

,.^ + Z
,di ^ (j)

P450-A-H
I
Fe-‘ — 0.5

Oksigenase berhubungan dengan sintesi berbagai jenis
metabolit. Enzim gol0n 'S ata^ pCn penggabungan oksigen ke
dalam suacV 'ni

A-OH
A

-OH + HP

'“ASrv

. vimksilase dalam mikrosom. Sistem yang diperlihatkan sangat khas ciklus
sitokrom p45°'''(lrenal. Sitokrom P450 hidroksilase mikrosom hati tidak memerluka. Gambar 12-0. - jlase pada ko,K' ok‘sif|a (CO)
menghambat tahap yang ditandai. untuk steroid h " Karboll monc -

Xw1r
m°lck

o

NADP'

5^ y5"S 1 ■

Pertimb ^

2Fe,S,J'

isis

*5

St

r:

S

at

't
ok
y^
Dr

ro

• '%np , >etf

protein besi-sulfurFe^

'°siStero.d

A:i ' ‘coin dan - j etahl»iBaik NApl
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Rantai Respiratorik & Fosforilasi Oksiaatir
radikal-bebas (Bab 15). Pembentukan superoksida terbe
,,Maa

aanoksigen
ukmSci. di
u» jaringan
jauugdu uan
»nya a-tokofi.r«l.
dari
dan weneradaan
keberadaansuDernU;,)
sup^
a-,ok„fao| (v„
dismutase,
yaitu
enzim
yang
bertanggung
j
„
f
<«W*»gtr)
„d:. . '1 Wavn... .
awab
dismutase, yaitu enzim vans bertnn<m„n„ .

^ mcn&M

*

0 T+

»

- r s:t™»

oksidasi(hib*1 h,0'°8's* scPcrn Pltla
1)1
SUai

Uaksen,n^n',a^c^ron) sel.ilu discru'(’c

eduktalCktr°n
mctab
olUmc C, mc,lliliki lHrbag.u lu,%.rp‘
PCniin

2* H*

tubu

0Ksidasi

g dal,

,dasc

Kdari C f(;Spirasi> Hidropcioksul.i^

• r^niarair??an olch radikal lubas; d'1" °' *

Sitc(W1->01 + atc(W))

,arinEan tcr, 7oksil«si oh.u dan steroid-

abka„ oil!!, ®

atau dihilangkan oleh superoksida dismutase

0- + O-~ + 2H'

okap jauH lebih banyak
Organisme aerob mamP“ "^"“torik daripada organisme
energi bebas dalam subst P berlangsung di dalam
anaerob. Sebagian besar proses „ house" (“pabr.k
mitokondria yang disebut sebag r pembentukan zat
energi”) sel. Respiras! digabung . ^ fosforilasi oks.datif.
antaraberenergi-lingg"1-yalluu:tal) dan racun (misa nya
Sejumlah obat (misalnya amobax
,umbat
fosforilasi

dan dclmlro^n.isc u

scb

7

PERAN BIOMEDIS

• *i d;

0ksidor

Enz - Flavin - H, + O, -> Enz - Flavin-H + r»lLr

1

r.mu

bel
membersihkan zat im dl semua organisme aerob (mcsW^ ^
tidak pada anaerob obligat) menunjukkan bahwa tok ^
potensial oksigen disebabkan oleh perubahnnn lsi!as
superoksida.
‘ "nya mc'Madi R,NG|<ASAN
Superoksida terbentuk jika flavin tercduk ■
terdapat, contohnya dalam xantin oksidase— '~~yanB
reoksidasi secara univalen oleh oksigen moleku[ mCn^ami

Superoksida dapat mereduksi sitokrom c tert,\ •.

itamin K), lxkci|.i
I >•

11,1

+***&

*****
***, ’ ismmasc-

'SUPEROKSI
DA’

-°Qn u, ^ ln Cell r„ . ‘ xVBcn activation and i'1L

P1SMUTASF

«t,lv

Cyt

°chr0msp,ru,0n-

Nature IWi.W.:.’ '
01

. BlarL N*W- arn'acol Toxicol
Dalam reaksi ini, superoksida berfungsi seb
C
reduktan. Oleh sebab itu, superoksida dis ^
1
organisme aerob dari efek superoksidT^ melNun "
merugikan. Enzim ini terdapat di Sem ^ berpot gutama di mitokondria dan sitosol
^r‘nRan ^
,
,
atlQ
--—- van sitosol.
MPC
oleh.....
100%
oksio-pnrlol-,—
'pUri
rftL;
„_ '~
. “gan
b ap„ . M,r . ,l,ySt.A„. c
DA:
PUn ter
hewan oleh 100% oksigendalam atm0sf
PajaJ ?
'U Rcv ^

^

*

paru-paru, namun pajanan berkePanja, ^

Cer

ENZIM SPESIFIK BE^!^pARTEMENSEBAGA1 PENANDAK° HKAN
kompartemen YANG D PISA
MEMBRAN M1TOKOND

“,X1C01 “l,u

peningkatan adaptif superoksida dism.,^ menyek-k, Va v,. ,laV.H T'^cs »,
“ ’“

lls

( l nce: A,

Utam fU & r

‘ M“

itu,U

1

kerusakan paru-paru dan kematian ^ * V R.Sson £ »5.
S n
e,,er et cs
& ‘ ' i-lsevier. 20‘>3- .
gai anrLi anj_- an,,
R, ir ° 'u‘°
Tl “"aag

ba

^ vl
ncr

M^'
r/0w

Health itnd l)r

sianida. karbon
Beberapa kelainan
oksidatif dan biasanya beraki a
batkan komponenherediter pada mitokondria JJ»n8 f ; 0ksidatif pernah
komponen rantai respiratorik dan fo£* ^ cnscfalopatl
dilaporkan. Pasien datang denga:,
serta sering mengalami asidosis

?o()

.

ai

A

22 dan 17) .erdapat_ d tom m
dengan rantai respiratorik (resp ry

mengumpulkan dan “1?"^ menuju reaksi akhir
mengarahkan enzim ^

dan komponen

tZS&SSZZi-rr*. -*
yTng dihasilkan sebagai fosfat berenergi-tinggi.
D„nln:

Pesoiratorik Terkandung

S”; v t
dipindahkan dari NADH ke koenzin Jg ^ ^
ubikuinon); Q-^krom e o^doreduk

^

III), yang memindahkan eWf°"

menuntaskan

sitokrom c oltsidase (Kompto IV^"g
1 ar yang Permea

Mitokondria memiliki membran « menlbran dalam
terhadap sebagian besar ab° bungkus roatr*s > yang permeabel
selektil, dan mem
diranda, 0,eb
dalam nya (Gambar 13-1). M'^.KOA sintetase dan adanya
r atl
berbagai enzim, tcrniasu
e dan ^ "
gliserolfosfat asiltransferase. ^membran. Fosfohpid kinase
ditemukan di rU3^ membran dalam bersama kardiolipin
terkqnsentrasi di ATp sintase dan berbag dengan enzim rantai
respirator transporter membran.

RANTAI RESPIRAT©^ ^^RTINPA^
EKUIVALEN1 PEREDUKS"
POMPA PROTON

rantai ini dengan memindahkan elek
menyebabkan elektron tersebut tereduks
(Gambar 13-3). Beberapa
A
D
yang lebih positif daripada N
suksinat) menyalurkan elektron U ^
kecmpat,

^Q^

..
I
(misalnya

^
bukan

suksinat Q reduktase (KompUks ^ ^

kompleks I Keempat kompleks im te

^

dalam mitokondria, tetapi Q dan sitoi
Q cepat berdifusi di dalam membran, sementara sito

merupakan suatu protein terlarut. Aliran elektron melalui
Kompleks 1, 111, dan IV menyebabkan proton terp P
dari matriks melewati membran dalam mitokondria men J
ruang antarmembran (Gambar 13-7).

Flavoprotein dao Protein B®^®}®J2nRal,tai (Fe-S)
Sebagai Komponeini IComplleftcs
Respiratorik

Sebagian besar energi yang ^ mino
P j‘ karbohidrat, asam
lemak, dan.
pereduksi
dalam mitokondria sebagai c .^ani^ar 13-2)- cr a equivalents) (-H
atau elektron
dlb

^^
^ scna

terda at

Flavoprotein (Bab 12) adalahkomponen penting dalam Kompleks 1 dan II.

Nukleotida flavin teroksidas. (
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Suksinat Fumarat

Enzim di mombr.tn dal‘inl
Pembawa (carnets) ATP
smlaso Transporter
momt>rfln

Enzim di inatnks
mitoKondi'A
Enzim siklus asam
Enzim oksidnsi-l'
Piruval dohidrogonoso

Cyt c

NADH + H*

lnksidoredL,wa

----------

n,onk

Q. koenzim Q a,au ubikuinon; cyt, sitokrom.

. m .liran elektron melalui rantai respiratorik. Q.
Gambar 13-3. Diagr
Gambar 13-1. Struktur membran mi
Perhatikan

bahwa

membran

dalam

banyak lipatan, atau krista.

*okon

(||

........ j-.nindahkan m
elektron selan,utnya^
(dihasllkan saat
Fe-S ke Q (Gambar 13-5).
Gambar
penguraian tr.as.lgl.scrol at‘P ,ektron Ue Q melalu,
(Gambar 13-5).
8.2) dan asil KoA
jalur berbeda yang melibatkan nav f
dan

■ xj ADH ke 1'N'lN,
Pada awalnya, elektron

gandi

mon

FAD) dapat mengalami reduksi pada rpelepasan dua elektron (untuk memb
FADHJ, tetapi senyawa ini jUga ^ elektron
untuk membentuk semiku Protein besibelerang (protein b ' • ditemukan pada
Kompleks I, \\ ^ ini dapat mengandung
satu, dua, atau terikat pada atom sulfur
anorganik da sistein-SH pada protein
(Gambar \l dalam reaksi pemindahan satu
elekt mengalami reaksi redoks antara
Fe2*^'

.t'dan akhirnya ke Q

MEMBRAN LUAR

kemudian menuju rangka.an i

Enzim di mombran li*a>,T1L Asil

(Gambar 13-5). Di

KoA sintetaso G'isorol(osInt
asil

r°n

^.Q rcdukjase),

^

FADH2 dibentuk sewakt

itrat

Melalui KorfP

Pr
/
Cys

Pr
Cys
atau Komplck-s °csar
berbentuk I. y*** ari Nadu
ke Q, ber*lf
'^elcwati membran:
Q + 5H’

Pr

/
Cys

Fe

,Sc

i+

(Gatnbar

menjadi fumarat dalam s.klus asan

/
/
Cys

cys
Pr

,
Pr
A

MAKANAN

Pr

Lemak-

/

Pr
\

cys

/

Cys
X

Karbohidrat'

\
Protein

/

<©
•
Fe

nembentukan ATP.

respiratorik

>
X

/
Fe

/
Pr

©

/
Cys
Gambar 13-2. Peran
utama menghasilkan >

X

P
r
B
2Fe-2S. (C) Pusat 4Fe-^ W

\
Cys
\
Pr
A) Fe.S

yang paling sederhana dengan satu Fe terikat oleh empat sistein. ( )

Cys
'Pr
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CH30

CH3O

OH
QHr

teroksidasi sempurna (kuinon) * CT: Bentuk semikuinon (radikal bebas)

: Bentuk tereduksi (kuinol) (QH2) Q: Bentuk

Cyt c

Cyt c
Ruang
antarmembran

2H+

QH

~\

tlro-s

Membran
dalam
mitokondria

bH +— bL

Fe-S —► Cyt c,

2H+

Matriks
mitokondria
■nu menhdi Q. satu elektron dilepaskan ke cyt c melalui Rieske \
S

Gambar 13-6. Siklus proses ^ ^ membentuk
antarmembran.

^

semikuinon menjadi QH, dan 2l I

(iarn

s e n l i

(

n

P

^ ] k t X ^ d i k ' p a s k a n ke semikuinon sehingga mereduksi

Fe-S dan cyt c,, dan
2H* ke dalam ruang

P*P^ besiW Q. koenzim Q atau ubikuinon; cyt, sitokrom.

Oksigen Molekular Tereduksi Menjadi Air

Siklus Q Menggabungkan jjjjjjjj.,

Melalui Kompleks IV

Elekttron dengan Transp
Kompleks DUD

Sitokrom c tereduksi dioksidasi oleh Kompleks IV (sitokrom c
oksidase), disertai oleh reduksi 02 menjadi dua molekul

.
.• nH ke sitokrom c melalui
Elektron dipindahkan dari Q 2 |,rase):
Kompleks 111 (Q-sitokrom c oksidore u

air:

4Cyt Clercduksi + 02 + 8H'm1|rjks —>

QH, + 2Cyt cmdukM + 2H>,ii‘> _>
Q + 2Cyt c,
• U m c , b , dan ^h’
Proses ini dipercayai melibatkan S‘t°jaj<_ia7j1J-1 dengan satu
serta Rieske Fe-S (suatu Fe-S yang «
bukan ke
u us
atom Fe yang terikat pada dua g g _ ^ dikenal sebagai
dua gugus sistein-SH) (Gambar >
tiga bentuk,
siklus Q (Gambar 13-6). Qdapa
atau semikuinon
kuinon teroksidasi, kuinol tere sej5entarSelamasiklus,
(Gambar 13-6). Semikuinon terbentu^^ menjadi
dan setiap satu siklus menghasi <a antarmembran, dan
Q> membebaskan 4H* ke dalam 1 ‘
. jcan 2H‘ diambil
reduksi satu Q menjadi Q^2’
bahwa sewaktu Q
dari matriks (Gambar 13-6)- cl iianya rnembawa satu,
membawa dua

sehingga oksidasi satu QH2 S
molekul sitokrom c melalui siklus U-

dengan .reduksi dua

^ Cyt Clumksjd3sj + 2H20 + 4H ruang anurmembran

Pemindahan empat elektron dari sitokrom c ke O, mi melibatkan

dua gugus heme, a dan ay dan Cu (Gambar 13-5). Elektron pada
awalnya dipindahkan ke sebuah inti Cu (CuA) yang mengandung
2 atom Cu yang terikat pada dua gugus protein sistein-SH (mirip
suatu Fe-S), kemudian secara berurutan pada heme a, heme a#
pusat Cu kedua, CuB, yang terikat pada heme ay dan akhirnya
pada 02- Dari delapan H’ yang dikeluarkan dari matriks, empat
diantranya digunakan untuk membentuk dua molekul air dan
empat sisanya dipompa ke dalam ruang antarmembran. Jadi,
untuk tiap pasangan elektron yang melintasi lantai rerspiratorik
dari NADH atau FADH2, 2H* dipompa melewati membran oleh
Kompleks IV. O, tetap terikat erat pada Kompleks IV sampai
tereduksi sempurna, dan ha
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Ruang
antarmembran - • ■ ntU| Membran
1
Kompleks dalam
mitokondria

Gambar 73-8. Mekanisme pembentukan ATP oleh
ATP sintase. Kompleks enzim terdiri °dari sebuah
subkompleks F„ yaitu sua u cakram subunit-subun.t
protein Sebuah subunit y dalam bentuk “as roda
bengkok melekat pada subkompleks tersebut Protonnroton yang melewati cakram unit C menyebabkan
cakram dan subunit y yang melekat padanya
berputar. Subunit y masuk kc dalam subkompleks F,
yangterdir, dar, tiga subunit « clan tiga subunit P
yang melekat pada membran dan tidak berputar.
ADP dan P diserap secara bertahap oleh subunit B
untuk membentuk ATP, yang dilepaskan sewaktu
subunit y yang berputar memeras masing-masing
subunit (S secara bergantian dan mengubah
konformasinya. Oleh karena itu, dihasilkan tiga
molekul ATP per putaran. Untuk memperjelas, tidak
semua subuni t yang telah berhasil diidentifikasi
diperl.hatkan- misalnya "as roda" tersebut juga
memiliki sebuah subunit c.

ADP + Pi

Q ...

Matriks
mitokondria
NADH +

H*NAD

Membran
dalam
mitokondria
Bagian luar

Gambar 13-7. Teori kemiosmotik tentano t
gradien proton di sepanjang membra! ?nf°Sfori'asi oksi.
mengalir bahk ke dalam matriks mel.i ega,if di
membran terhadap ion sehingga men ^ ATp ma«nks) ^ I i„
'—
meminimalkan pembebasan zat„
merusak, seperti anion i'Zat antar;

"'"ara
IW

RANTAI RESPIRATORIK MENGHASILK
SEBAGIAN BESA^^ KATABOL1SME
DITANGKAP SELAMA KAT

merusak, seperti anion supe^a"ti>r» yan„,
rerbentuk jika 02 meneritna J* ata„ X "S0
tua
i2).
*udUr°S 19 yan AT
8 I»

I

levv CyUi|okrom.
ot'(vi

Uln

Jj

°n; cl!.pa mol‘l|ui ATP silit.ist* S'

(Bab

TRANSPOR ELEKTRON MCI
RESPDRATORDK MENGHAC.^I
GRADIEN PROTON YAtJr ^
PEMBENTUKAN ATP MEM|CU

- J' Vf.14

.. .i. fXcfat berenergt----.
.v
Ik fosfat berenergi-tinggi)
ADP menangkap (dalam bentuk
„
_
cukup banyak energi bebas yang , dinamai juga a at
proses katabolik. A IP yang te
menyalurkan eneigi
tukar” energi sel karena senyaw.
g memerlukan
bebas untuk menjalankan proses-f

^

sc**? 5 • a» atp f A . c t ; - s i i n

Aliran elektron melalui rantai re •
melalui proses fosforilasi obi?**rik men«>k
yang dikemukakan oleh Peter J TeOri

^

Kontrol Respiratorik Menjamin Pasokan
ATP yang Konstan
, aiu respiratorik mitokondria dapat d.kendal.kan oleh
^ Zn ADP. Hal ini terjadi karena oksidasi dan

rjs dim ::adaanP istirahat berada di keadaan 4, dan
resphasi dikontrol oleh ketersediaan ADP. Jika sel melakukan
UeL ATP diubah menjadi ADP sehingga resp.ras. dapat
meningkat yang selanjutnya memulihkan simpanan AT .
Dalam kondisi tertentu, konsentrasi fosfat anorganik )uga
dapat memengaruhi laju fungsi rantai respiratorik. Sewaktu
respiratorik meningkat (seperti saat olah taga), sel mendekat

Tabel 13-1- Keadaan kontrol respiratorik.

mendalilkan bahwa kedua prose. - Pad Cni*0'mn,MnrrtnoU„^: ..
, 1111 bpfL--

_

Kondisi yang Memengaruhi Laju Respirasi .................................
Keadaan" \' \ Ketersediaan ADP dan substrat

potensial
(negatifdi
^"‘^n 0i .'“^SeU- 'M>
potensialelektrokimia
eektrokim.a(negatif
disis.^an ol^Hi **
pembentukan
1 P. Seperti
pembentukan AATP.
Sepertitelah dil^^'M
>k _ 1
telahd|u

]' h\ Melekat pada sU‘l J 2 5 (Gambar 13.7). Di pihak lain. )‘
, HUtlM*enal Seb p yang >

5)m

dan IV bekerja sebagai pompa <CtahUi, ^ ^icu %
dalam mitokondria bersifat imp ; r°ton.
umum dan terhadap proton, kw!^1*1

\

- —u__. USUsnyah„ XD:
umum dan terhadap proton, khUsu. C1 5
%
di ruang antar membran yang 'nyaPr0to aP«0n bt^
proton seperti diperkirakan dalaill
"’"'N.tit.N!

HIS^

P O'ein. F„ mene>
li°LlenyebtkIC SUatu kanal p> ,1
al^pl |

an

F„

^ Komplcks 11,
suUinat atau 3.fosfogliserat) teroM^ uk; yU^io P:0

U

berputa1'*

> A III, dan IV, hanya 1,5 mol ATP P f S .

H

= 1,5‘ Reaksi'reaksi in! dl C1

fosfor;lasi

oksidatif

Dengan mempertimbang an

Keadaan 4 ; Hanya ketersediaan ADP
Keadaan 5

Jj/l di tingkat rantai
M.ptaW*-W bahwa hampir 90%

X'i^Vi^ ter)<id- (Gambar 1 ' fid /) angka-angka im, dapat ^ihasiikan dari oksidasi semp ‘
WjSA>S%? |1,:rub'|melalu' suatU bVA fosfetberenergi'tinggl ^melalui fosforilasi oksidati y. g
an ko formasi
1 mo1 ,ukosa dipero1
"
S
iTetpiratorik (Tabel 18-05u>
ber
ucr
« k ^ aP«-' dari
digabungkan
L . W**Ah
; putar
dari ^ u>* dangan ranta, resprra
1
informasi
</,{]
'\Sk .X,,0vang
" i"1'"™r"'1’ JtA'/

'^>vsr£>f i

Keadaan 2 Hanya ketersediaan substrat
Keadaan 3 Kapasitas rantai respiratorik itu send'r^,ka
:semua substrat dan komponen berada
; dalam keadaan jenuh

; Hanya ketersediaan oksigen_
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Pemisah kopel (misalnya ' '"°^'|liras lipoid ^"",
(Bab 15) dan meningkatkan pe
sehingga P° .
dalam mitokondria terhadap P ATP sintase (Gelektrokimia menurun dan <!, berlangsung tanp
13-7). Dengan cata ini, oks.das. dap
fosforilasi.

BAGIAN DALAM

_
Tic MEMBRA

N

lUKAN
IfAPERMEABlLlTAS
W£MER
NU1CA
DALAM MITOKONDRIA f TRANSPORTER PE
.

NADH -<■

er[Ukaran

yang
Oi membran, terdapat slst^nsporter (yan6
melibatkan protein-protein

Pemisah kopel

Oligomis

terhadap

dan

'“

ntuk

membran) untuk pertukarai • aminidiperl^

kation terhadap ion H'. Sistem se

ADP+p

in

Cambar 13-9. Tempat-tempat inhibjsj /rs
TTFA, suatu agen peng.kat-Fe (fe. rhM pa(ia r

\ SH

Ra„ ^‘ai,

tln

*P

FT*
keseimbangan listrik d< bersi^t Perrn

‘

Membran dalam mitokondria
'^1Hkw

l,«sS

ATP
,ot|ktertentu.

BAL

ara
ter,onisas.

se

— s££w

Gambar 13-11. Kombinasi transporter ’^^p^imporH*/ transporter adenin
nukleotida (©) dalam sintes .
. yang
P, yang diperlihatkan di gambar setara dengan antip
diperlihatkan di Gambar 13-10.
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PERAN BIOMEDIS
Karbohidrat terscbar luas dalam tumbuhan clan hewan;
senyawa ini memiliki peran struktural dan metabolik yang
penting. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon
dioksida dan air melalui fotosintesis dan disimpan sebagai
pati (kan]i, starch) atau digunakan untuk menyintesis selulosa
dindingsel tumbuhan. Hewan dapat menyintesis karbohidrat
dari asam amino, tetapi sebagian besar karbohidrat hewan
terutama berasal dari tumbuhan. Glukosa adalah karbohidrat
terpcnting;
kebanyakan
karbohidrat
dalam
makanan

telah direduksi menjadi suatu gugus alkohol, juga terdapat
secara alami dalam makanan. Alkohol ini dibentuk melalui
reduksi monosakarida dan digunakan dalam pembuatan
makanan untuk menurunkan berat badan dan untuk pasien
diabetes. Alkohol polihidrat kurang diserap dengan baik,
dan menghasilkan separuh energi yang dihasilkan oleh gula.
(2)
Disakarida adalah produk kondensasi dua unit
monosakarida, contohnya maltosa dan sukrosa.
(3)
Oligosakarida adalah produk kondensasi tiga
sampai sepuluh monosakarida. Sebagian besar oligosakarida
tidak dicerna oleh enzim dalam tubuh manusia.

(4)

Polisakarida adalah

produk kondensasi lebih

discrap

dari sepuluh unit monosakarida, contohnya pati dan

ke dalam aliran darah sebagai glukosa, dan gula lain diubah
menjadi glukosa di hati. Glukosa adalah bahan bakar
metabolik utama pada mamalia (kecuali pern amah biak) dan
b
ahan bakar universal bagi janin. Glukosa adalah prekursor
l
mtuk sintesis semua karbohidrat lain di tubuh, termasuk
glikogen untuk penyimpanan; ribosa dan deoksiribosa
dalam asam nuklear; galaktosa dalam laktosa susu, dalam
glikolipid, dan sebagai kombinasi dengan protein dalam
glikoprotein dan proteoglikan. Penyakit terkait metabolisme
karbohidrat antara lain diabetes mellitus, galaktosemia,
Penyzkh penimbunan glikogen (glycogen storage

bercabang. Polisakarida kadang-kadang diklasifikasikan

dekstrin yang mungkin merupakan polimer linier atau
sebagai heksosan atau pentosan, bergantung pada identitas
monosakarida pembentuknya. Selain pati dan dekstrin,
makanan mengandung beragam polisakarida lain yang
sccara kolektif dinamai polisakarida nonpati; zat ini tidak
dicerna oleh enzim manusia, dan merupakan komponen
utama serat dalam makanan, contohnya selulosa dari
dinding sel tumbuhan (suatu polimer glukosa) dan inulin,
yaitu simpanan karbohidrat pada beberapa tumbuhan (suatu
polimer fruktosa).

diseases), dan intoleransi laktosa.

SECARA BIOMEDBS, GLUKOSA ADALAH
MONOSAKARIDA TERPENTING

KARBOHIDRAT ADALAH turunan

Struktur Glukoso Dapat Bigamfeairkan

ALBEHUDA ATAU KETON DARI ALKOHOL

dalam Tiga Bentuk

p

O UHIDRAT

karbohidrat diklasifikasikan sebagai berikut:
(1) Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat
di,
iidroIisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana.
M
°nosakarida ini dapat diklasifikasikan sebagai triosa,
tetr
osa, pentosa, heksosa, atau hcptosa, bergantung
Pada
atom
p3cijumlah
*

karbon;
dan aiuuo«
sebagai aldosa
atau etosa
^umlah atom karbon; dan
sebagai
-------------nada agugus aldehida atau keton.yang dtmih i
Unherpantnnw
ac a
sen g P ^ S 8 aldehida atau keton. yang dimiiiki
disajikan dt label 14j f Wa lcrsebut. Contoh-contoh disajikan di Tabel 14- /-Hrohol
eain
gu|a aldehida dan keton, alkohol polihidrat (alkohol
atau poliol), dengan gugus aldehida atau keton yang
bc/

Rum us struktur rantai-lurus (aldoheksosa; Gambar 14-1 A)
dapat menjelaskan sebagian sifat glukosa, tetapi struktur
siklik (hemiasetal yang dibentuk oleh reaksi antara gugus
aldehida dan gugus hidroksil) lebih termodinamis 1 dan
menjelaskan sifat-sifat yang lain. Struktur siklik yang biasa
digambar, seperti diperlihatkan di Gambar 14-IB, yaitu
proyeksi Haworth, merupakan molekul dilihat dari samping
dan atas bidang cincin; ikatan-ikatan yang terletak paling

a u us
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tetapi terjadi isomerisme di sekitar posisi 1, atom karbo
anomerik atau karbonil, untuk menghasilkan campurai
glukopiranosa (38%) dan U-glukopiranosa (62%). kurang can
0,3% memperlihatkan anomer a dan 0 glukofuranosa.
(4) Epimer: Isomer-isomer yang berbeda akibat variasi
konfigurasi —OH dan — H pada atom karbon , . , <
4 glukosa dikenal sebagai epimer. Secaia bio ogis, q glukosa
terpenting adalah manosa dan galaktosa a g niasing-masing
dibentuk oleh epimerisasi atom dan 4 (Gambar 14-5).
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(5) Isomerisme aldosa-ketosa: Fruktosa memiliki rumus
molekul yang sama dengan glukosa, tetapi rumus strukturnya
berbeda karena terdapat sebuah gugus keto potensial di posisi 2,
atom karbon anomerik fruktosa (Gambar 14-4 dan 14-6),
sementara terdapat sebuah gugus aldehida potensial di posisi 1,
atom karbon anomerik glukosa (Gambar 14-2 dan 14-7).
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H
OH H H2
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p-o-Fruktofuranosa

furanosa fruktosa.

Turunan triosa, tetrosa, dan pentosa serta gula tujuh-karbon
(sedoheptulosa) terbentuk sebagai zat metabolik-antara dalam
glikolisis dan jalur pentosa fosfat. Pentosa berperan penting
dalam nukleotida, asam nukleat, dan beberapa koenzim (Tabel
14-2). Glukosa, galaktosa, fruktosa, dan manosa adalah heksosa
terpenting secara fisiologis (Tabel 14-3). Ketosa yang penting
secara biokimiawi diperlihatkan di Gambar 14-6, dan berbagai
aldosa penting di Gambar 14-7.
Selain itu, turunan asam karboksilat dari glukosa juga
penting, termasuk D-glukuronat (untuk pembentukan glukuronida dan dalam glikosaminoglikan) dan turunan metaboliknya, L-iduronat (dalam glikosaminoglikan) (Gambar 148) dan L-gulonat (suatu zat antara dalam jalur asam uro- nat;
lihat Gambar 21-4).

Gula Membentuk Glikosida dengan
Senyawa Lain & dengan Sesamanya
Glikosida dibentuk oleh kondensasi antara gugus hidroksil
karbon anomerik suatu monosakarida, dan senyawa kedua yang
mungkin atau juga bukan monosakarida lain (pada kasus suatu
aglikon). Jika gugus kedua adalah suatu hidroksil, ikatan Oglikosida adalah suatu ikatan asetal karena terbentuk dari reaksi
antara suatu gugus hemiasetal (dibentuk dari satu gugus aldehida
dan satu gugus -OH) dan gugus -OH lain. Jika bagian
hemiasetalnya adalah glukosa, senyawa yang terbentuk adalah
glukosida; jika galaktosa, akan terbentuk suatu galaktosida; dan
seterusnya. Jika gugus kedua adalah amin, ikatan /V-glikosidat
akan terbentuk, misalnya antara adenin dan ribosa dalam
nukleotida, seperti ATP (Gambar 11-4).
Glikosida banyak terdapat di alam; aglikon dapat berupa
metanol, gliserol, suatu sterol, suatu fenol, atau suatu basa,
misalnya adenin. Glikosida yang penting dalam bidang
kedokteran sehubungan dengan kerjanya di jantung (glikosida
jantung), semuanya mengandung steroid sebagai aglikon.
Glikosida ini mencakup turunan digitalis dan strofantus misalnya
ouabain, yakni suatu inhibitor Na'-K' ATPase di membran sel.
Glikosida lain meliputi antibiotik seperti streptomisin.
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—COOH terminal. Contoh diperlihatkan di Tabel 15-1.
Anggota-anggota lain yang lebih tinggi dari rangkaian ini
terdapat, terutama di malam (wax). Beberapa asam lemak
rantai bercabang juga pernah diisolasi dari sumber nabati
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menjadi:
(1)
Asam tidak-jenuh tunggal (monoetenoid, monoenoat),
mengandung satu ikatan rangkap.
(2)
Asam tidak-jenuh ganda (poli^tenoid, polienoat),
mengandung dua atau lebih ikatan rangkap
(3)
Eikosanoid: Senyawa yang berasal dari asam lemak
eikosa (20-karbon) polienoat ini, terdiri dari prostanoid,
leukotrien (LT), dan lipoksin (LX). Prostanoid
mencakup prostaglandin (PG), prostasildin (PGI),

terminal dikenal sebagai karbon co atau n.
Berbagai perjanjian menggimakanAimmkmenunjukkan
jumlah dan posisi ikatan rangkap (Gambar 15-1); misalnya
menunjukkan sebuah ikatan rangkap di antara karbon 9
dan 10 asam lemak; co9 menunjukkan sebuah ikatan rangkap
c
h karbon ke-9 yang dihitung dari karbon (0. Pada hewan,
■katan rangkap tambahan dimasukkan hanya antara ikatan
I'angkap yang sudah ada (mis. 0)9, to6, atau 0)3) dan karbon
karboksil, sehingga dihasilkan tiga seri asam lemak yang
masing-masing dikenal sebagai famili 0)9, 0)6, dan 0)3.

dan trombolcsan (TX).
Prostaglandin terdapat pada hampir semua jaringan
mamalia yang bekerja sebagai hormon lokal; zat ini memiliki
aktivitas fisiologis dan farmakologis yang penting. Senyawa
golongan ini disintesis in vivo dengan cara siklisasi bagian
tengah rantai karbon dari asam lemak tak-jenuh ganda
20-karbon (eikosanoat) (misalnya asam arakidonat) untuk
membentuk suatu cincin siklopentana (Gambar 15-2).
Serangkaian senyawa terkait, tromboksan, memiliki cincin
siklopentana yang diselingi oleh sebuah atom oksigen (cincin
oksana) (Gambar 15-3). Tiga asam lemak eikosanoat yang
As
am Lemak Jenuh Tidak Mengandung
berbeda menghasilkan tiga gugus eikosanoid yang ditandai
oleh jumlah ikatan rangkap di rantai samping, misalnya PG,,
Ikatan Rangkap
PG„ PGr Gugus-gugus substituen berbeda yang melekat
As
am lemak jenuh dapat digambarkan berupa asam asetat
pada cincin menghasilkan serangkaian prostaglandin dan
(CH
3-—COOH) sebagai anggota pertama rangkaian dengan
tromboksan yang dinamai A, B, dst—misalnya tipe ”E”
^ 2 yang ditambahkan di antara gugus C 3 an
i prostaglandin (seperti pada PGE,) memiliki sebuah gugus
di posisi 9, sementara tipe ”F” memiliki sebuah gugus
hidroksil di posisi ini. Leukotrien dan lipoksin adalah
Tabel
Asam lemak jenuh
kelompok ketiga turunan eikosanoid yang terbentuk melalui
Nama15-1.
' Jumlah
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Tabel 15-2.Asam lemak tak-jenuh yang
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Gambar 15-3. Tromboksan A
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Gambar 15-7. Triasil-sn-gliserol
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Metabolisme IFosfogliserol
Zat ini adalah fosfoasilgliserol yang
radikal asil, misalnya lisofosfatidilk
penting dalam metabolisme dan
fosfolipid (Gambar 15-9). Senyaw
dalam lipoprotein teroksidasi dan
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:rlihatkan sebagai berkut:

(1) Inisiasi:
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Y* 4- RH -» R* +
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namanya berakhiran -ol. ‘ SUatu St*-

ROOR

vikaian \ \ ) tlipCrlih-‘tk‘l
/^"'WnyangnuU'k.''1”1 5u c
llUn
)ukkan dengan g*11 ‘lu stcroid
5cx selain t n t n s «
,5p. Ciugns mc-f
" alu berafln ,1,1.,,,, L-mili#
n

Konstituen Pe

Karena Asimetri pada
IBamiyak
Stereoisomer
Terbentuk

leruistribus
i ^ jaringan
saraf. ran plasma
clan lip° L>kan
sebagai ester Uc
5
Vang
mengalami cs1
"Panjang.

Senyawa
tUlT

1

1

>buban atau

a tllr
ba
nbuhan dan

Seramid—
Glukosa- (Asilsfingo- sin)

Galaktos,

ra&1 lnD

(Gambar 15-1^‘;
Cri
ya\va ini akibat be^

SetmyowiP D*1'

Gambar 15-13. Gangliosida

namun senyaW;1
Q

reseptor di usus manusia untuk t l1!

'OKSi

ROOR + O

Se

perti kolestero
Gambar 'J'
cincin yan§

inti
sterc
,rdekata
n(

nyang^'
konfig^351 C'

BAB 15: LIPID YANG PENTING SECARA FISIOLOGIS / 1 3 7
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PERAN BIOMEDIS
Metabolisme adalah istilah yang digunakan untuk menjela*kan interkonvcrsi senyawa kimia di da am tu u ,
.
diambil oleh tiap molekul, hubungan ~
™
mekanisme yang mengatur aliran mecabcol.t meUuuaJur
jalur metabolisme. Jalur metabolik digolong ^
„
kategori: (1) jalur anabolik, yaitu ,a ur-,a ur
^
dalam sintesis senyawa yang lebn ,,rnrein dari
keci1, mi n
prekursor yang lebih
^ ^"ngferol dan glikoasam ammo dan sintesis cadang.
b
katabogen. Jalur anabolik bersifat endoternu .
ser|ng
l>k, yang berperan dalam penguraian
eksotermjk,
melibatkan reaksi oksidatif; ja 11 . , ^TP terutama
yang menghasilkan e l u i i v a l e n y a n g
hermelalui rantai respiratorik, . PJ J‘uu
uPi«.ria sebagai
langsung di ’persimpangan”
«ni«lny.
en
P ghubung antara jalur katabohk dar •
s,
klus asam sitrat.
normal sangat
Pengetahuan tentang metab •
mendasari
Penting untuk memahami ke a,nj111 ajaptasi terhadap
Penyakit. Metabolisme normal mencat
menyusui.
ma^a kelaparan, aktivitas fisik, kehatm ai^ drfsiensi gizii
kelainan metabolisme dapat terja *
efek obat
defisiensi enzim, sekresi abnormal iormo
dat> toksin
, .70 kg memerlukan
Orang dewasa dengan berat a «
bahan bakar
“kita,10-12
MJ
(2400-2900
kka)
memerlukan
mct;
abolik setiap hari; hewan yang e
lebih kecil
1 • • - —-J 5L- i r dan hewan yang

nipan ' —r1 hari; hewan yang lebih besai —
nie^e, / ? ^ §sedikit dan hewan yang lebih kecil
hewai) cj! an banyak, per kg berat badannya, serta yang s_ an ana^
yang sedang tumbuh memiliki kebutuhan Pengeii,CCara
ProPorsi°nal lebih besar untuk memenuhi 'n' rern'11 <ln enerS'
pertumbuhan. Bagi manusia kebutuhan Cnuhi dari karbohidrat
(40-60%), lipid (terutama
s,

1 1

an

triasilgliserol, 30-40%), dan protein (10-15%), serta alkohol.
Campuran karbohidrat, lipid, dan protein yang dioksidasi
bergantung pada apakah subjek berada dalam keadaan puasa
atau kenyang, dan bergantung pada intensitas
kerja fisik.
Kebutuhan akan bahan bakar metabolik relatif konstan
sepanjang hari karena aktivitas fisik rerata meningkatkan laju
metabolik hanya sekitar 40-50% di atas laju metabolik basal.
Namun, kebanyakan orang mengonsumsi asupan harian bahan
bakar metabolik mereka dalam dua atau tiga kali makan
sehingga terdapat kebutuhan untuk membentuk cadangan
karbohidrat (glikogen di hati dan otot) dan lipid (triasilgliseol di
jaringan adiposa) pada periodesetelah makan, yang digunakan
ketika belum terdapat asupan makanan.
Jika asupan bahan bakar metabolik selalu lebih besar daripada
pengeluaran energi, kelebihan bahan bakar ini disimpan, umumnya
sebagai triasilgliserol di jaringan adiposa sehingga timbul obesitas
dan berbagai masalah kesehatan yang menyertainya. Sebaliknya,
jika asupan bahan bakar metabolik terus menerus lebih sedikit
daripada pengeluaran energi, cadangan lemak dan karbohidrat nihil,
asam amino yang berasal dari pergantian (turnover) protein
digunakan untuk metabolisme yang menghasilkan energi, bukan
untuk sintesis protein sehingga terjadi emaciation (kurus kering),
pengecilan otot (wasting), dan akhirnya kematian.

Pada keadaan kenyang, setelah makan, pasokan karbohidrat
berlimpah, dan bahan bakar metabolik untuk kebanyakan
jaringan adalah glukosa. Pada keadaan puasa glukosa harus
dihemat untuk digunakan oleh sistem saraf pusat (yang sangat
bergantung sepenuhnya pada glukosa) dan sel darah merah
(yang bergantung pada glukosa). Jadi, jaringan yang
menggunakan bahan bakar selain glukosa dapat menggunakan
bahan bakar alternatif; otot dan hati mengoksidasi asam lemak
dan hati membentuk badan keton dari asam lemak untuk
diekspor ke otot dan jaringan lain.
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Gam 3

lihatkan jalur-jalur utama dan berbagai produk akhir. Badan
TeK^adalah asetoasetat, 3-hidroksibutirat, dan aseton.

. «• cO melalui siklus asam sitrat; (2) digunakan untuk
me

mbentuk2 glukosa (glukoneogenesis); atau (3) untuk
membentuk badan keton.
Beberapa asam ammo juga menjadi prekursor bagi wa jain,
misalnya purin, pirimidin, hormon, seperti Spinefrin dan
tiroksin, dan neurotransmiter.

siklus

steroid senyawa [n\ dig^nakan ui*1^ membentuk
^ Di hat1’ ton (asetoasetat 3'hidr^^ibutirat) yang badan bahan
bakar panting paJa keadaan puasa
merupa
lama-

taboliSme

h r 16-3- Gambaran singkat metabolisme asam lemak yang

IALUR METABOLIK DAPAT DIPELAJARI DI
BERBAGAI T1NGKAT SUSUNAN
Selain penelitian pada organisme keseluruhan, penelitian di
berbagai tingkat susunan dapat mengungkapkan lokasi dan

integrasi jalur-jalur metabolik. (1) Di tingkat t^ingan dan organ,
sifat substrat yang masuk dan metabolit yang keluar dari jaringan
dan organ dapat diketahui. (2) Di tingkat subselular, setiap organel
sel (misalnya mitokondria) atau kompartemen (misalnya sitosol)
memiliki peran tertentu yang membentuk sebagian pola jalur
metabolik subselular.

Di Tingkat Jaringan dan Organ, Sirkulasi Darah Mengintegrasilcan
Metabolisme
Asam ammo yang berasal dari pencernaan protein makanan
dan glukosa yang berasal dari pencernaan karbohidrat

Steroid
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140/ BAGIAN II: BIOENERGETIKA &

Asa
m

Makanan

lom
ak
Kolesterol

Knrbohid
rat _
Asam
amino

Jalur pontor.n
fosfat

A

setit-KoA ^^woiogenesis
\

Badan
keto
n
Siklus
asa
m
sitra
t

Metabolisme

Asam Lemak

Asam

lomak

Karbohidrat

■Pencernaai

sederh
ana
(teruta
ma
olukos
a)
Katabo/ismi
sin
j*k
at
me
tab
oia1ptasikan
lr

uta

gufl;l
S

emua I1 1
suatu
da
produk 11 'asi
n
oleh
siklus
er
'i
ma

as:
hat
ka
n.

°hidrat
Berp
*Qsib

. kar utama
bagi kL
Glukos*
s
? * dimetabolisn^’
^ aerob, li i yang dapat
;:^asi Jpurn> *
en
gan pemben111

Ketogenesis

BAB 16: TINJAUAN UMUM METABOLISME

Asari

lemal

Jalur pentosa
foufnt

Karbohidrat

Asetil-KoA

Asam amino

Ketogcni

Siklus
asam
sitrat

Karbohidi

Kolostorol

Gula''
sederhana
(terutama

^glukosa
)

a

Ptasikan guna ^
^a. Semua pr°C
Sll
‘Uu produk 1,1,1 lsi
°leh siklus as*0'
Uta

Gambar 16-1. Garis besar ja|u
protein, dan lemak dari maka
KoA yang dioksidasi di
siklus' ATP melalui proses
fosforilasi

^■dirafr Berpu
GlukoS°

Qsib

ut

ama bagi kc ^
Metabolisms
a,
’ngan aerob ^

yang dapat LSl
sempurna 1 San
pembenf1

Kolesten

METABOLIK

PENVEDIAAM BAHAN
METABOLISME

Steroid

TINJAUAN

Ttiasiig',sero'
(lemak)

Glikolisis
140/ BAGIAN II: BIOENERGETIKA & METABOUSME KARBO)

amin
o

juga

siaen). dengan

Asam
loma
k

Makanan

untuk

Kolesterol

Karbohi£rat
__
Asam amino

Asetil-KoA —-~7^7isteroio9^n
csl s

\

Badan
keto
n

Jnlur ponto*®
fonfnt
Siklu
s
asa
m
sitra
t

Asam

lomak

Karbohidrat

■Pencernaai
'Gul
a''
sederh
ana
(teruta
ma
alukos
a)

amino
‘Kafabo/fsrrjt

ia|n'ran Sin«kal nu'labo'^11’^^ utama clan I
V'rtihatkan.

yl
ie

Hs^iad:ipt“'|kan
>c '>

Ca/n^r 76-7. Cans besar ,alUr.ialu
protein, clan lemak dan makanan. w Ukk*aW KoA yang
dioksidasi di siklus asam si,?^ i*'ur J ‘S^ aTP melalui
proses fosforilasi oksida,J(1^akhi^^'

1

"««■ s«“*1 >■ /

s11"*

H in-

/A

>^SR

^<*25tSS2«

^ Ck^fyA yang dap*V A

lt^n

sempurH‘l

^CnRan Dembeiltl‘

Ketogencsis

/ BAGIAN II;

B,

°ENERGETIK A

BAB 16: TINJAUAN UMUM METABOLISME DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR METABOLIK / 143

Glukosa Asarn ,V
lemak

Badan
kolon
'

Tu'unan

nitrogen
non-proloin

PLASMA
DARAH

ilukosa
C

*mbari6.4'Camh

Lipoprotei
n TG C"

Asam <■
lemak^v

Sln8kat

TG
JARINGAN
ADIPOSAl)(,f,)-«K.n

produk .ikf, i r n ' ' 1

p,

TG
Makanan

USUS HALUS

asma

i I-. iinirl iihma (FFA, asam lemak bebas; LPL, lipoprotein lipase; MG, monoasilgliserol;
CamW 76-6. Transpor dan nasib substrat dan metabo , M u ama. (Fh
TG-

triasilgliserol; VLDL, lipoprotein berdensitas sang

1 Hati memilik' peran
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_ Jicapai
darah (Gambar 16-5). Pada
saat ini
dengan menyerap glukosa yang me
likogenesis) atau
an
mengubahnya menjadi glikogc
maka„, hati
asam lemak (lipogenesis). Di antara N , diiri glikogen
bekerja mempertahankan kadar glukosa • *
dengan
(ghkogenolisis), dan bersama
; |aktat, gliserol,
Mengubah met
abor,tno,,l<arbol,drat;sq-

neogencsis).

c an

asam amino menjadi g u osa o ^emac{ai sangat ^nieliharaan
kadar glukosa daiai ya sebagai bahan Penting bagi jaringan yang
mem
* ®satunya (eritrosit). akar utama (otak) atau bahan ba ^
^ plasma utama
^latl )uga membentuk berbagai1
amin0 yang
Misalnya albumin) dan mende
g
diangkut
ke
van
^lebihi kebutuhan dan membentuk urea y

Gambar 16-5. Transpor dan nasib
glukosa bebas di otot karena gluko^ ^t da

£‘njal untuk diekskresikan.
|L1kosa sebagai bahan
. Otot rangka menggunakan g
GO maupUn
akar, baik secara aerob yang membentuk

___

anaerob, yang membentuk laktat. Otot rangka menyimpan
glikogen sebagai bahan bakar untuk digunakan dalam kontraksi
otot dan membentuk protein otot dari asam amino plasma. Otot
membentuk sekitar 50% massa tubuh dan karenanya merupakan
simpanan protein yang cukup besar dan dapat digunakan untuk
menyuplai asam amino untuk glukoneogenesis pada keadaan
kelaparan.
Lipid dalam makanan (Gambar 16-6) terutama berupa
triasilgliserol,
dan
mengalami
hidrolisis
menjadi
monoasilgliserol dan asam lemak di usus, yang kemudian
mengalami re-esterifikasi di mukosa usus. Di sini, lipid ini
dikemas bersama protein dan disekresikan ke dalam sistem limfe
lalu ke aliran darah sebagai kilomikron, yaitu lipoprotein plasma
terbesar. Kilomikron juga mengandung nutrien larut-lipid
lainnya. Tidak seperti glukosa dan asam amino, triasilgliserol
kilomikron tidak diserap langsung oleh hati. Senyawa. ini mulamula dimetabolisme oleh jaringan yang mengandung lipoprotein
lipase yang menghidrolisis triasilgliserol, dan membebaskan
asam lemak yang kemudian
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memasuki mitokondria untuk menghasilkan
sebagai prekursor untuk sintesis glukosa.
menpandung
Membran retikulum ent °P .
, ribosom
sistem enzim untuk sintesis triasi g »sero , bertanggung jawab untuk
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DIATUR s TERPADU
I | : suatu jalur sangat
Regulasi aliran (fluks) keseluruhan me a^
cjari jalur
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aS0
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cjcn„an mengontrol tersebut
tepat sasaran. Regulasi ini dicapa ^ e bersangkutan, s»tu atau
lebih reaksi kunci di >a . yipa,aor fisikokimia Vang dikatalisis oleh
enzim regulator* ^ dikatalisis oleh Vang mengendalikan laju
suatu rca<si y
tjng dalam
enzim, misalnya konsentrasi substiat, s.
(Bab 9)mengontrol laju keseluruhan suatu ja ui i
R
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n
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eaksi yang Tidak-Setimbang Adalah T Kontrol

Potensial
|r j ke depan dan
sehingga

palam suatu reaksi yang setimbang,
Ce
^elakang berlangsung dengan <-e
tidak terjadi aliran netto ke salah satu

sctara

^.n

° B ° Cr°jadi ali«" A;:
- dalam kondisi "steady
’ :.XL\\ pasokan a
Inklri
^ kanan karena terus mener“ suatu jalur metabolik Pengeluaran
vivo,
k
1
i D. Pada praktiknya. c •
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Gambar 16-7. Lokasi intrasel dan gar
asam amino esensial; AA <->, metab0|;

stlltt

hampir selalu terdapat satu atau lebih reaksi yang tidaksetimbang, dengan reaktan yang berada dalam konsentrasi
yang
jauh dari keadaan setimbang. Sebagai upaya untuk mencapa.
keseimbangan, terjadi kehilangan energi bebas dalam jumlah
besar, sehingga reaksi tipe ini pada dasarnya bersifat
ireversibel
Panas
A <-> B C <-> D
jalur seperti ini memiliki aliran dan arah. Enzim-enzim yang
mengatalisis reaksi tidak-seimbang terdapat dalam konsentrasi
rendah dan mengalami berbagai mekanisme reguatonk.
Namun, sebagian besar reaksi dalam jalur-jalur metabolik
tidak
dapat diklasifikasikan sebagai setimbang atau t.dak-setimbang,
tetapi berada di antara kedua keadaan ekstrem tersebut.

Reaksi Penghasil Aliran Adalah Reaksi
Pertfainnia dalam Suafru Jailor
yang Tersaturasi oleh Substrafr

Suatu reaksi dapat diketahui sebagai reaksi yang tidak-seimbang
jika K enzim jauh lebih rendah daripada konsentrasi substrat
normal Reaksi pertama dalam glikolisis yang dikatalisis oleh
heksokinase (Gambar 18-2) adalah suatu tahap penghasil
aliran karena Kn untuk glukosa sebesar 0,05 mmol/L jauh d,
bawah konsentrasi glukosa darah normal sebesar 5 mmol/L.

MEKANISME AIGSTERBK & HORMONAL
PENTING DALAM PENGATURAN
metabolik REAKSI YANG DIKATALISIS

OLEH ENZIM
Di Gambar 16-8 diperlihatkan suatu jalur metabolik
hipotetis, dengan reaksi A <-> B dan C <-> D sebagai reaksi
setimbang dan B -» C sebagai reaksi yang tidak-setimbang.
Aliran melalui jalur seperti ini dapat diatur oleh ketersediaan
substrat A. Hal ini bergantung pada pasokannya dari
darah yang selanjutnya bergantung pada asupan makanan
atau reaksi-reaksi kunci yang membebaskan substrat dari
cadangan di jaringan ke dalam aliran darah, misalnya
glikogen fosforilase di hati (Gambar 19-1) dan lipase yang
peka-hormon di jaringan adiposa (Gambar 25-8). Aliran
tersebut juga bergantung pada transpor substrat A ke dalam
sel. Selain itu, aliran ditentukan oleh pengeluaran produk
akhir D dan ketersediaan kosubstrat atau kofaktor yang
diwakili oleh X dan Y. Enzim-enzim yang mengatalisis reaksi
yang tidak-setimbang sering berupa protein alosterik yang
dapat mengalami kontrol “umpan-balik” atau “umpanmaju” (feed-forward) oleh pem'odifikasi alosterik (allostenc
modifiers) sebagai respons cepat terhadap kebutuhan
sel (Bab 9). Produk suatu jalur biosintetik seringkali
menghambat enzim yang mengatalisis reaksi pertama di ja ur
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Sebagian besar asam amino yang melebihi kebutuhan
untuk sintesis protein (berasal dari diet atau dari peigantian
protein jaringan) menghasilkan piruvat, atau zat antara
empat- dan lima-karbon pada siklus asam sitrat. Piruvat
dapat mengalami karboksilasi menjadi oksaloasetat yang
merupakan substrat primer untuk glukoneogenesis, dan zat
antara lain pada siklus juga menghasilkan pening catan ne
pembentukan oksaloasetat, yang kemudian tersedia untuk
glukoneogenesis. Asam-asam amino tersebut diklasifikasikan
sebagai glukogenik. Dua asam amino (lisin dan leusin) anya
menghasilkan asetil-KoA pada oksidasi sehingga tidak dapat
digunakan untuk glukoneogenesis, dan empat aim y y
fenilalanin, tirosin, triptofan, dan isoleusin) menghasilkan
asetil-KoA dan zat-zat antara siklus asam sitrat yang dapat
digunakan untuk glukoneogenesis. Asam-asam ammo yang
menghasilkan asetil-KoA ini disebut sebaga. asam
ketogenik karena dalam keadaan puasa ama atau e .
sejumlah besar asecil-KoA digunakan untuk sintesis badan
keton di hati.

Eru.

a|OS|Qf,|(

BAHAN BAKAR METABOLIK DIPASOK
DALAM KEADAAN KENYANG MAUPUN

PUASA
Glukosa Selalu Dibutuhkan oleh Sistem
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Gambar 16-8.
menunjukkan
enzim inaktif
mRNA
tingl<

'•

Mel

bergantung mutlak pada glikolisis anaer^
Pentosa fosfat. Otak dapat memetabol
u
ntuk memenuhi sekitar 20% kebutu iar vanp terjadi
har
us dipasok oleh glukosa. Perubahan ,m^konsekuensi dari
dalam keadaan puasa dan kelaparan a a ^ cadangan
^eharusan untuk mempertahankan g u jjpUnakan oleh
ter
batas glikogen di hati dan otot ^ in penyediaan
ot
ak dan sel darah merah, dan until • r:nKan lain. Pada
bahan bakar metabolik akernatif untu ]
keh— •-«
■ •
-1 elukosa daian >

<anisme

r,ernpat-temp.

en
di™ j3di akijf

kat

r|bosom-

berlangsung ccr

Wsedanok

aban

BANYAK BAHAN B A K A * DAPAT
DIPERTUKARkXiJ MEtA&(
Karbohidrat

yang

berlebihan

dib

keton
sisanya

jumlah
^

bakar metabolik alternatif untu J ja|am jum|

^ehamilan, janin
membutuhkan gu

0

m;

S1

gnihkan, demikian juga sintesis
^enyusui (Gambar 16-9).
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j^encernaan diserap, pasokan a ia° bahan bakar er,irnpah. Pada keadaan
ini, gluk°f\ jaringan; hal im Utarna untuk oksidasi di sebagian
raSi (rasio karbon
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aiTiati sebagai peningkatan kuosie" r P dikonsumsi)
^^idayang^iproduksi terhadap oks1^ /^mendekati 1 s*itar 0,8 dalam
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I Ambilan glukosa oleh otot dan jaringan adiposa dikontrol
oleh insulin yang disekresikan oleh sel fi pankreas sebagai
respons terhadap peningkatan kadar glukosa di darah porta.
Dalam keadaan puasa, transporter glukosa di otot dan jaringan
adiposa (GLUT-4) berada di vesikel intrasel. Respons dini
terhadap insulin adalah migrasi vesikel-vesikel ini ke
permukaan sel, tempat vesikcl- vcsikel tersebut menyatu dengan
membran plasma dan memajankan transporter glukosa aktif.
Jaringan yang peka- insulin ini hanya menyerap glukosa dari
aliran darah dalam jumlah signifikan jika terdapat hormon ini.
Sewaktu sekresi insulin berkurang dalam keadaan puasa,
reseptor kembali diinternalisasi sehingga ambilan glukosa
berkurang.
Ambilan glukosa oleh hati tidak bergantung pada insulin,
tetapi hati memiliki suatu isoenzim heksokinase (glukokinase)
dengan Km tinggi sehingga ketika kadar glukosa yang masuk ke
hati meningkat, laju sintesis glukosa 6-fosfat juga meningkat.
Hal ini melebihi kebutuhan hati akan mctabolismc pembcntukenergi, dan digunakan terutama untuk membentuk glikogen. Di
hati dan otot rangka, insulin bekerja untuk merangsang glikogen
sintetase dan menghambat glikogen fosforilase. Sebagian
glukosa yang masuk ke hati juga dapat digunakan untuk
lipogenesis dan karenanya untuk sintesis triasilgliserol. Di
jaringan adiposa, insulin merangsang penyerapan glukosa,
konversinya menjadi asam lemak, dan esterifikasinya menjadi
triasilgliserol. Insulin menghambat lipolisis intrasel dan
pelepasan asam lemak bebas.
Produk pencernaan lipid masuk ke sirkulasi sebagai kilomikron,
yaitu lipoprotein plasma tcrbesar yang kaya akan triasilgliserol
(lihat Bab 25). Di jaringan adiposa dan otot rangka, lipoprotein
lipase ekstrasel disintesis dan diaktifkan sebagai respons terhadap
insulin; asam lemak tidak-teresterifikasi yang terbentuk sebagian
besar diserap oleh jaringan dan digunakan untuk sintesis
triasilgliserol, sementara gliserol tetap berada di dalam darah dan
diserap oleh hati serta digunakan untuk glukoneogenesis dan
sintesis glikogen atau lipogenesis. Asam lemak yang menetap di
dalam darah diserap oleh hati dan direesterifikasi. Sisa kilomikron
yang lipidnya sudah berkurang dibersihkan oleh hati, dan
triasilgliserol yang tersisa diekspor, bersama dengan triasilgliserol
yang disintesis di hati, dalam bentuk lipoprotein berdensitas sangatrendah (VLDL).
Pada keadaan normal, laju katabolisme protein jaringan
relatif konstan sepanjang hari; peningkatan laju katabolisme
protein hanya terjadi pada keadaan kaheksiayang disebabkan oleh
kanker stadium lanjut dan penyakit lain. Pada keadaan puasa
terjadi katabolisme protein netto dan sintesis protein netto pada
keadaan kenyang ketika laju sintesis meningkat sebesar 20—
25%. Peningkatan laju sintesis protein sebagai respons terhadap
peningkatan ketersediaan asam amino dan bahan bakar metabolik
juga merupakan respons terhadap
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Tabel 16-1. Produksi energi, konsumsi oksigen, dan produksi karbon dioksida dalam
oksidasi bahan bakar metabolik
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Gambar 16-9. ^
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transaminasi menjadi alanin, dengan mengorbankan asamasam amino yang berasal dari penguraian cadangan protein
’labiP yang terbentuk pada keadaan kenyang. Alanin, dan
scjumlah besar asam-asam keto yang dihasilkan dari
transaminasi ini dikeluarkan dari otot, dan diserap oleh hati
tempat alanin mengalami transaminasi untuk menghasilkan
piruvat. Asam-asam amino yang terbentuk sebagian besar
diekspor kembali ke otot, dan menyediakan gugus amino untuk
membentuk lebih banyak alanin, sementara piruvat adalah
substrat utama untuk glukoneogenesis di hati.
Di jaringan adiposa penurunan insulin dan peningkatan
glukagon menyebabkan terhambatnya lipogenesis, inaktivasi
lipoprotein lipase, dan pengaktifan lipase peka-hormon intrasel
(Bab 25). Hal ini menyebabkan peningkatan pelepasan gliserol
(yaitu substrat untuk glukoneogenesis di hati) dan asam lemak
bcbas dari jaringan adiposa yang digunakan oleh hati, jantung,
dan otot rangka sebagai bahan bakar metabolik yang lebih
disukai sehingga glukosa dapat dihemat.
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Gambar 16-10. Perubahan relatif berbagai parameter metabol pada
permulaan masa kelaparan.

BAB

BAGIAN „..BIOENERGET,KA&WETABO
150

16: TINJAUAN UMUM METABOLISME DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR METABOLIK

asam lemak, serta rantai respiratorik dan ATP s.ntase.
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asam lemak, serta rantai respiratorik dan ATP sintase.
Membran retikulum endoplasma mengandung enzimenzim untuk sejumlah proses lain, termasuk sintesis
triasilgliserol dan metabolisme obat.
° Jalur-jalur metabolik diatur oleh mekanisme cepat yang
memengaruhi aktivitas enzim yang sudah ada, yi.
modifikasi alosterik dan kovalen (sering sebagai respons
terhadap kerja hormon) dan mekanisme lambat yang
memengaruhi sintesis enzim.
* Karbohidrat dan asam amino dari makanan yang melebihi
kebutuhan dapat digunakan untuk menyintesis asam
lemak dan, triasilgliserol.
Pada keadaan puasa dan kelaparan, glukosa harus tetap
disediakan untuk otak dan sel darah mcrah; pada keadaan
puasa awal, glukosa dipasok dari cadangan glikogen.
Untuk menghemat glukosa, otot dan jaringan lain tidak
menyerap glukosa jika sekresi insulin rendah; jaringanjaringan ini lebih menggunakan asam lemak (dan
kemudian badan keton) sebagai bahan bakar.
« Dalam keadaan puasa, jaringan adiposa melepaskan asam
lemak bebas. Pada puasa berkepanjangan dan kelaparan,
asam-asam lemak ini digunakan oleh hati untuk
menyintesis badan keton yang diekspor ke otot untuk
menjadi bahan bakar utama.
« Sebagian besar asam amino yang berasal dari diet atau
pergantian protein jaringan dapat digunakan untuk
glukoneogenesis, demikian juga gliserol dari
triasilgliserol.
• Baik asam lemak yang berasal dari diet atau lipolisis
triasilgliserol jaringan adiposa, maupun badan keton yang
dibentuk dari asam lemak pada keadaan puasa, tidak
menghasilkan substrat untuk glukoneogenesis.
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Gambar 17-2. Siklus asam sitrat: jalur katabolik utama untuk asetil-KoA
pada organisme aerob. Asetil-KoA, produk katabolisme karbohidrat,
protein, dan lipid, dibavva ke siklus asam sitrat dan dioksidasi menjadi CO,
disertai pembebasan ekuivalen pereduksi (2H). Oksidasi 2H selanjutnya di
rantai respiratorik menyebabkan fosforilasi ADP menjadi ATP. Untuk satu
putaran siklus, dihasilkan 11 ATP melalui fosforilasi oksidatif dan 1 ATP
dihasilkan di tingkat substrat dari perubahan suksinil-KoA menjadi
suksinat.

Jika metabolisme badan keton terjadi di jaringan
ekstrahepatik, terdapat suatu reaksi alternatif yang dikatalisis oleh
suksinil-KoA-asetoasetat-KoA transferase (tioforase) yang
melibatkan pemindahan KoA dari suksinil-KoA ke asetoasetat,
dan membentuk asetoasetil-KoA (Bab 22).
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Mctabolismc suksinat yang menyebabkan terbentuknya
°ksaloasctat, memiliki rangkaian reaksi kimia vang
•sama seperti yang terjadi pada oksidasi-fi asam lemak:
dehidrogenasi untuk membentuk ikatan rangkap karbon-kekarbon. penambahan air untuk membentuk gugus hidroksil,
Jan dehidrogcnasi lebih lanjut untuk menghasilkan gugus
<>kso pada oksaloasetat.
Reaksi dehidrogcnasi pertama yang membentuk fumarat dikatalisis
oleh suksinat dehidrogenase yang terikat pada permukaan dalam membran
dalam mitokondria. Enzim *ni mengandung 1-AD dan protein besisulfur (Fe:S), dan secara langsung mercduksi ubikuinon dalam rantai
transpor elektron. Fumarase (fumarat hidratase) mengatalisis penambahan
air pada ikatan rangkap fumarat sehingga rnenghasilkan malat. Malat
diubah menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrogenase, suatu reaksi yang
memerlukan NAD'. Meskipun keseimbangan reaksi ini jauh
menguntungkan malat, namun aliran netto reaksi tersebut adalah ke
oksaloasetat karena oksaloasetat terus dikeluarkan (untuk membentuk
sitrat, sebagai substrat glukoneogenesis, atau mengalami transaminasi
menjadi aspartat) serta reoksidasi NADH terjadi secara kontinu.

CH -CO'VS-CoA AsetilKoA
MALAT

0
II

DEHIDROGENASE

NADH

\ r snrRAraKTASE
c-coo* —

CH -COO'
Oksaloasetat HO

+H

HO — CH — COO'

I*

CH - COO

I

HO - C —COO"

I
CH - COO

NAD'

*CH. — COO' L-

CoA SH

Sitrat

Malat
FUMARASE

Fluoroasetat

HO
H - C - COO'
. II 'OOC — *C —
H Fumarat

CH — COO'
C/s-akonitat

A

A

FADH,

HO
AKONrTASE
n

SUKSINAT
DEHIDROGENASE

SATU PUTARAN SIKLUS ASAM SITRAT
MENGHASILKAN DUA BELAS ATP

Fe

FAD

©■

Malonat

CH —COO

CH - COO-

CH — COO

J'*
CH, - COO'
Suksinat

CoA

-SH
SUKSINAT
TIOKINASE

Akibat oksidasi yang dikatalisis oleh berbagai dehidrogenase pada
siklus asam sitrat, dihasilkan tiga molekul NADH dan satu FADH,
untuk setiap molekul asetil-KoA yang dikatabolisme per satu kali
putaran siklus. Ekuivalen pereduksi ini dipindahkan ke rantai
respiratorik (lihat Gambar 13-3), tempat reoksidasi masing-masing
NADH menghasilkan pembentukan -3 ATP, dan FADH,, -2 ATP. Selain
itu, terbentuk 1 ATP (atau GTP) melalui fosforilasi tingkat-substrat
yang dikatalisis oleh suksinat tiokinase.
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y
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CH,

I
O = C 'V S — CoA
Suksinil-KoA

NADH + H*

Empat vitamin B merupakan faktor esensial dalam siklus asam sitrat
sehingga juga penting dalam metabolisme penghasil energi: (1)
riboflavin, dalam bentuk flavin adenin dinuldeotida (FAD), suatu
kofaktor untuk suksinat dehidrogenase; (2) niasin, dalam bentuk
nikotinamid adenin dinuldeotida (NAD), akseptor elektron untuk
isositrat dehidrogenase, a-ketoglutarat dehidrogenase, dan malat
dehidrogenase; (3) tiamin (vitamin Bj), sebagai tiamin difosfat,
koenzim untuk dekarboksilasi dalam reaksi a-ketoglutarat
dehidrogenase; dan (4) asam pantotenat, sebagai bagian dari koenzim
A, kofaktor yang melekat pada

KOMPLEKS oKETOGLUTARAT
DEHIDROGENASE

CoA-SH

O = C - COO'
aKetoglutarat

Gambar 17-3. Siklus asam sitrat (Krebs). Oksidasi NADH dan FADH, dalam ranlai respiratorik mcnyebabk.m l<-rhentukn> ATP
melalui fosforilasi oksidatif. Untuk mengikuti perjalanan asetil-KoA melintasi siklus, tlua atom

■

ase.il diperlihatkan berlabel pada karbon karboksil C) dan pada karbon metil W. Meskipun dua at'.m ka,
sebagai CO, dalam satu putaran siklus, namun atom-atom im tidak berasal dan asetil-KoA yang ba

p.

oksaloasetat

berasal dari bagian molekul sitrat yang berasal dari “^'oase at Namun se^ahsa u piu a « k'^“^-suksin.lt adalah yang terbentuk kembali
kini berlabel sehingga, pada

sehingga kcc!mpat alom karbon

oksaloasetat t^nipaknya

suatu senyawa simetris, pada tahap mi terjad p
e
n
g
^
^ rf. oksa|oase|a| terserap ke dalam glukosa dan
terlabel setelah satu putaran siklus. e ama i
fluoroasetat, malonat, dan arsenit.
glikogen fGambar 20-1). Tampak tempat-tempat mh.D.s. j,

VITAMIN BERPERAN PENTING
DALAM SIKLUS ASAM SITRAT

residu asam karboksilat ’’aktif”, misalnya asetil-KoA dan suksinilKoA.

SIKLUS ASAM SITRAT BERPERAN
PENTING DALAM MEuABOLISME
Siklus asam sitrat tidak saja merupakan jalur untuk oksidasi u n i t dengan
dua-karbon, tetapi juga merupakan jalur utama untuk pertukaran
berbagai metabolit yang berasal dari t r a n s a m i n a s i dan deaminasi asam
ammo, serta menghasilkan substrat untuk sintes.s asam ammo melalui
transaminasi, serta untuk glukoneogenesis dan sintesis * in lemak. Karena
fungsinya dalam proses oksidatif dan sintesis, siklus ini bersifat
amfibolik (Gambar ,7-4).

Siklus Asam Sitrat Ikut Serta dalam
Glukoneogenesis,
Transaminasi,
dan
Deaminasi
Semua zat antara pada siklus berpotensi gluko^.l , dapat menghasilkan
oksaloasetat, dan karenanya n menghasilkan glukosa (di hati dan ginjal,
organ yang nT^ sanakan glukoneogenesis; lihat Bab 20). Enzim k ^
mengatalisis pemindahan netto keluar siklus untuk 1C,/a"8
glukoneogenesis adalah fosfoenolpiruvat karboks'k'*' ^11 yang
mengatalisis dekarboksilasi oksaloasetat meni rT foenolpiruvat dengan
GTP yang bekerja sebagai donor f T
(lihat Gambar 20-1).
°nor fosfat
Pemindahan netto ke dalam siklus terjadi 1
•
beberapa reaksi. Di antara berbagai reaksi anaplerotik tersebut, yang
terpenting adalah pembentukan oksaloase melalui karboksilasi piruvat
yang dikatalisis oleh .‘iCtat karboksilase. Reaksi ini penting dalam
mempertaha^Tnkonsentrasi oksaloasetat yang memadai untuk I * kondensasi
dengan asetil-KoA. Jika teriad; • ,re‘ Sl asetil-KoA, zat ini akan berfungsi
sebagai ^enir^ unan piruvat karboksilase dan inhibitor piruvnra °SCCri*<
schingga pasokan oksaloasetat terjamin I ,.,dr08cnase* substrat penting
untuk glukoneogenesis a vCat, suatu melalui oksidasi menjadi piruvat dan
kem ”Jfmasu ' s‘klus karboksilasi menjadi oksaloasetat.UC Un mcn§a^am*
aminotransferase (rn bentuk piruvat dari alanin,
oksaloasetat , ?aminase) mem- ketoglutarat dari glutamat. Karena reaksir'eaksi'f reversibel, siklus asam sitrat juga berfun k ! S1^atrangka karbon untuk
membentuk asam--' ^ .SUmhcr Asam-asam amino lain berperan dalam 'tl T
amino lni
- karena rangka karbonnya menghasilkan U °ne°8enesis siklus asam
sitrat. Alanin, sistein, glisin
. antara
Reaksi-reaksi

serin, treonin, dan triptofan menghasilkan ViruCfa^Trlin
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oksaloasetat agaknya mengontrol laju pembentukan sitrat.

AT & UPID

Hidroksiprolin
Serin

Piruvat

Glukosa

Asam
lemak

Belum diketahui mekanisme mana dari berbagai mekanisme
tersebut yang penting bagi tulnih.

Sistein
Treonin
Glisin

RINGKASAN
0

Triptofan

Glukosa

Tirosin
Fenilalani

Siklus asam sitrat adalah jalur akhir untuk oksidasi
karbohidrat, lipid, dan protein. Metabolit akhir
bersama ketiga zat tersebut, yaitu asetil-KoA, bereaksi
dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Melalui
serangkaian reaksi dehidrogenasi dan dekarboksilasi,
terjadi penguraian sitrat, reduksi koenzim, pembebasan
2CO,, dan pembentukan kembali oksaloasetat.
° Koenzim yang tereduksi dioksidasi oleh rantai respiratorik
yang dikaitkan dengan pembentukan AFP. Oleh sebab
itu, siklus ini adalah jalur utama pembentukan ATP dan
terletak di matriks mitokondria di dekat enzim-enzim
rantai respiratorik dan fosforilasi oksidatif.
<• Siklus asam sitrat bersifat amfibolik karena selain
oksidasi siklus ini penting dalam penyediaan rangka

Isoleusi
Metionii
Valin

karbon untuk glukoneogenesis, sintesis asam lemak, dan

MEMBRAN
MITOKONDRI
A

interkonversi asam-asam amino.
citrat dalam sintesis asam

Gambar 17-5. Peran serta siklus asm k'mak dari glukosa. luga lihat Gambar 1 -■ •
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^dib a6-fosfaroleh fosfoheksosa isomerase
a
C( *, diilcut. d<an .suatu isomerisasi aldosa-ketosa. Reaksi
,,) /|rr< f0 „ fosforilasi lain yang dikatalisis oleh
fru,
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secara fungsional dapat dianggap ireversibel dalam kondisi
fisiologis; reaksi ini dapat diinduksi dan diatur sccara alosterik,
dan memiliki peran besar dalam mengatur laju glikolisis.
I'ruktosa 1,6-bis'fosfat dipecah oleh aldolase (fruktosa 1,6bisfosfat aldolase) menjadi dua triosa fosfat, gliseraldehida
3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Ciliseraldehida 3-fosfat
dan dihidroksiaseton fosfat dapat saling terkonversi oleh
enzim fosfotriosa isomerase.
Glikolisis berlanjut dengan oksidasi gliseraldehida 3fosfat menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Ln/.im yang mengatalisis
reaksi oksidasi ini, gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase,
bersifat dependcn-NAD. Secara struktural, enzim ini
terdiri dari empat polipeptida idcntik (monomer) yang
membentuk suatu tetramer. Empat gugus -SH terdapat di
masing-masing polipeptida dan berasal dari residu sistein di
dalam rantai polipeptida. Salah satu gugus -SH terdapat di
tempat/bagian aktif enzim (Gambar 18-3). Substrat yang
pada awalnya berikatan dengan gugus -SH ini, membentuk
suatu tiohemiasetal yang dioksidasi menjadi suatu ester tiol;
hidrogen yang dikeluarkan dalam oksidasi ini dipindahkan
ke NAD'. Ester tiol kemudian mengalami fosforolisis;
fosfat anorganik (P.) ditambahkan yang membentuk 1,3bisfosfogliserat, dan gugus-SH direkonstitusi. Dalam reaksi
berikutnya yang dikatalisis oleh fosfogliserat kinase, fosfat
dipindahkan dari 1,3-bisfosfogliserat ke ADP, membentuk
ATP (fosforilasi tingkat-substrat) dan 3-fosfogliserat.
Karena untuk setiap molekul glukosa yang mengalami
glikolisis dihasilkan dua molekul triosa fosfat, pada tahap
ini dihasilkan dua molekul ATP per molekul glukosa
yang mengalami glikolisis. Toksisitas arson terjadi karena
kompetisi arsenat dengan fosfat anorganik (P ) dalam reaksi
di atas untuk menghasilkan l-arseno-3-foslogliscrat, yang
mengalami hidrolisis spontan menjadi 3-fosfogliserat tanpa
membentuk ATP. 3-Fosfogliserat mengalami isomerisasi
menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase. Besar
kemungkinannya bahwa 2,3-bisfosfogliserat (difosfogliserat,
DPG) merupakan zat antara dalam reaksi ini.
Langkah berikutnya dikatalisis oleh enolase dan melibatkan suatu dehidrasi yang membentuk fosfoenolpiruvat. Enolase dihambat oleh fluorida, dan jika pengambilan sampel
darah untuk mengukur glukosa dilakukan, tabung penampung darah tersebut diisi oleh Huorida untuk menghambat
glikolisis. Enzim ini juga bergantung pada keberadaan Mg2’
atau Mir*. Fosfat pada fosfoenolpiruvat dipindahkan ke
ADP oleh piruvat kinase untuk membentuk dua molekul
ATP per satu molekul glukosa yang dioksidasi.
Keadaan redoks jaringan kini menentukan jalur mana
dari dua jalur yang diikuti. Pada kondisi anaerob, NADH
tidak dapat direoksidasi melalui rantai respiratorik menjadi
oksigen. Piruvat direduksi oleh NADH menjadi laktat yamg
dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Terdapat berbagai
dehidrogenase spesifik-jaringan yang
isoenzim

laktat

BAB 1 8 : GLIKOLISIS & OKSIDASI PIRUVAT /

Glikolisis & Oksidasi Piruvat

1 8
Gltkoqen

(C)

David A. Bender, PhD & Peter A.. Mayes, PhD, DSc

Heksosa fosfat C

PERAN BIOMEDIS
Kebanyakan jaringan setidaknya memerlukan glukosa. Di otak,
kebutuhan ini bersifat substansial. Glikolisis, yaitu jalur utama
metabolisme glukosa, terjadi di sitosol semua sel. Jalur ini unik
karena dapat berfungsi baik dalam keadaan aerob maupun
anaerob, bergantung pada ketersediaan oksigen dan rantai
transpor elektron. Eritrosit yang tidak memiliki mitokondria,
bergantung sepenuhnya pada glukosa sebagai bahan bakar
metaboliknya, dan memetabolisme glukosa melalui glikolisis
anaerob. Namun, untuk mengoksidasi glukosa melewati piruvat
(produk akhir glikolisis) oksigen dan sistem enzim mitokondria
diperlukan, misalnya kompleks piruvat dehidrogenase, siklus
asam sitrat, dan rantai respiratorik.
Glikolisis merupakan rute utama metabolisme glukosa dan
juga jalur utama untuk metabolisme fruktosa, galaktosa, dan
karbohidrat lain yang berasal dari makanan. Kemampuan
glikolisis untuk menghasilkan ATP tanpa oksigen merupakan hal
yang sangat penting karena hal ini memungkinkan otot rangka
bekerja keras ketika pasokan oksigen terbatas, dan
memungkinkan jaringan bertahan hidup ketika mengalami
anoksia. Namun, otot jantung yang beradaptasi untuk bekerja
dalam keadaan aerob, memiliki aktivitas glikolitik yang relatif
rendah dan kurang dapat bertahan hidup dalam keadaan iskemia.
Penyakit akibat defisiensi enzim glikolitik (misalnya piruvat
kinase) akan bermanifestasi terutama sebagai anemia hemolitik
atau, jika defeknya mengenai otot rangka (misalnya
fosfofruktokinase), sebagai kelelahan. Di sel-sel kanker yang
tumbuh pesat, glikolisis berlangsung cepat dan menghasilkan
banyak piruvat yang kemudian tereduksi menjadi laktat dan
dikeluarkan. Hal ini menyebabkan terbcntuknya lingkungan
tumor setempat yang bersifat asam, yang mungkin berdampak
pada terapi kanker. Laktat digunakan untuk glukoneogenesis di
hati, yakni suatu proses yang memakan banyak energi, dan
menjadi penyebab utama hipermetabolisme yang dijumpai pada
kaheksia kanker. Asidosis laktat dapat disebabkan oleh beragam
hal, mencakup gangguan aktivitas piiuvat dehidrogenase.

GLIKOLISIS DAPAT BERFUNGSI PADA
KEADAAN ANAEROB
|i5;idari
Pada tahap-tahap awal penelitian tentang glikolis ^j^Qgen bahwa
fermentasi di ragi serupa dengan penguraian^ di otot. Diketahui
bahwa jika suatu otot bcrkoiuia ^ tcja|1 medium anaerob, yaitu
medium dengan oksigen >•»' *^tat dikeluarkan, glikogen akan
lenyap dan mu,,cU, in ijjaat Jika oksigen dimasukkan, terjadi
pemulihan aciob ^ kemudian lenyap. Namun, jika kontraksi
berlangsung. uval kondisi aerob, penimbunan laktat tidak terjadi an^
|ebjb adalah produk akhir utama glikolisis. Piruvat dioki.it ‘ lanjut
menjadi CO, dan air (Gambar 1H-1). I'"1 *. yang oksigen berkurang,
reoksidasi NADI 1 di mitokont terbentuk selama glikolisis
terhambat, dan NAl )1 1 t * r^yj j |<.0lisis dengan mereduksi piruvat
menjadi laktat sehingga b ^ dapat berlanjut (Gambar 18-1).
Meskipun gliko ,.‘S.)Criu|Ginberlangsung dalam kondisi anaerob,
pengorbanan <- karena hal ini membatasi jumlah Al P yang
dibcntu^ glukosa yang teroksidasi sehingga jauh lebih banya %^ b
yang harus dimetabolisme dalam kondisi anaero •> -‘c ^ injsme dalam
kondisi aerob. Di sel ragi dan bebciapa mikiot » tidak lain, piruvat
yang dibentuk dalam glikolisis
j jan
direduksi menjadi laktat, tetapi mengalami dcUai ~>o -■ direduksi
menjadi etanol.

REAKSI-REAKSI GLIKOLISIS MERUPA^N JALUR
UTAMA PEMAKAIAN GLUKO&
Persamaan keseluruhan untuk glikolisis dari glukosa n ) laktat
adalah sebagai berikut:
Glukosa + 2 ADP + 2 P, -> 2 Laktat + 2 ATP + 2 H2
Semua enzim glikolisis (Gambar 18-2) ditemukan tl . jj ^Glukosa
memasuki glikolisis melalui losfori asi glukosa 6-fosfat yang
dikatalisis old, heUsounas
„
menggunakan ATP sebagai donor fosfat ’"lam fisiologis, fosforilasi
glukosa menjad, glukosa 6-(o

158

1 59

Triosa
fosfat C

Triosa
fosfat C,

CO
HO

bar ui-1. Ringkasan glikolisis. O dihambat oleh keadaan anaeroh ntau
ketiadaan mitokondria yang mengandung en/irn- '•n^iin respirasi kunci, mis. pada
eritrosit.

dianggap bersifat ireversibel. Heksokinase dihambat secara alosterik
oleh produknya, yaitu glukosa 6-fosfat.
Di jaringan selain hati (dan sel pulau-fi pankreas), ketersediaan
glukosa untuk glikolisis (atau sintesis glikogen di otot dan lipogenesis
di jarjngan adiposa) dikontrol oleh transpor ke dalam sel yang
selanjutnya diatur oleh insulin. Heksokinase memiliki afinitas tinggi
{I<m rendah) untuk glukosa, dan di hati dalam kondisi normal enzim
ini mengalami saturasi sehingga bekerja dengan kecepatan tetap untuk
menghasilkan glukosa 6-fosfat untuk memenuhi kebutuhan sel. Sel hati
juga mengandung suatu isoenzim heksokinase, glukokinase yang
memiliki Km yang jauh lebih tinggi daripada konsentrasi glukosa
intrasel normal. Fungsi glukokinase di hati adalah untuk mengeluarkan
glukosa dari darah setelah makan dan menghasilkan glukosa 6-fosfat
yang melebihi kebutuhan untuk glikolisis, yang digunakan untuk
sintesis glikogen dan lipogenesis.
Glukosa 6-fosfat adalah suatu senyawa penting yang berada di
pertemuan beberapa jalur metabolik: glikolisis, glukoneogenesis, jalur
pentosa fosfat, glikogenesis, dan glikogenolisis. Pada glikolisis,
senyawa ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoheksosa
isomerase yang melibatkan suatu isomerisasi aldosa-ketosa. Reaksi ini
diikuti oleh fosforilasi lain yang dikatalisis oleh enzim
fosfofruktokinase (fosfofruktokinase-1) untuk membentuk fruktosa 1,6bisfosfat. Reaksi fosfofruktokinase

secara fungsional dapat dianggap ireversibel dalam kondisi fisiologis;
reaksi ini dapat diinduksi dan diatur secara alosterik, dan memiliki
peran besar dalam mengatur laju glikolisis. Fruktosa 1,6-bisfosfat
dipecah oleh aldolase (fruktosa 1,6- bisfosfat aldolase) menjadi dua
triosa fosfat, gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat.
Gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat dapat saling
terkonversi oleh enzim fosfotriosa isomerase.
Glikolisis berlanjut dengan oksidasi gliseraldehida 3fosfat menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Enzim yang mengatalisis
reaksi oksidasi ini, gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase,
bersifat dependen-NAD. Sccara struktural, enzim in.
terdiri dari empat polipeptida identik (monomer) yang
membentuk suatu tetramer. Empat gugus-SH terdapat d.
masing-masing polipeptida dan berasal dar, residu sistem d.
dalam rantai polipeptida. Salah satu gugus-SH terdapat d,
tempat/bagian aktif enzim (Gambar 18-3). Substrat yang
n,d awalnya berikatan dengan gugus -SH mi, membentuk
suatu tiohemiasetal yang dioksidasi men.ad, suatu ester tiol;
U Avane dikeluarkan dalam oksidasi in. dipindahkan
L NAD Ester tiol kemudian mengalami fosforolisis;
c rt .inoreanik (P.) ditambahkan yang membentuk 1,3S l
‘ r r - nt dan iiui;us-SH direkonstitusi. Dalam reaksi
i’^umyTyang dikatalisis oleh fosfogliserat kinase, fosfat berikutnya ya g ^
bisfosfog|iscrat kc ADP, membentuk
ATp1 (fosforilasi tingkat-substrar) dan 3-fosfoglisera,. Karena untuk
setiap molekul glukosa yang mengalam.
.. .• • i:Uicilkan dua molckul triosa fosfat, pada tahap ghko ISIS I ^
molekul ATP per molekul glukosa
ml

mefnealami glikolisis. Toksisitas arsen terjadi karena yang i y dengan
fosfat anorganik (Pt) dalam reaksi
kompensiarst ‘ hasi,kan i .arscno-3-fosfogliserat, yang
‘^lami hidrolisis spontan menjadi 3-fosfogliserat tanpa mengai*
3.Fosfogliserat mengalami isomerisasi
mcmbcntii
,.serat 0|cj1 fosfogliserat mutase. Besar
menjat 1 - °^
2,3-bisfosfogliserat (difosfogliserat,
k e m u n g k m a n n y a ^ ^_
di a

DPC.) 111 ^ '^el.jicutnya dikatalisis oleh enolase dan melibat- LanS^^.^^.
yang membentuk fosfoenolpiruvat. Eno- kan s“®t“^bat Q|eh fluorida, dan jika
pengambilan sampel If lVuntuk mcngukur glukosa dilakukan, tabung
pcnam- \ darah tersebut diisi oleh Huorida untuk menghambat
^Pkolisis^Enzim ini juga bergantung pada keberadaan Mg’1 ^ 1 <0
fosfat pada fosfoenolpiruvat dipindahkan ke
ADP oleh piruvat kinase untuk membentuk dua molckul ATP per satu
molckul glukosa yang dioksidasi.
Keadaan redoks jaringan kini menentukan jalur mana lari dua jalur
yang diikuti. Pada kondisi anaerob, NADH tidak dapat direoksidasi
melalui rantai respiratorik menjadi oksigen Piruvat direduksi oleh NADH
menjadi laktat yamg dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Terdapat
berbagai isoenzim laktat dehidrogenase spesifik-jaringan yang
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CHj
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LAKTAT
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penting secara klinis (Bab 7). Reoksidasi NADH melalu.
pembentukan laktat memungkinkan ghkohs.s berlangsung tanpa
oksigen dengan menghasilkan cukup NAD untuk siklus berikutnya
dari reaks, yang d.katal.s.s oleh gliseraldehida-3-fosfat dehidrogenase.
Pada keadaan aerob, piruvat diserap ke dalam mitokondr.a, dan
setehh menjalan dekarboksilasi oksidatif menjad, aset.l KoA,
d.oks.das menjadi CO, oleh siklus asam s.trat. Eku.valen peteduks
dari NADH yang dibentuk dalam ghkohs.s d.serap ke dalam
mitokondria untuk di oksidasi melalu. salah satu dar, dua pembawa
yang dijelaskan ch Bab 13.

Joringan yang Berfungsi dalam Kondisi Hipoksi k
Menghasil kan Laktat

I

i

digeser oleh molekul lain NAD'.

mitokondria \_ H Q

3ADP
+P

H — C — O — (p) 2-Fosfogliserat

.. pr1|clchida 3-fosfat dehidrogenase.)

FOSFOTRIOSA

Hal ini berlaku untuk otot rangka, terutama serabut putih dengan
kecepatan kerja (dan karenanya kebutuhannya akan ATP) yang dapat
melebihi kecepatan penyerapan dan pemakaian oksfgen (Gambar 18-2).
Glikolists d- er.tros, selalu berakhir dalam laktat karena reaks,-teaks, se
an,utnya pada oksidasi piruvat berlangsung d, m.tokondna, dan

I
CH,

L(+)-Laktat

P* adenosin di«a, —Mean bahwa kedu

• \. k memiliki mitokondria. Jaringan lain yang
eritrosit ti a
^ olch sebagian besar energinya dari
sccara noima in{TjiasiH<an laktat antara lain adalah otak,
glikolisis danginjai, retina, dan kulit. Hati, ginjal,
n
saluran cet ‘J\asanya menyerap laktat dan mengoksidasinya,
dan jantung 1 u-cilkannya pada kondisi hipoksik. tetapi akan
menghasn

„,OL,s,s DIATUR DI TIGA TAHAP DAN
MEUBATKAN REAKSI TIDAK-SETIMBANG
kebanyakan reaksi glikolisis bersifat reversibel, Meskipun
^ jejas bersifat eksergonik dan karena itu namun tiDa -ireversibel secara

fisiologis. Ketiga reaksi hai us c ia j^.ltalisis oleh heksokinase (dan
glukokinase), fCrSf'fruktokinase, dan piruvat kinase, adalah tempat- ° utama
pengendalian glikolisis. Fosfofruktokinase temp* nibkan dihambat oleh
ATP dalam konsentrasi secaia ^ ^orma|; seperti dibahas di Bab 20,
hambatan ini intias ^ dihilangkan oleh 5’AMP yang terbentuk sewaktu
ADP mulai menumpuk, yang memberi sinyal akan perlunya
peningkatan laju glikolisis. Scl-sel yang mampu melakukan
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Tabel 18-1. Pembentukan ATP dalam katabolisme glukosa^ _________________________________
1

-------------------------------------------------------- .
Jalur
Reaksi Dikatalisis olen

, T“ “ Metode Pembentukan ATP ............................................
.

- ........................... Ke°

Asetil-KoA

Ca - (~) \

^Diklofoas '

6*

Oksidasi

Gliseraldehida 3-fosfat
dehidrogenase

Glikolisis

ATP per Mol Glukosa

oksidasi 2 NADH di ranta. respiratorik

1,1

Fosforilasi

01411

Fosfogliserat kinase

substrat

Piruvat kinase

22

tingkat

10

Fosforilasi

^2
Net 8

tingkat substrat
untuk reaksi heksokinase dan fosfofruktokinase

Konsumsi ATP
Oksidasi" 2 NADH di rantai respiratorik

Siklus asam sitrat Piruvat dehidrogenase
Isositrat dehidrogenase aKetoglutarat dehidrogenase
Suksinat tiokinase Suksinat

Oksidasi 2 NADH di rantai respiratorik

6

Oksidasi 2 NADH di rantai respiratorik

6

Fosforilasi tingkat substrat Oksidasi 2

2
4

FADH2 di rantai respiratorik Oksidasi 2

dehidrogenase Malat

6

NADH di rantai respiratorik

Net

dehidrogenase

30 38

Totai peruke. Vada ^ ^

Piruvat

0
Total permoljluj^l^
mol glukosapadaK

' pengangkut malat (Gambar 13-13). Jika pengangkut
~^T~^ria olch
!7 L. cl ,1am ulikolisis d.angku. K„|jkogen dibandingkan glukosa untuk glikolisis anaerob d.

),, yang
‘" mol NADH. IVrhaukan >a w^P (Gambar yang dapat berkonversi
j.'1 11,1m°ngisyaratkan bahwa NADI
1 yanu
adalah
rl.-iri
? mnniadi
3 ner elukosa.
tou°f?U ^'gunakan, han\a 2 AT I’ yang tcr
')CJ',U"tcrbei
'' fostorilasc adalah,
menjadi
3 per glukosa.
Ajpglukosi-nt
mcningka, dari 2
' ' 'aub lebih menguntungkan karena produk g l i < ’ jnase sehingga ,umlah
,erbt

°nghema, ATP yang seharusnya digunakan oleh heks

lm rn

Boiteux A, Hess B. Design of glycolysis. Philosophical Transactions

dalam ,-caksi gliseraldehida-3-fosfat:J*hldt°°

Gambar 18-6. ReeuL-Ki «•

dcngan

mereduksi piruvat menjadi la * •

produk akhir g >

kerja)

Royal Society of London Series B 1981 ;293:5- Pothergill-Gilmore

keadaan

Laktat adalah

yan

£ rP- ,

la"ngan

tio

adiposa)

,te■rik-

ekat
Seri^*nfr

Asidosis Laktat

at

Menv L

Ion merkuri dan arsenit bere k •
asam lipoat dan menghan,^ ' dengan e
demikian juga defisiensi tiamin P''^ deh>S -Sh
memungkinkan teriadinva • aiam ^ . UrOgen

yan

otak I

-M „

K

<N» >tiv>" defisiensi ***%, fyj
fisik mcn a

r,;r.us:s^

j di rcnJj, M

5^

diet yang buruk maupun karena m:
dan laktat yang mungkin menganca ^ ,ai^‘ asid
defisiensi herediter piruVat j , J nya\va. p °Sls pitw*1
disebabkan oleh defek pada Satu r°gei»ase 'Cn
kompleks enzim juga mengalami ’Ul lebij i*n8 dap
os's |a. KKJ*

S

di

H^ * « tinggi-karboh'^f,

enzim y«»no ru|aokinase, dan

gtak-setimbang: heksokinase, os

eadaan

yang menyebabkan g‘ ? jitaC.
Plruvat sering menyebabkan asidos

CS 2N>'.>han btkar .!*< l^/

”

ko :

millennium. Journal of Physiology 2004;558:5.
Hers HG, Hue L. Gluconeogenesis and related aspects of glycolysis.

reaks.

^ruvat kinase.
, . glikolisis untuk
1 eritrosit, tempat pertama a
ga terbentuk
^nghasilkan ATP dapat dip*ntas
menurunkan
’^'bisfosfogliserat, yang pent>nD a nitas hemoglobin
terhadap r
^ oleh sliat
f^vat dioksidasi menjadi
P*
kom
pleks multienzim, P'ruv;lt ,f fet yang beras Suitung pada
kofaktor tiamm
dari
vitamin
„aua„ *c»bol“«ne

— *netnr*0PV/S

- tin -

aiisis

Gllkolisis diatur oleh tiga

4

,£<'iNn gjjar' k^inan me.ab°>' Jf
^ di . lercdit ^Uan neurologic • J j
: ald°lase A dan d^V//

Qb|<

janjllt

di eritrosit).

iAl

ASPEK KLINIS

DolhiibisD Metabolisme Pi-

Trends in Biochemical Sciences 19S6; 11:47.
Gladden L.B. Lactate metabolism: A new paradigm tor the third

Perangkat metabolik untuk oksidasi p fidak tersedia (misalnya

. _ Insulin

....

LA. The evolution of the glycolytic pathway.

atau jika anaerob (misalnya otot yang

sedang

rantai respiratorik. Sisanva dik00^’?1
substrat (Tabel
(Tabel 18-1).
18-1).* d'be"tuk oleh
substrat

rk""» d3® kadar“as“am
lTlen n
'
' gkat, ken1*1
&*at.

p,
S

ta< te;Po^n
lua

Ahj

^EGSHsi
al

s5<>

*W, 'S‘S(|
Su

jal
^‘Di/Ur rnetabolisine ~ pi' /
Uv
at dan |aktat di 5'

J

^'Wu

dalam keadaan
^Ci ^■ali
(J'f1 ^
x alam keadaan

AD* teroksicl^5’

N

y°/
rlU
.
C
0

.-•1

l

Rn „

he

/
c^J

X/1c
,, IC'., Olson M • Annual

Buxton DB, Robertson
...

multienzy111

. L Pyruvate dehydrogenase
of Nutrition 1993:13:497.

dengan glukosa 6-fosfat. Hal lJ

Regulfltl°n

comple5C-

of

Annual Review of Biochemistry 1983;52:617.
Kim J-W, Dang CV. Multifaceted roles of glycolytic enzymes.
Trends in Biochemical Sciences 2005;30:l42.
Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exerciseinduced metabolic acidosis. American Journal ot Physiology
2004;287:R502.
Wing YM, Eys J. Nutritional significance of fructose and sugar
alcohols. Annual Review of Nutrition 1981; 1:437.
Wasserman DH. Regulation of glucose fluxes during exercise in the
postabsorptive

1995;57:191.

state.

Annual

Review

ot

Physiology

BAB 19: METABOLISME GLIKOGEN /

Metabolisme Glik
°flen

Tabel 19-1. Penyimpanan karbohidrat pada seseorang
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Glukosa

lisisdi hati. (+), Perangsangan; (-) Penghambatan. Insulin menurunkan , psis dan
glikogen°w'n oleh glukagon atau epinefrin; yi. insulin melawan efek keduanya. Gambar 79-/Jalur8llk°g^?aclarnyaditinBk^d. Qlol rangka. Di
*: Glukan transferase dan debranching enzyme kadar cAMP hanya ^ ' “ g , tetapi ti* f,ua aktivi,as yang berbeda.
Glukagon aktit di o nzim yang sam< tampaknya
merupaKc
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cAMP Mengaktifkan Fosforilase
Fosforilase kinase diaktifkan sebagai respons terhadap
cAMP (Gambar 19-6). Peningkatan konscntrasi cAMP
akan mengaktifkan protein kinase dependen-cAMP yang
mengatalisis fosforilasi oleh ATP fosforilase kinase b
inaktif menjadi fosforilase kinase a aktif yang selanjutnya
mcmfosforilasi fosforilase b menjadi fosforilase a. Di hati,
cAMP dibentuk sebagai respons terhadap glukagon, yang
dikeluarkan sebagai respons ataS menurunnya kadar
glukosa
darah; orot kurang peka terhadap glukagon. Di otot, sinyal
untuk meningkatkan pembentukan cAMP adalah efek
norepinefrin yang disekresikan sebagai respons terhadap
rasa takut atau cemas, ketika kebutuhan akan glikogenolisis
meningkat agar aktivitas otot dapat ditingkatkan.

.
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^ AT'P + 5’AMP

yang dikatalisis

otot meningkat beberapa ratus kali
bersamaan
dengan dimulainya kontraksi; sinyal yang sama (peningkatan
konscntrasi ion Ca2' intrasel) berperan memulai kontraksi
dan glikogenolisis. Fosforilase kinase otot yang mengaktifkan
glikogen fosforilase adalah suatu tetramer dari empat subunit
berbeda, a, p, y, dan 8. Subunit a dan p mengandung residu
serin yang terfosforilasi oleh protein kinase dependen-cAMP.
Subunit 5 identik dengan protein pengikat Ca2’, yaitu kalmodulin (Bab 42), dan mengikat empat Ca2*. Pengikatan
Ca2' mengaktifkan bagian katalitik subunit y meskipun enzim
berada dalam keadaan terdefosforilasi b; bentuk terfosforilasi
a baru aktif secara penuh jika terdapat Ca2’.
Glikogenolisisdi

Glikogenolisis di Hati Dapat Tidak
Bergantung pada cAMP
Di hati, terdapat pengaktifan glikogenolisis tanpa bergantung
pada cAMP sebagai respons terhadap perangsangan reseptor
adrenergik a, oleh epinefrin dan norepinefrin. Hal ini mencakup
mobilisasi Ca2* dari mitokondria ke dalam sitosol, diikuti
oleh stimulasi fosforilase kinase peka-Ca27 kalmodulin.
Glikogenolisis
yang
tidak-bergantung-cAMP
juga
ditimbulkan oleh vasopresin, oksitosin, dan angiotensin II
yang bekerja melalui jalur fosfatidilinositol bisfosfat atau
kalsium (Gambar 42-10).

Protein Fosfatase-1 Mengonaktifkaim
Fosforilase
Baik fosforilase a maupun fosforilase kinase a mengalami
defosfor.las, dan dnnaktifkan oleh protein fosfatase-1. . . . . "
oshuase
-l dihambat oleh suatu protein, yakni 01 1, yang hanya
aktif setelah terfosforilasi oleh
Jam6ar

79-5. Asam 3’,5'-adenilat (aNMP

siklik; cAMP)-
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Protein kinase dependen-cAMP. Oleh sebab itu, cAMP I11cr»gontrol
baik pengaktifan maupun penginaktifan ^°sforilase (Gambar 19-6).
Insulin memperkuat efek ini dengan menghambat pengaktifan
fosforilase b. Hormon ini ,T*elakukannya secara tidak langsung
dengan meningkatkan Penyerapan glukosa sehingga meningkatkan
pembentukan Sbikosa 6- fosfat yang merupakan suatu inhibitor
fosforilase
kinase.

Aktivitas Glikogen Sintase & Fosforilase ^iatur
Secara Timbal Balik
Seperti fosforilase, glikogen sintase terdapat baik dalam keadaan
terfosforilasi maupun tidak-terfosforilasi; namun, efek fosforilasi
adalah kebalikan efek yang dijumpai pada fosforilase (Gambar 197). Glikogen sintase a aktif 1X1 en gala mi defosforilasi dan glikogen
sintase b inaktif IT1 e n gal a m i fos fo rilasi.
Terdapat enam protein kinase berbeda yang bekerja pada
glikogen sintase. Dua di antaranya bersifat dependen- ^a'Vkalmodulin (salah satunya adalah fosforilase kinase). Kinase lain
adalah protein kinase dependen-cAMP yang memungkinkan
hormon, melalui perantaraan cAMP, menghambat sintesis glikogen
secara sinkron dengan pengaktifan glikogenolisis. Insulin juga
memacu glikogcnesis di otot secara bersamaan dengan
penghambatan

glikogenolisis dengan meningkatkan kadar glukosa 6-fosfat yang
merangsang defosforilasi dan pengaktifan glikogen sintase.
Defosforilasi glikogen sintase b dilaksanakan oleh protein fosfatase1 yang berada dalam kendali protein kinase dependen-cAMP.

METABOLISME GLIKOGEN DIPENGARUHI OLEH
KESEIMBANGAN AKTIVITAS ANTARA GLIKOGEN SINTASE
DAN FOSFORILASE
Pada saat yang sama dengan terjadinya pengaktifan fosforilase oleh
peningkatan konsentrasi cAMP (melalui fosforilase kinase), glikogen
sintase diubah menjadi bentuk inaktif; kedua efek diperantarai oleh
protein kinase dependen- cAMP (Gambar 19-8). Jadi, inhibisi
glikogenolisis meningkatkan glikogenesis netto, dan inhibisi
glikogcnesis meningkatkan glikogenolisis netto. Defosforilasi
fosforilase a, fosforilase kinase, dan glikogen sintase b dikatalisis
oleh satu enzim dengan spesifisitas yang luas—protein fosfatase1. Selanjutnya, protein fosfatase-1 dihambat oleh protein kinase
dependen-cAMP melalui inhibitor-1. Jadi, glikogenolisis dapat
dihentikan dan glikogenesis dirangsang secara sinkron 1 m sebaliknya
karena kedua proses bergantung pada aktivitas Protein kinase
depcnden-cAMP. Baik fosforilase kinase

Epinefnn

Reseptor |l

©
Adenilil
siklase
aktif

Adenilil

siklase
inaktif

©
5-AMP

Banal-:

Gambar 19-6. Konfrol fo'Jorilav* di oW

ATP
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Protcin kinase dependen-cAMP. Oleh sebab itu, cAMP ^engontrol
baik pengaktifan maupun penginaktifan fosfori lase (Ciambar 19-6).
Insulin memperkuat efek ini dengan menghambat pengaktifan
fosforilase b. Hormon ini IVlelakukannya secara tidak langsung
dengan meningkatkan Penyerapan glukosa sehingga meningkatkan
pembentukan tUukosa 6-fosfat yang merupakan suatu inhibitor
fosforilase kinase.

glikogenolisis dengan meningkatkan kadar glukosa 6-fosfat yang
merangsang defosforilasi dan pengaktifan glikogen sintase.
Defosforilasi glikogen sintase b dilaksanakan oleh protein fosfatase-1
yang berada dalam kendali protein kinase dependen-cAM P.

METABOLISME GLIKOGEN DIPENGARUHI OLEH
KESEIMBANGAN AKTIVITAS ANTARA GLIKOGEN SINTASE
DAN FOSFORILASE

Aktivitas Glikogen Sintase & Fosforilase diatur
Secara Timbal Balik

Pada saat yang sama dengan terjadinya pengaktifan fosforilase oleh
peningkatan konsentrasi cAMP (melalui fosforilase kinase), glikogen
sintase diubah menjadi bentuk inaktif; kedua efek diperantarai oleh
protein kinase dependen- cAMP (Gambar 19-8). Jadi, inhibisi
glikogenolisis meningkatkan glikogenesis netto, dan inhibisi
glikogenesis meningkatkan glikogenolisis netto. Defosforilasi
fosforilase a, fosforilase kinase, dan glikogen sintase b dikatalisis oleh
satu enzim dengan spesifisitas yang luas—protein fosfatase-1.
Selanjutnya, protein fosfatase-1 dihambat oleh protein kinase
dependen-cAMP melalui inhibitor-1. Jadi, glikogenolisis dapat
dihentikan dan glikogenesis dirangsang secara sinkron atau sebaliknya
karena kedua proses bergantung pada aktivitas protein kinase
dependen-cAMP. Baik fosforilase kinase

Seperti fosforilase, glikogen sintase terdapat baik dalam keadaan
terfosforilasi maupun tidak-terfosforilasi; namun, efek fosforilasi
adalah kebalikan efek yang dijumpai pada fosforilase (Gambar 19-7).
Glikogen sintase a aktif mengalami defosforilasi dan glikogen sintase
b inaktif e n ga 1 am i fos fo r i I as i.
Terdapat enam protein kinase berbeda yang bekerja Pada
glikogen sintase. Dua di antaranya bersifat dependenCa2'/kalmodulin (salah satunya adalah fosforilase kinase). Kinase lain
adalah protein kinase dependen-cAMP yang memungkinkan hormon,
melalui perantaraan cAMP, menghambat sintesis glikogen sccara
sinkron dengan pengaktifan glikogenolisis. Insulin juga memacu
glikogenesis di otot secara bersamaan dengan penghambatan
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Gambar 19-7. Kontrol glikogen sintase di otot. (n = jumlah residu glukosa; CiSK = glikogen sintase kinase; G6P glukosa 6-fosfat)
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ill >lc'n kinase* dependen-cAMP. Oleh sebab im, cAMP
f LVn8°ncrt)l
pengaktifan maupun penginaktifan
^j S°'ilase (Gambar 19-6). Insulin memperkuat efek ini
nmcnghambat pengaktifan fosforilase b. Hormon ini
pj' ‘'kukannya secara tidak langsung dengan meningkatkan
n
yerapan glukosa sehingga meningkatkan pembentukan
u
kosa 6-fosfat yang merupakan suatu inhibitor fosforilase nase.

Aktivitas Glikogen Sintase & Fosforilase ■atur
Secara Timbal Balik
^eperti fosforilase, glikogen sintase terdapat baik dalam 'eadaan
terfosforilasi maupun tidak-terfosforilasi; namun, ck fosforilasi
adalah kebalikan efek yang dijumpai pada Xsforilase (Gambar 19-7).
Glikogen sintase a aktif Bengal
ami defosforilasi dan glikogen sintase b inaktif rnengalami
fosforilasi.
Perdapat enam protein kinase berbeda yang bekerja P^da
glikogen sintase. Dua di antaranya bersifat dependen- ‘/kalmodulin
(salah satunya adalah fosforilase kinase). Kinase lain adalah protein
kinase dependen-cAMP yang
memungkinkan hormon, melalui perantaraan CAMP,
menghambat sintesis glikogen secara sinkron dengan pengaktifan
glikogenolisis. Insulin juga memacu glikogenesis di otot secara
bersamaan dengan penghambatan

glikogenolisis dengan meningkatkan kadar glukosa 6-fosfat yang
merangsang defosforilasi dan pengaktifan glikogen sintase.
Defosforilasi glikogen sintase b dilaksanakan oleh protein fosfatase-1
yang berada dalam kendali protein kinase dependen-cAMP.

METABOLISME GLIKOGEN DIPENGARUHI OLEH
KESEIMBANGAN AKTIVITAS ANTARA GLIKOGEN
SINTASE DAN FOSFORILASE
saat yang sama dengan terjadinya pengaktifan fosforilase oleh
peningkatan konsentrasi cAMP (melalui fosforilase kinase), glikogen
sintase diubah menjadi bentuk inaktif; kedua efek diperantarai oleh
protein kinase dependen- cAMP (Gambar 19-8). Jadi, inhibisi
glikogenolisis meningkatkan glikogenesis netto, dan inhibisi
glikogenesis meningkatkan glikogenolisis netto. Defosforilasi
fosforilase a, fosforilase kinase, dan glikogen sintase b dikatalisis oleh
satu enzim dengan spesifisitas yang luas—protein fosfatase-1.
Selanjutnya, protein fosfatase-1 dihambat oleh protein kinase
dependen-cAMP melalui inhibitor-1. Jadi, glikogenolisis dapat
dihentikan dan glikogenesis dirangsang secara sinkron atau
sebaliknya karena kedua proses bergantung pada aktivitas protein
kinase dependen-cAMP. Baik fosforilase kinase
Pada

Epinefnn
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0
r
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siklase
aktif

©
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Gambar 19-7. Kontrol glikogen sintase di otot. (n = jumlah residu glukosa; GSK = glikogen sintase kinase; G6P - glukosa 6-fosfat)
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Epinefrin
(hati, otot)

<*bel 7 9 .2 . Penyakit penimbunan glikogen.

cAMP

Glukagon

C' AlirN

(hati)
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fosfat

Inhibitor- 1

Nama

Defisiensi Enzim

enyakit von Gierke j Glukosa 6-fosfatase
GLIKOGE
N

’enyakit Pompe ; al—>4 dan al—>6 glukosidase • lisosom (maltose asam)

SINTASE
b

)ekstrinosis terbatas, • Debranching enzyme penyakit Forbe I
pWOTc,*,

K'\A't

PROTEIN
FOSFATASE-1

DEPEN06N

GLIKOGE
N

IV

Glikogen

UDPGIc

Siklus
glikogen

Hipoglikemia; hiperketonemia; kematian dini
Akumulasi glikogen di sel tubulus ginjal dan hati;
hipoglikemia; asidemia laktat; ketosis; hiperlipemia
Penimbunan glikogen di lisosom; varian onset juvenilis, hipotonia otot,
kematian akibat gagal jantung pada

Hipoglikemia puasa; hepatomegali pada masa bayi; penimbunan
polisakarida bercabang yang khas

milopektinosis, ; Branching Enzyme penyakit Andersen :

Hepatosplenomegali; penimbunan polisakarida dengan sedikit titik
percabangan; kematian akibat gagal jantung atau hati pada tahun pertama
kehidupan

Defisiensi ; Fosforilase otot miofosforilase, :

Tidak kuat beraktivitas fisik; glikogen otot sangat tinggi (2,5—4%); laktat
darah sangat rendah setelah

VI

enyakit Hers ! Fosforilase hati

Hepatomegali; penimbunan glikogen di hati;
hipoglikemia ringan; umumnya berprognosis baik

VII

3

FOSFORILAS
E KINASE a

SINTASE
a

Gambaran Klinis

enyakit Tarui ; Fosfofruktokinase 1 otot dan • eritrosit

FOSFORILASE

Tidak kuat beraktivitas fisik; glikogen otot sangat tinggi (2,5—4%); laktat
darah sangat rendah setelah beraktivitas fisik; juga anemia hemolitik

b

Vlll

; Fosforilase kinase hati

IX

; Fosforilase kinase hati dan otot

X

; Protein kinase A dependen-cAMP

Hepatomegali; penimbunan glikogen di hati;
hipoglikemia ringan; umumnya berprognosis baik

Glukosa

Glukosa (hati) Glukosa

Laktat (otot)

Gambar
.,
menyebabkan P|iknT/er,PadU8likoSenolisisdanglikoBenesisolphn . •
Reaksi-reaksi
reaksi yang dihambft defT akibat. Penin8katan kadar cAMP diperMhatk ^dependen-cAMP- Reaksi-reaksi y.ing sebaliknya terjadi
iik-, l , y.ing
Pen8akf|fan
protein fosfatase-1 diperlihuk ? en8an »anda panah tebal, dan rt*«iksia ar cAMP menurun akibat aktivitas fosfodic;.!0 83i landa Panah Pu,us-Pu,us- Hal y^n8
rase a
y ng menyebabkan glikogenesis.

maupun glikogen sintase dapat difosforilasi secara reversibel di lebih
dari satu tempat oleh kinase dan fosfatase yang berbeda.
Fosforilasi sekunder ini memodifikasi sensitivitas bagian/tempat
utama terjadinya fosforilasi dan defosforilasi (:multisite
phosphorylation). Fosforilasi sekunder ini juga memungkinkan
insulin menimbulkan efek yang timbalbalik dengan efek cAMP melalui peningkatan glukosa 6- fosfat
(lihat Gambar 19-6 dan 19-7).

ASPEK KLINIS

penyakit herediter yang ditandai oleh pengen f glikogen dalam
jumlah atau tipe abnormal cli jarinp1”^1 kegagalan memobilisasi
glikogen. Penyakit-penyakit 1
diringkaskan di Tabel 19-2.

RINGKASAN

•
•

Penyakit Penimbunan Glikogen Bersifat
Herediter
’’Penyakit penimbunan glikogen” [glycogen storage disease) adalah
suatu istilah generik untuk menjelaskan sekelompok

•

Glikogen merupakan bentuk simpanan lltanu karbohidrat di
dalam tubuh, terutama di hati dan otot.
Di hati, fungsi utamanya adalah mcnycdiakan glukosa untuk
jaringan ekstrahepatik. Di otot, senyawa in, berfungsi utama
sebagai sumber bahan bakar metabolik
yang dapat segera digunakan oleh otot.
Glikogen disintesis dari glukosa melalui jalur glikogenesis.
Senyawa ini diuraikan melalui jalur tersendiri. Y'"ju
glikogenolisis. Glikogenolisis menyebabkan terbentuk

•

•

nya glukosa di hati dan laktat di otot masing-masing karena
keberadaan dan ketiadaan glukosa 6-fosfatase.
AMP siklik mengintegrasikan regulasi glikogenolisis dan
glikogenesis dengan memacu pengaktifan fosforilase secara
bersamaan dan penghambatan glikogen sintase. Insulin bekerja
secara timbal-balik dengan menghambat glikogenolisis dan
merangsang glikogenesis.
Defisiensi herediter enzim-enzim spesifik dalam metabolisme
glikogen di hati dan otot menyebabkan penyakit penimbunan
glikogen.
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Glikogen

Fruktosa

AMP

6fosfat

FRUKTOSA-16-

P.lSFOSFA
TASE

karboksilase mitokondria mcn^.it.il> ' k

a S u^oneogenesis.

menjadi oksaloasetat, suatu reaksi
dengan vitamin biotin sebagai kotn/m
cot

Tiga reaksi tidak-setimbang dalam glikolisis dikatalisis oleh
heksokinase, fosfofruktokina*,- ^ kinase, menghambat
pembalikan sederhana elLl" P‘rUVau membentuk glukosa
(Gambar 20-1). Reaksi-^a^| terjadi sebagai berikut.
’
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at
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•

siklus asam sitrat (Bab 17) mcngh.*
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^
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(Gambar 19-1)*

A. Piruvat 8c Fosfoenolpiruvat
Pembalikan reaksi yang dikatalisis oleh piruvat kinase dalam glikolisis

melibatkan dua reaksi endotermik. Piruvat
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nlcnja<Ji f°sl\v dekarboksilasi dan
fosforilasi ()ksa'°-'sc scii;lga« ^onot enolpiruvat dengan menggunakan *
,;nkin3sC ^ar-' fosfat. Di hati dan ginjal. reaks,
(bukaa

GLUKONEOGENESIS MEUBATKAM
GLIKOLISIS, SIKLUS ASAM trri
BEBERAPA REAKSI KHUSUS SERTA

f

(\ GLISEROL
F°SFAT

11

ini terdapat di hati, ginjal, dan otot

Sowar Termodinamik Menceaah
Pembalikan Sederhana Glikolisis

sebelum

penambahan CO, ke piruvat (C.arn^"

(glukagon)

> NADH i- H~

^u)lin nlcnS*^iS

bikarbonat sebagai karbnks.h.ou

kedua, fosfoenolpiruvat karboksi

-- cAMP

Fruktosa

2,6-bisfosfat

Gliseraldehida
NAD' ^

Fruktosa 2.6bisfosfat

ATI
mt

Fruktosa
1.
6bisfosfat

Dihidroksiaseton fosfat

,1 lSi piruva
ss

Glukoneogenesis adalah proses mengubah prekursor
nonkarboh.drat menjadi glukosa atau glikogen. Substrat
utamanya adalah asam-asam amino glukogenik, laktat,'
gliserol, dan prop,onat. Hati dan ginjal adalah jlti glukoneogenik
utama.
'
°
Glukoneogenesis memenuhi kebutnh™ l . u jika
karbohidrat dari makanan atau 1
11
gen
kurang memadai. Pasokan glukosa
Cmp n a
ang
esensial terutama bagi sistem saraf d
* y
glukoneogenesis biasanya bersifat f e?tr°Slt.' ^egagalan
menyebabkan disfungsi otak yang da ^ ’ ^‘P0gl‘keniia dan
kematian. Glukosa juga penting In
koma
kadar zat-zat antara siklus asam sitrat3 ^ memPerta^an'<an adalah
asam
sumber utama asetil-Ko/v
lemak
)arin an
glukoneogenesis membersihkan 1^ 8 - Selain itu, otot dan
eritrosit serta gliserol yan, j-/ang dihasilkan oleh adiposa. Pada
hewan pemamah bialf * ^ n jaringan metabolisme karbohidrat
di runVln ’?r°P'0nat adalah produk biak), dan merupakan substrat
utair,PC^Ul pertama pemamah
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Hubungan antara glukoneogenesis dan jalur glikolitik
diperlihatkan di Gambar 20-1. Setelah transaminasi atau
deaminasi, asam-asam amino glukogenik menghasilkan piruvat
atau zat-zat antara siklus asam sitrat. Oleh karena itu, reaksi yang
dijelaskan sebelumnya dapat menyebabkan perubahan laktat
maupun asam amino glukogenik menjadi glukosa atau glikogen.
Propionat adalah prekursor utama glukosa pa^a hewan
pemamah biak; senyawa ini memasuki proses glukoneogenesis
melalui siklus asam sitrat. Setelah esterifikasi dengan KoA,
propionil-KoA mengalami karboksilasi menjadi D- metilmalonilKoA, yang dikatalisis oleh propioml-KoA karboksilase, suatu enzim
yang dependen biotin (Gambar 20-2). Metilmalonil-KoA rasemase
mengatalisis perubahan D-metilmalonil-KoA menjadi Lmetilmalonil-KoA yang kemudian mengalami isomerisasi menjadi
suksinil-KoA yang dikatalisis oleh metilmalonil-KoA mutase. Pada
hewan bukan-pemamah biak, termasuk manusia, propionat
berasal dari oksidasi-(3 asam lemak rantai-ganjil yang terdapat
pada lipid hewan pemamah biak (Bab 22), serta oksidasi
isoleusin dan rantai samping kolesterol, serta merupakan substrat
(relatif minor) bagi glukoneogenesis. Metilmalonil- KoA mutase
adalah enzim dependen-vitamin B)2, dan pa a defisiensi asam
metilmalonat, enzim ini diekskresikan i urine (metilmalonatasiduria).
Gliserol dibebaskan dari jaringan adiposa me a ui lipolisis
lipoprotein triasilgliserol dalam keadaan kenyang, gliserol dapat
digunakan untuk re-esterifikasi asam lemak bebas menjadi
triasilgliserol di jaringan adiposa atau hati, atau menjadi substrat
untuk glukoneogenesis di hati. Dalam keadaan puasa, gliserol yang
dibebaskan dari lipo isis triasilgliserol jaringan adiposa digunakan
semata mata sebagai substrat untuk glukoneogenesis di hati dan
gmja .

GLIKOLISIS & GLUKONEOGEN bAL,K HARUS
DIATUR SECARA TIM» KARENA KEDUANYA
MEMILIKI JALUR YANG
TETAPI BERLAWANAN ARAM
^ okSebagian besar perubahan mctal'oh'"1^ tcjr;l
perubahan ketersediaan substrat ’-n
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^bel 20-1. Enzim regulatorik dan enzim adaptif yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat.
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kadar glukosa darah, menghambat glikolisis, dan merangsang
glukoneogenesis di hati dengan meningkatkan konsentrasi cAMP.
Hal ini pada gilirannya mengaktifkan protein kinase dependencAMP sehingga terjadi fosforilasi dan inaktivasi piruvat kinase.
Keduanya juga memengaruhi konsentrasi fruktosa 2,6-bisfosfat
sehingga memengaruhi glikolisis dan glukoneogenesis, seperti
dijelaskan kemudian.

Pada glukoneogenesis, piruvat karboksilase yang mengatalisis
sintesis oksaloasetat dari piruvat memerlukan asetil-KoA sebagai
aktivator alosterik. Penambahan asetil-KoA menyebabkan perubahan
struktur tersier protein, dan menurunkan K untuk bikarbonat. Hal ini
berarti bahwa
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sewaktu terbentuk dari piruvat, asetil-KoA secara otomatis

sulin

1

nsulin

;
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menjamin penyediaan oksaloasetat. Oleh kai' oksidasi selanjutnya
terjadi dalam siklus asam sitrat dei mengaktifkan piruvat karboksilase.
Pengaktifan -ngan karboksilase dan inhibisi timbal-balik piruvat d l ' t . ^IUlVat oleh asetil-KoA yang berasal dari oksidasi menjelaskan
efek oksidasi asam lemak dal * * emak glukoneogenesis dan tidak
menyebabkan oksidTr!!-853"8 Hubungan timbal-balik antara kedua enyim
Vat
•■
'
nasib metabolik piruvat sewaktu teriadi jaringan dari oksidasi
karbohidrat (gli
^jad!
glukoneogenesis saat transisi dari Uj, . 1,cn)aai keadaan puasa (lihat
Gambar 20 n. p" asam lemak dalam mendorong <dukon* Utam*
°^s*dasi memasok ATP yang diperlukan. & eooencsis adalah
Fosfofruktokinase (fosfofruktokinase-1)
posisi kunci dalam mengatur glikolisis d • menemPati subjek dari kontrol
umpan-balik. Enzim' ;'U§a ,"leniacli oleh sitrat dan oleh konsentrasi normal
ATP

diaktifkan oleh 5’AMP. 5’AMP berfi.n, •
status energi sel. Keberadaan adenilil sM^di

bat

urascI serca

."
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banyak jaringan lain memungkinkan penyeimbangan reaksi secara
cepat
2 ADP <-> ATP + 5'AMP
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beradaptasi, kadar yang dapat ditoleransi menjadi jauh lebih rendah.
Kadar glukosa darah pada unggas secara bermakna lebih tinggi (14,0
mmol/L) dan pada pemamah biak jauh lebih rendah (sekitar 2,2
mmol/L pada domba dan 3,3 mmol/L pada hewan ternak).. Kadar
yang lebih rendah ini tampaknya berkaitan dengan kenyataan bahwa
hewan pemamah biak meragikan hampir semua karbohidrat dari
makanan nya menjadi asam lemak rantai-pendek, dan asam- asam ini
umumnya menggantikan glukosa sebagai bahan bakar metabolik
utama di jaringan dalam keadaan kenyang.

^t-'zat antara yang terfosforilasi dan yang tidak terfosforilasi p C,1gan
hidrolisis netto ATP. Namun demikian, di otot, baik j^fofruktoki nase
maupun fruktosa 1,6-bisfosfatase sedikit anyak memperlihatkan
aktivitas setiap saat sehingga me- ^ang sedikit banyak terjadi
pendauran substrat (sia-sia).
a
* l ini memungkinkan peningkatan cepat laju glikolisis Vang
diperlukan untuk kontraksi otot. Saat istirahat, ke- Cepatan aktivitas
fosfofruktokinase sekitar sepuluh kali lipat ^‘bih tinggi dibandingkan
fruktosa 1,6-bisfosfatase; dalam ,l|uisipasi terhadap kontraksi otot,
aktivitas kedua enzim itie- n'ngkat, yaitu aktivitas fruktosa 1,6bisfosfatase sepuluh kali ^'Pat daripada fosfofruktokinase sehingga
laju glikolisis netto Sn«V)a. Pada awal kontraksi otot, aktivitas
fosfofruktokinase Meningkat dan aktivitas fruktosa 1,6-bisfosfatase
menurun sc hi
ngga laju netto glikolisis (dan dengan demikian, pem- ^entukan
ATP) meningkat sekitar seribu kali lipat.

Glikogun
Glukos.i

Oleh karena itu, ketika ATP digunakan dalam proses-pro- ses
yang membutuhkan energi hingga terbentuknya ADP, [AMP]
meningkat. Penurunan [ATP] yang relatif kecil menyebabkan
peningkatan [AMP] beberapa kali lipat sehingga [AMP] berlaku
sebagai amplifier metabolik perubahan kecil [ATP]. Oleh karena
itu, [AMP] merupakan penanda yang sensitif untuk status energi
sel. Dengan demikian, aktivitas fosfofruktokinase-1 diatur sebagai
respons terhadap status energi sel untuk mengontrol jumlah
karbohidrat yang menjalani glikolisis sebelum zat ini masuk ke
dalam siklus asam sitrat. Secara bersamaan, AMP mengaktifkan
fosforilase dan meningkatkan glikogenolisis. Konsekuensi dari
inhibisi fos- fofruktokinase-1 adalah penumpukan glukosa 6-fosfat
yang pada gilirannya menghambat penyerapan lebih lanjut glukosa di jaringan ekstrahepatik dengan menghambat heksokinase.

glukosa darah berasal barb makanan,
glukoneogenesis, & GLIKOGENOLISIS
Karbohidrat dalam makanan yang dapat dicerna akan menghasilkan
glukosa, galaktosa, dan fruktosa yang kemudian diangkut ke hati
melalui vena porta hepatika. Galaktosa dan fruktosa cepat diubah
menjadi glukosa di hati
(Bab 2
G lukosa

terbentuk dari dua kelompok senyawa yang menialani
glukoneogenesis (lihat Gambar 17-4 dan 20-1): f 1) kelompok yang
terlibat dalam perubahan netto langsung ' di glukosa, termasuk
sebagian besar asam amino dan mCn|?onat; dan (2) kelompok yang
merupakan produk ^^bolisme glukosa di jaringan. Oleh karena itu,
laktat mCW dibentuk melalui glikolisis di otot rangka dan eritrosit, yang
kL1t ke hati dan ginjal tempat zat ini diubah kembali dianf giukosa,
yang kembali tersedia melalui sirkulasi

KONSENTRASI GLUKOSA DARAH DIATUR DALAM KISARAN YANG
SEMPIT

Fruktosa 2,6-Bisfosfat Berperan Unik dalam
Mengatur Glikolisis & Gflukoroeogenesis di Hati
Aktivator alosterik positif yang paling poten untuk
fosfofruktokinase-1 dan inhibitor fruktosa 1,6-bisfosfatase di Hati
adalah fruktosa 2,6-bisfosfat. Zat ini menghilangkan inhibisi terhadap
fosfofruktokinase-1 oleh ATP dan meningkatkan afinitas enzim
tersebut terhadap fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 2,6-bisfosfat
menghambat fruktosa 1,6- bisfosfatase dengan meningkatkan Km
untuk fruktosa 1,6- bisfosfat. Konsentrasinya berada di bawah
kontrol substrat (alosterik) dan hormon (modifikasi kovalen)
(Gambar 203).
Fruktosa 2,6-bisfosfat dibentuk melalui fosforilasi fruktosa
6-fosfat oleh fosfofruktokinase-2. Protein enzim yang sama juga
berperan dalam penguraiannya karena enzim ini memiliki aktivitas
fruktosa 2,6-bisfosfatase. Enzim bi- fungsional ini berada di bawah kontrol
alosterik fruktosa 6-fosfat yang merangsang kinase dan
menghambat fosfatase. Oleh karena itu, jika pasokan glukosa
berlebihan, konsentrasi fruktosa 2,6-bisfosfat meningkat,
merangsang glikolisis dengan mengaktifkan fosfofruktokinase-1 dan
menghambat fruktosa 1,6-bisfosfatase. Dalam keadaan puasa,
glukagon merangsang pembentukan cAMP, mengaktifkan protein
kinase dependen-cAMP yang pada gilirannya mengmaktifkan
fosfofruktokinase-2 dan mengaktifkan fruktosa 2,6-bistos- fatase
melalui fosforilasi. Oleh karena itu, terja i s Iasi glukoneogenesis
oleh penurunan konsentrasi ru tosa 2,6-bisfosfat yang
menginaktifkan fosfofrukto inase an
menghilangkan inhibisi terhadap fruktosa 1,6- is os atase.

Pada keadaan pascapenyerapan, kadar glukosa darah Pada kebanyakan
mamalia dipertahankan antara 4,5-5,5 mniol/L. Setelah mengonsumsi
karbohidrat, kadar tersebut dapat meningkat menjadi 6,5-7,2 mmol/L,
dan pada kelaparan, kadarnya dapat turun menjadi 3,3—3,9 mmol/L.
Penurunan mendadak glukosa darah (mis. sebagai respons terhadap
overdosis insulin) menyebabkan kejang karena ketergantungan otak
pada pasokan glukosa. Namun, jika hipoglikemia terjadi perlahan
sehingga pasien dapat

Piruvat

ti

oleh fmir. Kon,ro1 S'ikolisis dan glukoneogenesis di haf Pase f°S?
2 6 bisfosfat dan cn/im bifungsion.il PFK-2/F-2.6 fosfofmu ?? ru^*°p ' '
2_kinase//ruklos«i 2,r>-|>jsfosl«itasc). (PFK-t j 6-bi f ‘ aso'1 l6fosfofrukto-l-kin<is(‘i; I - 1 ise, fruktosJ alosterik)S a,aSe‘ Tanda panah ‘ ‘ <
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Laktat

Piruvat -<■

J't'k-titik kontrol dalam glikolisis dan metabolisme glikomelibatkan suatu siklus fosforilasi dan defosforilasi dikatalisis
oleh glukokinase dan glukosa 6-fosfatase; s o ruktokinase-I dan
fruktosa 1,6-bisfosfatase; piruvat mase, piruvat karboksilase, dan
fosfoenolpiruvat karbok a inase; serta glikogen sintase dan
fosforilase. Seharusnyj baHwa enzim'enzim yang saling bertentanga„
vanp , kansccJcmikian rupa sehingga jika enzim-enzim yanp
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a demikian tidak terjadi akan terjadi pendauran antara

Glikogen
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DARAH
Piruvat
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Gambar 20-4. Siklus asam laktat (Cori) dan siklus glukosa-alanin.
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. Hati mengatur kadar glukosa darah setelah makan karena
mengandung glukokinase dengan Km tinggi yang

Hormon yang biasanya dikeluarkan oleh kedua ini.

mendorong pemakaian glukosa oleh hati.

Kebutuhan Energi pad a Glukoneogenesis
Menjelaskan Mengapa Diet Ren °
°ng,*aWabetes
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Karbohidrat Menyebabkan Penurunan
^rQt Badan
karbohidrat yang sangat rendah dan ^"^^aingkan 20 g
karbohidrat per hari atau kura ^
,20 g/hari),
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.

. Insulin disekresikan sebagai respons langsung terhadap
hiperglikemia; hormon ini merangsang hat, untuk menyimpan
glukosasebagai glikogen dan mempermudah nenyerapan
glukosa ke dalam jaringan ekstrahepatik. Clukaeon
disekresikan sebagai respons terhadap hipo- ' plikemia dan
mengaktifkan baik glikogenolisis maupun glukoneogenesis di
hati, dan menyebabkan pembebasan glukosa ke dalam darah.
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BAB 2 1 : JALUR PENTOSA FOSFAT * JALUR LA,N METABOLISME HEKSOSA

Glukosa 6-fosfat

Jalur Pentosa Fosfat & Jalur Lain

Glukosa 6-fosfat

Glukosa 6-fosfat

NADP' + HjO

NADP’

Metabolisme Heksosa

+

HjO

Sfc. NADPH+ HS*. NADPH+ H-

GLUKOSA 6FOSFAT
DEHIDROGENASE

David A. Bender, PhD & Peter A. Mayes, PhD, DSc

NADPH + H'
C.

r

6FOSFOGLUKONAT
DEHIDROGENASE

FOSFAT

Jalur pentosa fosfat (pirau heksosa monofosfat) adalah suatu
jalur yang lebih rumit daripada glikolisis (Gambar 21-1). Tiga
molekul glukosa 6-fosfat menghasilkan tiga molekul CO, dan
tiga gula lima-karbon. Zat-zat ini disusun kembali untuk
menghasilkan dua molekul glukosa 6-fosfat dan satu molekul
zat antara glikolitik, yaitu gliseraldehida

I

NftDp.

V

NADP'

N*. NADPH+ H'

NADPH

+

H‘

CO,

, CO..

Ribulosa 5-fosfat ■

Ribulosa 5-fosfat-

Ribulosa 5-fosfat

C, /

C, /

C. /

glukosa secara tuntas.

JAILOR (PENTOSA FOSFAT MENGHASILKAN
NADPH & RIBOSA

C„

NADP'

CO

menghasilkan
6-fosiat.
3-fosfat.
Karena glukosa
dua molckul
gl'SLljalm ini 1

~KETO-ISQMERAii]
3-EPIMERASE

REAKSI DI JALUR PENTOSA F
BERLANGSUNG DI sitosol

Xilulosa 5-fosfat
Xilulosa 5-fosfat

. terdop#

Seperti glikolisis, enzim-enzim di )•'

°c

S*. NADPH + H'

L-r.llclc-bld*1 ( ^n&oksK**

Jalur pentosa fosfat adalah rute alternatif untuk metabolisme
glukosa. Jalur ini tidak menyebabkan terbentuknya ATP,tetapi
memiliki dua fungsi utama: (1) Pembentukan NADPH untuk
sintesis asam lemak dan steroid, dan (2) sintesis ribosa untuk
membentuk nukleotida dan asam nukleat. Glukosa, fruktosa,
dan galaktosa adalah heksosa utama yang diserap dari saluran
cerna, dan masing-masing berasal dari pati/kanji, sukrosa,
dan laktosa dalam diet. Fruktosa dan galaktosa dapat diubah
menjadi glukosa, terutama di hati.
Defisiensi genetik glukosa-6-fosfat dehidrogenase, yaitu
enzim pertama jalur pentosa fosfat adalah kausa utama
hemolisis sel darah merah yang menyebabkan anemia hemolitik
pada sekitar 100 juta orang di seluruh dunia. Asam glukuronat
disintesis dari glukosa melalui jalur asam uronat yang secara
kuantitatif sedikit, tetapi sangat penting untuk mengekskresi
metabolit dan bahan kimia asing (xenobiotik) sebagai
glukuronida. Defisiensi di jalur ini menyebabkan pentosuria
esensial. Ketiadaan salah satu enzim di jalur ini (gulonolakton
oksidase) pada primata. dan beberapa hewan lain menjelaskan
mengapa asam askorbat (vitamin C) dibutuhkan oleh manusia,
tetapi tidak oleh kebanyakan mamalia lain. Defisiensi di enzimenzim untuk metabolisme fruktosa dan galaktosa menyebabkan
penyakit metabolik, seperti fruktosuria esensial dan
galaktosemia.

6-Fosfoglukonat

6-Fosfoglukonat

6-Fosfoglukonat
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Ribulosa 5-fosfat adalah substrat untu konfigurasi Ribulosa 5fosfat 3-epimerase mengu ^
fruktosa 1,6-bisfosfatase.
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JALUR ASAM URONAT

ial,tiroid, eritrosit,test ’

a<tre

. /. naan *

or;a

,i0gan

ni hati, jalur asam uronat mengatalisis perubahan glukosa . j*
asam alukuronat, asam askorbat (kecuah p> • manusia dan
spesies lain yang askorbatnya adalah vltan’‘^ dan pentosa
(Gambar 21-4). Jalur ini jug,i rnerupa aM^
P^
oUsidatifalternat,funtuk glukosa yang seperti ) J
fosfat, tidak menyebabkan pembentukan A* .
fosfat mengalami isomerisasi menjadi glllK 1
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NADPH + HJALUR
PENTOSA
FOSFAT
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Gambar 21-3. Peran jalur pentosa fosfat dalam reaksi glutation peroksidase di eritrosit. (Ci-S-S-Ci, glutalion teroksidasi; GSH, glutation tereduksi; Se, enzim yang mengandung selenium).
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C -------------NADP-

H-C-O-UDP

H-C-O—©
FOSFOGLUKOMUTASE

PP

UTP

CH.OH

<l-o-Glukosa

H-C-OH
HO-C-

O
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+ 2H-
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O
Uridin difosfat
glukuronat

Uridin difosfat
glukosa (UDPGlc)

Glukos
a
1fosfat

6-fosfat

H-C-O-UDP

UDPGlc
DEHIDROGENASE

lN
H-C-OH
I
HO-C-H
I
H-C-OH
I

Glukuronida

HO

likan

kemudian bereaksi dengan uridin trifosfat (UTP) untuk
membentuk uridin difosfat glukosa (UDPGlc) dalam suatu
reaksi yang dikatalisis oleh UDPGlc pirofosforilase, seperti
terjadi pada sintesis glikogen (Bab 19). UDPGlc dioksidasi
di karbon 6 oleh UDPGlc dehidrogenase dependen-NAD
dalam suatu reaksi dua-tahap untuk menghasilkan UDPglukuronat.
UDP-Glukuronat adalah sumber glukuronat untuk

reaksi-reaksi yang melibatkan penggabungannya dengan
proteoglikan atau untuk reaksi substrat, misalnya hormon
steroid, bilirubin, dan sejumlah obat yang diekskresikan di
urine atau empedu sebagai konjugat glukuronida (Gambar 31-13).
Glukuronat direduksi menjadi L-gulonat, yaitu prekursor
langsung askorbat pada hewan yang mampu menyintesis
vitamin ini dalam suatu reaksi dependen-NADPH. Pada
manusia dan primata lain, serta marmut, kelelawar, dan
beberapa burung dan ikan, asam askorbat tidak dapat
disintesis karena tidak adanya L-gulonolakton oksidase.
L-Gulonat teroksidasi menjadi 3-keto-L-gulonat, yang
kemudian mengalami dekarboksilasi menjadi L-xilulosa. LXilulosa diubah menjadi isomer D oleh reduksi dependenNADPH menjadi xilitol, diikuti oleh oksidasi dalam suatu
reaksi dependen-NAD menjadi D-xilulosa. Setelah diubah
menjadi D-xilulosa 5-fosfat, zat ini dimetabolisme melalui jalur
pentosa fosfat.

ASUPAN FRUKTOSA DALAM JUMLAH
BESAR MENIMBULKAN DAMPAK
METABOLOK YANG BESAR
Diet yang tinggi sukrosa atau sirup yang kaya-fruktosa (highfructose syrup, HFS) yang digunakan dalam pembuatan makanan
dan minuman menyebabkan masuknya sejumlah besar fruktosa
(dan glukosa) ke dalam vena porta hepatika.
Di hati, fruktosa mengalami glikolisis yang lebih cepat
daripada glukosa karena zat ini memintas (bypass) tahap
regulatorik yang dikatalisis oleh fosfofruktokinase (Gambar 21-5).
Hal ini memungkinkan fruktosa memenuhi jalur- jalur metabolik
di hati. sehingga terjadi peningkatan sintesis

,• Vl-DU

asam lemak, esterifikasi asam lemak. dan sc vic.s ^liirnya yang dapat
meningkatkan triasilgliserol scl 11 m ^an ‘Spesifik. meningkatkan kadar
kolesterol l.Dl.. Suatu kinase ' yaitu fruktoldnasc, di hati, ginjal, dan
usus.
jni
fosforilasi fruktosa menjadi fruktosa 1-foslat. ^ j,jnasc> tidak bekerja
pada glukosa dan. tidak seperti g u j-c .^sujjn aktivitasnya tidak
dipengaruhi oleh puasa atau o <- ^etes, yang dapat menjelaskan
mengapa pada pengidap c fruktosa disingkirkan dari darah dengan
kecepatan Fruktosa 1 -fosfat dipecah menjadi l)-glisctalde ^
dihidroksiaseton fosfat oleh aldolase B, suatu civ/*1
»
ii

1*1'

1J c l S

terdapat di hati, yang juga berfungsi dalam giiko - dengan memecah
fruktosa 1,6-bisfosfat. 1^"^,^is.l’ranenjacjj memasuki proses glikolisis
melalui fosfoiilasi 1 gliseraldehida 3-fosfat yang dikatalisis oleh
triokinase ^ ^ ^ triosa fosfat, dihidroksiaseton fosfat dan gliseral e
^strat fosfat, dapat diuraikan oleh glikolisis atau menjac i bagi
aldolase dan dengan demikian glukoneo0’ yang merupakan ‘nasib’
bagi kebanyakan fiuktos.
^
dimetabolisme di hati.
. f0Sf0_
Di jaringan ekstrahepatik, heksokinase mengata |SK rilasi sebagian
besar gula heksosa, termasuk 11 uktosa, tetaf ^ kosa menghambat
fosforilasi fruktosa karena zat ini nierup ^ substrat yang lebih baik
untuk heksokinase. Bagairnan^ sebagian fruktosa dapat
dimetabolisme di jaringan a otot. Fruktosa ditemukan dalam cairan
semen dan c i janin hewan berkuku dan ikan paus. Aldosa reduktase
l
^_ kan di plasenta biri-biri betina dan berperan dalam se re ^ bitol ke
dalam darah janin. Adanya sorbitol dehidrogei ^ ^ hati, termasuk hati
janin, bertanggung jawab untuk perU ^ sorbitol menjadi fruktosa.
Jalur ini juga berperan menye adanya fruktosa di cairan semen.
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Gambar 21-4. Ialur asam uronat. Cmenunjukkan nasib karbon 1 glukosa 1 , PO,- .)

*CH,OH LDehidroaskorbat

° -i
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Gambar 21-0. Jalur pc
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aubungan metabolik berbagai gulaamino .
d crl
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favisiuw NADPH yang hanya dapat dibuat melalui jalur pentosa fosfat di
eritrosit. Enzim ini mereduksi peroksida organik dan H O sebagai
bagian dari pertahanan tubuh terhadap peroksidJ!lipid (Gambar 15-21).
Pengukuran transketolase eritrosit dan pengaktifannya oleh tiamin
difosfat digunakan untuk mcnilai status nutrisi tiamin (Bab 44).

Di hari, fruktosa menini>knrLsekresi VLDL sehingga terinH' f Slntcs‘s tr‘asilgliseroI dan
peningkatan kolesterol LDl ( '^eitI‘a's^§l'ser°lemia dan
menyebabkan aterosklerosis (B dt '1|X“ dlanggap berpotensi
'V
^elain itu, pemberian
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Seran dalam patogcnesis katarak diabetes. Jalur sorb.tol
'PoU°D (tidak terdapat di hati) berperan membentuk
uktosa
dari glukosa (lihat Gambar 21-5) dan akt.v.tasnya
n en
' ‘ngkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi
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Jalur ini memiliki fase oksidatif yang bersifat ireversibel
dan menghasilkan NADPH, serta fase nonoksidatif, yang
reversibel dan menghasilkan prekursor ribosa untuk
sintesis nukleotida. Jalur lengkap hanya terdapat di
jaringan yang membutuhkan NADPH untuk melakukan
sintesis reduktif, mis. lipogenesis atau steroidogenesis,
sementara fase nonoksidatif terdapat di semua sel yang
memerlukan ribosa.
•
Pada eritrosit, jalur ini memiliki fungsi utama untuk
mencegah hemolisis dengan menghasilkan NADPH untuk
mempertahankan glutation dalam keadaan tereduksi
sebagai substrat untuk glutation peroksidase.
. Jalur asam uronat adalah sumber asam glukuronat untuk
konjugasi banyak endogen dan eksogen sebelum
diekskresikan sebagai glukuronida di urin dan empedu.
Fruktosa memintas tahap regulatorik utama pada
glikolisis, yang dikatalisis oleh fosfofruktokinase, dan
m er a n g sa n g sintesis asam lemak dan sekresi triasilgliserol
oleh hati.
Galaktosa disintesis dari glukosa di jaringan mamaria
dalam keadaan menyusui dan jaringan lain yang
memerlukan galaktosa untuk sintesis glikolipid,
proteoglikan, dan glikoprotein.
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a dalam sintesis eliserolipid eter (Bab 24), kolesterol, dan ° °l
(Gambar 26-2).
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Gambar 22-3. Oksidasi-P asam lemak. Asil-KoA ran 1 ^' ^5011 oi» didaur melalui
reaksi 2-5, dengan asetil-KoA yang dipeca injan„ siklus oleh tiolase (reaksi 5). Jika
radikal asil memiliki P^en(uj. hanya empat atom karbon, dua molekul asetil-KoA
akan te pada reaksi 5.
/AG untuk reaksi ATP, seperti dijelaskan di Bab I 8.

C r\-i S KoA

Linoleil-KoA

-cster KoA dari asam-asam ini diuraikan oleh enzim- Cll/irn
yang biasanya berperan dalam oksidasi-P sampai ^erbcntuk
senyawa A'-tvV-asil-KoA atau A'-m-asil-KoA, ergantung pada
posisi ikatan rangkap (Gambar 22-4). enyawa A'-m-asil-KoA
mengalami isomerisasi (A3 cis —> ~^<7?w-enoil-KoA isomerase)
kc tahap A2-tratis-K.oA pada ^ -Sldasi-B untuk menjalani hidrasi
dan oksidasi selanjutnya.
cc,
ap A'-r/V-asil-KoA yang tersisa, seperti dalam kasus asam
linoleat, atau yang masuk kc jalur di titik ini setelah diubah oleh asilKoA dehidrogenase menjadi A2-trans-A c/5-dienoil-KoA, kemudian
akan dimetabolisme seperti yang ditl>njukkan di Gambar 22-4.

Dalam kondisi metabolik dengan laju oksidasi asam lemak yang
tinggi, hati menghasilkan banyak asetoasetat dan D(-)- 3-hidroksibutirat
(P-hidroksibutirat). Asetoasetat secara terus menerus mengalami
dekarboksilasi spontan untuk menghasilkan aseton. Ketiga zat ini
secara kolektif dikenal scbagai badan keton (juga disebut badan
aseton atau (secara tidak tepat*] “keton-keton”) (Gambar 22-5).
Asetoasetat dan 3-hidroksibutirat dapat saling terkonversi oleh
enzim mitokondria, yakni D(-)-3-hidroksibutirat dehidrogenase;
keseimbangan dikendalikan oleh rasio [NAD*]/[NADH]
mitokondria, yi. status redolts. Konsentrasi badan keton total dalam
darah pada mamalia cukup gizi secara normal tidak melebihi 0,2
mmol/L, kecuali pada pemamah biak yang membentuk 3hidroksibutirat secara terus menerus dari asam butirat (suatu
produk fermentasi pada pemamah biak) di dinding perut
pertamanya (rumen). In vivo, hati tampaknya adalah satu-satunya
organ pada hewan nonpemamah biak yang menambahkan badan
keton dalam jumlah bermakna
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Gambar 22-4. Rangkaian reaksi dalam oksidasi asam lemak tak- jenuh,
misalnya asam linoleat. Asam lemak
atau asam lemak yang
membentuk A'-c/s-enoil-KoA masuk ke jalur di posisi-posisi yang
diperlihatkan. NADPH untuk tahap dienoil- KoA reduktase dipasok oleh
sumber intramitokondria misalnya glutamat dehidrogenase, isositrat
dehidrogenase, dan NAD(P)H transhidrogenase.
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*Kata "keton-keton" seyogianya tidak digunakan karena 3-hidroksibutirat
bukanlah suatu keton rlan terdapat keton di dalam darah yang bukan
merupakan badan keton, misalnya piruvat, fruktosa.
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ke dalam darah. Jaringan di luar hati menggunakan badan keton ini
sebagai substrat respirasi. Aliran netto badan keton dari hati ke
jaringan ekstrahepatik terjadi karena sintesis aktif oleh hati dan
tingkat pemakaian yang rendah. Situasi sebaliknya terjadi di
jaringan ekstrahepatik (Gambar 22-6).
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Gambar 22-7. Jalur ketogcncsis di hati. (FFA, asam lemak bebas.)

terbentuk tidak dapat direaktivasi secara langsung kccuali di
sitosol, tempat zat ini digunakan di jalur yang jauh kurang aktif
sebagai prekursor dalam sintesis kolesterol. Inilah yang
menyebabkan pembentukan netto badan keton oleh hati.
Di jaringan ekstrahepatik, asetoasetat diaktifkan menjadi
asetoasetil-KoA oleh suksinil-KoA-asetoasetat KoA transferase.
KoA dipindahkan dari suksinil-KoA untuk membentuk
asetoasetil-KoA (Gambar 22-8). Asetoasetil-KoA dipecah
menjadi asetil-KoA oleh tiolase dan dioksidasi dalam siklus asam
sitrat. Jika kadarnya dalam darah meningkat, oksidasi badan
keton meningkat sampai, (pada konsentrasi sekitar 12 mmol/L)
badan-badan keton ini menyebabkan perangkat oksidatif
mengalami kejenuhan. Jika hal ini terjadi, sejumlah besar
konsumsi oksigen diperlukan untuk mengoksidasi badan keton.
Pada kebanyakan Icasus, ketonemia disebabkan oleh
meningkatnya produksi badan keton oleh hati dan bukan karena
defisiensi pemakaiannya oleh jaringan di luar hati.
Gambar 22-6. Pembentukan, pemakaian, dan ekskresi badan keton. (Jalur utama ditunjukkan oleh tanda panah utuh.)

Sementara asetoasetat dan D(-)-3-hidroksibutirat mudah
dioksidasi oleh jaringan ekstrahepatik, aseton sulit dioksidasi in
vivo dan umumnya dikeluarkan dari paru.
Pada ketonemia moderat, pengeluaran badan keton melalui
urine hanya mencerminkan sebagian kecil produksi dan
pemakaian badan keton total. Karpna terdapat efek miripambang ginjal (tidak terdapat ambang sejati) yang berbeda- beda
antarspesies dan individu, pengukuran ketonemia dan bukan
ketonuria merupakan metode yang dianjurkan untuk menilai
derajat keparahan ketosis.

KETOGENESIS DIATUR DI TIGA
TAHAP PENTING
(1) Ketosis tidak terjadi in vivo, kecuali jika terjadi
peningkatan kadar asam lemak bebas dalam darah yang berasal dari
lipolisis triasilgliserol di jaringan adiposa. Asam lemak bcbas
adalah prekursor badan keton di hati. Hati,
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(Gambar 22-8). Asetoasetil-KoA d‘ iccah menjadi asetil-KoA oleh
tiolase dar> dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Jika kadarnya dalam
d^rah meningkat, oksidasi badan keton meningkat sampai, (f?ada
konsentrasi sekitar ^ mrn°l/L) badan-badan keton ini menyebabkan „ingkat
oksidatif mengalami kejenuh^fc. Jika hal ini adi» sejumlah besar
konsunisi oksigen diperlukan untuk
mcngol<siclaSI k,adan keton.
pada ^c^anyakan kasus, ketonemia disebabkan oleh meni*1^3*11^
produksi badan keton oleh hati dan bukan karena defisiensi
pemakaiannya oleh jaringan di luar hati.

Sementara asetoasetat dan D(-)-3-hidroksibutirat mudah
dioksidasi oleh jaringan ekstrahepatik, aseton sulit dioksidasi
1
in vivo dan umumnya dikeluarkan dari paru
Pada ketonemia moderat, penpelmr-,, I >
r b 'uaran badan keton
melalui urine hanya mencerminkan seba<>hn k I
dan pemakaian badan keton total. Karpna terdi atefT°
ambang ginjal (tidak terdapat ambang sejati'png berWabeda antarspesies dan individu, pcneuknri,, i . , ‘
i
i
i
i, 5 ran ketonemia dan
bukan ketonuna merupakan metode yano A', • i menilai derajat
keparahan ketosis. * 31f "an untu^

KETOGENESIS DIATUR DI TIGA
TAHAP PENTING
(1) Ketosis tidak terjadi in vivo k r peningkatan kadar asam
rcr,ac
lemak bebas
^‘
berasal dari lipolisis triasilgliserol di iari * am darah yang
lemak bebas adalah prekursor badan H8*”
***"'
1aaan
keton di hati. Hati,
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asetil-KoA. Oleh sebab itu, jika terdapat asetil-KoA dalam
jumlah signifikan, jumlah oksaloasetat akan memadai
untuk memulai reaksi kondensasi pada siklus asam sitrat.

Triasilgliserol
JARING

ANEKSTRAHEp
n,,
«- OTOT

AT|

JARINGAN LEMAK

ASPEK KLINIS

Lipolisis

Gangguan Oksidasi Asam Lemak
Menyebabkan Penyakit yang Sering
Disertai dengan Hipoglikemia

Oksidas
i

Aselil-KoA

Defisiensi karnitin dapat terjadi terutama pada neonatus-—

dan
khususnya
bayi
prematur-—karena
kurang
memadainya biosintesis atau kcbocoran di ginjal.
Defisiensi zat ini juga dapat terjadi pada hemodialisis. Hal
ini mengisyaratkan adanya kebutuhan mirip-vitamin akan
karnitin dalam makanan pada sebagian orang. Gcjala
defisiensi mencakup hipoglikemia yang disebabkan oleh
gangguan oksidasi asam lemak dan akumulasi lipid disertai
kelemahan otot. Terapi kelainan ini adalah dengan
suplementasi karnitin per oral.
Defisiensi CPT-I herediter hanya mengenai hati yang
menyebabkan berkurangnya oksidasi asam lemak dan
ketogenesis, disertai hipoglikemia. Defisiensi CPT-II
terutama mengenai otot rangka, dan jika parah, hati. Obat
sulfonilurea (gliburid [glibenklamid] dan tolbutamid), yang
digunakan dalam pengobatan diabetes melitus tipe ?
mengurangi oksidasi asam lemak, dan karenanya,
hiperglikemia dengan menghambat CPT-I.
Defek herediter pada enzim-enzim oksidasi-p dan
• ketogenesis jUga menyebabkan hipoglikemia nonketotik,
koma, dan perlemakan hati. Defek dapat terjadi pada 3hidroksiasil-KoA dehidrogenase rantai-panjang dan rantaipendek (defisiensi pada enzim rantai-panjang dapat

® asam sitrat
3-Hidroksibutirat

Asil-KoA

Esterifikasi
P-Oksidasi
Asilgliser°l
Ja,ur |

Asetil-KoA

baik dalam keadaan kenyanp mo sekitar 30% asam
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menyebabkan perlemakan hati akut pada kehamilan). Defisiensi 3Ketoasil-KoA tiolase dan HMG-KoA liase juga memengaruhi
penguraian leusin, yakni suatu asam amino ketogenik (Bab

29).
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yang
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ata1

H.V ' ' menyebabkan berkuirang y mt,ng
s
Namun, 'imvat karboksilasey^tifUa„ oleh
pl, Uv
' at _ menjadi oksaloasetat,

Jamaican vomiting sickness (penyakit muntah
Jamaika) rimbul karena menyanrap buah mentah pohon
akee
yang
mengandung
toksin
hipoglisin
yang
menginaktifkan asil- KoA dehidrogenase (rantai-sedang
dan rantai-pendek)., menghambat oksidasi-p dan
menyebabkan hipoglikemia. Asiduria dikarboksilat ditandai oleh
ekskresi asam C- Q co-dikarboksilat dan oleh hipoglikemia
nonketotik, serta disebabkan oleh kurangnya asil-KoA
dehidrogenase (rantai-sedang) di mitokondria. Penyakit Refsum
adalah suatu penyakit neurologik yang jarang terjadi akibat
kelainan metabolik yang menyebabkan akumulasi asam
fitanat yang ditemukan dalam produk susu serta daging dan
lemak pemamah biak. Asam fitanat diperkirakan memiliki
efek patologis terhadap fungsi membran, prenilasi protein,
dan ekspresi gen. Sindrom Zellweger (serebrohepatorenal)
adalah penyakit herediter jarang yang terjadi pada orang
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Menentukan proporsi aliran asam lemak bebas yang ^ebih

202 /

teroksidasi kciimbang terestenfikasi; dan (3) Pemisahan asetil-KoA
antara jalur ketogenesis dan siklus
asam sitrat.
Penyakit yang berkaitan dengan gangguan oksidasi asam lemak

menyebabkan hipoglikemia. infiltrasi lemak paca berbagai organ,

Asetil-KoA

dan hipoketonemia.
Insulin

(?) 10 .. Asil-KoA &
W

Lipogenesis

1

Ketosis bersifat ringan pada keadaan kelaparan, tetapi parah pada
diabetes melitus dan kctosis pemamah biak.

T"I

ASETIL-KoA j
KARBOKSILASE

Sitosol
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Gambar 22-10. Regulasi oksidasi asam lemak rantaipanjang di hati. (FFA, asam lemak bebas; VLDL, ipoprotein
berdensitas sangat rendah.) Efek regulatorik positit +) dan
negatif © diwakili oleh tanda panah putus-putus dan aliran
substrat oleh tanda panah utuh.
.

term* ataU ^nngan ,ain- Namun' ekskresi keduanya secara
mencrus dalam jumlah besar akan sccara progresif
Pa."gU;.a”81 cadangan basa sehingga rimbul ketoasidosis.

sinrfan ket’ac*aan peroksisom di semua jaringan. Pada
ini terjadi penimbunan asam polienoat Cv-C di
jarinean orak A^
fun°s' k

•

... 26 38

hcrakibafS mC'itUS ya"B ,ak-'Crkontr«'- hal ini dapa,

P^ien juga memperlihatkan lenyapnya

°ejata sar Th11 Q^an Pero^som- Penyakit ini menyebabkan
tahu 'a CIar ^an se^a8ian besar pasien meninggal dalam

RINGKASAN
Oksidasi asam lemak di mitokondria menyebabkan

n pertama kehidupan.

Cr cna,knya

sejumlah besar ATP mdalui suatu proses

yang disebut oksidasi-P yang memecah unir-unit asetil°A secara sekuensial dari rantai asil lemak. Asetil-

vanoQR dtSiS Ter'adi Akibat Ketosis

oA dioksidasi dalam siklus asam sitrat yang juga

yang Berkepanjangan
dalarn^d^^11 ket°n ^a^am jumlah melebihi kadar normal
Chin I , lai ataU Ur'n masing-masing disebut ketonemia
kedu 'et°'lernia) acau ketonuria. Secara keseluruhan,
]ccac], ^a. !Sebur lcetos's. Bentuk dasar ketosis terjadi pada
van m v a^aran ^an berupa berkurangnya karbohidrat

menghasilkan ATP.
Badan keton (asetoasetat, 3-hidroksibutirat, dan aseton)
. dibentuk di nmokemdna hati jika laju oksidasi asam
cmak tinggi. Jalur ketogenesis melibatkan sintesis dan
pt-'mecahan 3-hidroksi-3-metilglutaril-KoA (HMQ.

iimu CCISe 13 ^'Serta' mobilisasi asam lemak bebas. Pola
sehin71 meta °^Sme mengalami peningkatan berlebihan
.. ,

I keadaan
seperti
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ketosi patologis,
Barat;
twin unnu
------------------------s pa akini
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1
-Kcnrntif.

dUa en/Jm kunci’ HM(-KoA

sintase dan

HMCi-KoA liase.
Badan keton adalah bahan bakar yang penting bagi
jaringan ekstrahepatik.
Ketogenesis diatur di tiga langkah krusial: (1) kontrol
mobihsas. asam lemak bebas dari jaringan adiposa; (2)
a tivitas karnitin palmitoiltransferase-I di hati, yang
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Cambar 23-1. Biosintesis malonil-KoA. (Enz, asetil-KoA karboksilase.)
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yang tcrt*iri t*ari dua monomer idcntik, masing- si n8 mengandung
ketujuh aktivitas enzim asam lemak avv-- Pada satu rantai
polipeptida (Gambar 23-2). Pada a nya, suatu molekul /tri/ning aset i I
- KoA berikatan dengan fal,s SH sistein yang dikatalisis oleh asetil
transasilase

,

^ ___ paaa jalur ini belum pernah
dilaporkan pada manusia. Namun, inhibisi lipogenesis
terjadi pada diabetes melitus tipe 1 (dependen-insulin),
dan variasi dalam aktivitas jalur ini memengaruhi jenis dan
derajat obesitas.
Asam lemak tak-jenuh dalam fosfolipid membran sel
penting untuk mempertahankan fluiditas membran. Rasio
asam lemak tak-jenuh ganda terhadap asam lemak jenuh
(rasio P:S) yang tinggi dalam diet dianggap bermanfaat
untuk meneegah penyakit jantung koroner. Jaringan hewan
memiliki kapasitas yang terbatas untuk mendesaturasi asam
lemak, dan memerlukan asam lemak tak-jenuh tertentu dalam
makanan yang berasal dari tumbuhan. Asam lemak esensial
ini digunakan untuk membentuk asam lemak eikosanoik
(C1()) yang menghasilkan eikosanoid prostaglan in,
tromboksan, leukotrien, dan lipoksin. Prostag an in
memerantarai peradangan, nyeri, dan memicu tidur seita
juga mengatur koagulasi darah dan reproduksi. at
anti-inflamasi nonsteroid, seperti aspirin bekeija dengan
menghambat sintesis prostaglandin. Leukotrien eree<
menimbulkan kontraksi otot dan bersifat kemotakti seita
penting dalam reaksi alergi dan peradangan.

JALUR UTAMA UNTUK SINTESIS
DE NOVO ASAM LEMAK (LIPOGENESIS)
BERLANGSUNG DI SITOSOL
MoiUNG DO SDTOSOL
Sistem ini terdaoar ^: 1
• Sistem
— * 1 ini terdan Aginjal, otak, paril £ ,
■^ iarin8an’ "icliputi had,

v u, iceienjar mamaria, dan jaringan adiposa.

i h TcjH^P

arnhar

Pembentukan Malonil-KoA Ada a atty
Awal & Pengendali dalam Smtesi
Lemak

23-3, reaksi la). Malonil-KoA berikatan dengan
di dekatnya pada 4’-fosfopantetein ACP di monomer

yang lain yang dikatalisis oleh malonil transasilase (reaksi lb),
untuk membentuk asetil (asil)-malonil enzim. Gugus asetil
menyerang gugus metilen di residu malonil yang dikatalisis oleh 3ketoasil sintase dan membebaskan CO,, membentuk 3-ketoasil
enzim (asetoasetil enzim) (reaksi 2), membebaskan gugus —SH
sistein.
Dekarboksilasi
memungkinkan
reaksi
tersebut
berlangsung tuntas, dan menarik sekuens reaksi keseluruhan ke
arah selanjutnya. Gugus 3-ketoasil akan tereduksi, terdehidrasi,
dan kembali tereduksi (reaksi 3, 4, 5) untuk membentuk enzim
asil-S jenuh. Molekul malonil-KoA baru berikatan dengan —SH

.•
. jlain reaksi

Bikarbonat sebagai sumber CO, d i p c r l u . njl,K°A
u1
awal untuk karboksilasi asetil-KoA
dengan keberadaan Al P dan asett o ^ j biotin
Asetil-KoA karboksilase memerlukan v. ^ niulti(Gambar 23-1). Enzim ini adalah suatu p
enzim yang mengandung subunit-su mini 1
jumlah bcrvariasi, masing-masing ",cn?;ll“ ,,-boks'1’ dan
biotin karboksilase, protein pembawa liotin i.lt0rik- ^ea^Sl
transkarboksilase, serta tempat alosteri k ' ,1^'ilasi biotin
ini berlangsung dalam dua tahap. (1
"'l icirboksil ke
yang melibatkan ATP dan (2) pemindahan
asetil-KoA untuk membentuk maloni °
n

dengan
biotin,

Kompleks Asam Lemak ^*D°^aSe[JjinnrTiGl TLijuh
Suatu Polipeptida yang Menga
Aktivitas Enzim
pada
Pada bakteri dan tumbuhan, rnas‘n^”maSin^iU^an radikal
sistem asam lemak sintase terpisah, dan lten^r0tejn yang
asil dalam bentuk kombinasi dengan saiatu
protein,
disebut protein pengangkut asil (^O7 ca ^
_ sistem
ACP). Namun, pada ragi, mamalia, c an u jtjenzim
sintase adalah suatu kompleks po 'PePn . Deran KoA.
yang memasukkan ACP, dan mengam ■>! tQtenat dalam
Kompleks ini mengandung vitamin asam p
satu
bentuk 4’-fosfopantetein (Gam ar i
IinPeulan berupa
unit fungsional multienzim mcm.l.k, keunggu. ,
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Gamw 23-2. Kompleks multienzim asam lemak sintase. Kompleks ini a d a j a d t a * dag," dua monomer polipeptida 2, masino-masino terdiri
dari tujuh aktivitas enzim dan protein pembawa asil ACP) (Cys-SH, sistein tiol). Gugus SH . irltkan susurnn satu monomerSak berdekatan dengan gugus -SH
pada residu sistem ketoas.l smtase monomer lain, yang meng«y»ratkansusunan "kepala-ke-ekor" kedua monomer tersebut. Meskipun masing-masing
monomer mengandung semua aktivitas pars.
ementer .yano
namun unit funRSional sebenarnya terdiri dari separuh dari satu monomer yang berinteraksi dengan separuh niono,ner kompleme, ter .yang •ain. Jadi, dua
"antai asil dihasilkan secara bersamaan. Sekuens enzim d. mas.ng-mas.ng monomer didasarkan pada Wakil.
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pada 4Tosfopantctc,in, menggeser residu asil jcnuh ke gugus —SH
sistein bcbas. Rangkaian reaksi diulang enam kali lagi sampai
terbentuk radikal asil 16-karbon (palmitil) yang jenuh.
Senyawa ini dibebaskan dari kompleks enzim oleh aktivitas
enzim kctujuh di kompleks, yaitu tioesttrase (deasilase). Palmitat
bebas harus diaktifkan menjadi asil- KoA sebelum dapat diproses
lebih lanjut melalui jalur metabolik Iain. Biasanya palmitat ini
mengalami esterifikasi menjadi asilgliserol, pemanjangan rantai
atau desaturasi,atau esterifikasi menjadi ester kolesteril. Di
kelenjar mamaria, terdapat tioesterase tersendiri yang spesifik
untuk residu asil pada C8, C,(), atau CI2, yang kemudian ditemukan
dalam lipid susu.
Persamaan untuk sintesis keseluruhan palmitat dari asetil-KoA
dan malonil-KoA adalah
CH3CO S KoA + 7HOOC CH CO S KoA +
14NADPH + 14Hf
-> CK(0-guC00H + 7CO, + 6H,0 + 8K0ASH + 14NADP* ‘

Asetil-KoA yang digunakan sebagai primer membentuk
atom karbon 15 dan 16 pada palmitat. Penambahan
seluruh unit C2 selanjutnya adalah melalui malonil-KoA.
Propionil- KoA bekerja sebagai primer untuk sintesis asam
lemak rantai- panjang dengan jumlah atom karbon ganjil
yang ditemukan terutama di susu dan lemak hewan
pemamah biak.

Sumber Utama NADPH untuk
Lipogenesis adalah Jalur Pentosa
Fosfat
^ADPH berperan sebagai donor ekuivalen pereduksi pada
eduksi 3-ketoasil dan turunan 2-3-asil tak-jenuh (Gambar
13-3, reaksi 3 dan 5). Reaksi oksidatif jalur pentosa fcsfat
lihat Bab 21) adalah sumber utama hidrogen
yangdiperlukan ntuk sintesis reduktif asam-asam lemak.
Secara bermakna, xingan yang mengkhususkan diri dalam
lipogenesis aktif
hati, jaringan adiposa, dan kelenjar mamaria dalam
:adaan menyusui—juga memiliki jalur pentosa fosfat aktif.
fain itu, kedua jalur metabolik ditemukan di sitosol sel
hingga tidak ada membran atau sawar permeabilitas yang
snghalangi pemindahan NADPH. Sumber lain NADPH
alah reaksi yang mengubah malat menjadi piruvat yang
catalisis oleh “enzim malat” (NADP malat dehidrogenase)
ambar 23-4) dan reaksi isositrat dehidrogenase yang iadi
di luar mitokondria (mungkin bukan sumber yang
>stansial, kecuali pada pemamah biak).

etil-KoA Adalah Bahan Baku
Utama am Lemak
:il-KoA dibentuk dari glukosa melalui oksidasi piruvat di
m mitokondria. Namun, zat ini tidak mudah berdifusi

keluar mitokondria (sitosol), yaitu tempat utama terjadinya
sintesis asam lemak. Sitrat yang dibentuk setelah kondensasi
asetil-KoA dengan oksaloasetat di siklus asam sitrat di
dalam mitokondria, dipindahkan ke dalam kompartemen
ekstramitokondria melalui pengangkut trikarboksilat.
Dengan keberadaan KoA dan ATP zat ini kemudian
mengalami penguraian menjadi asetil-KoA dan oksaloasetat
yang dikatalisis oleh ATP-sitrat liase yang aktivitasnya
meningkat dalam keadaan kenyang. Asetil-KoA kemudian
tersedia untuk .membentuk malonil-KoA dan sintesis
palmitat (Gambar 23-4). Oksaloasetat yang terbentuk dapat
membentuk malat melalui malat dehidrogenase terkaitNADH, diikuti oleh pembentukan NADPH melalui
enzim malat. NADPH kemudian dapat digunakan untuk
lipogenesis, dan piruvat dapat digunakan untuk membentuk
kembali asetil-KoA setelah diangkut ke dalam mitokondria.
Jalur ini adalah cara untuk memindahkan ekuivalen
pereduksi
dari NADH ekstramitokondria ke NADP. Cara lain adalah
malat itu sendiri dapat diangkut ke dalam mitokondria
untuk kembali membentuk oksaloasetat. Perhatikan bahwa
pengangkut sitrat (trikarboksilat) di membran mitokondria
memerlukan malat untuk melakukan pertukaran dengan
sitrat (lihat Gambar 13-10). Pada hewan pemamah biak
hanya terdapat sedikit ATP-sitrat liase atau enzim malat,
mungkin karena pada spesies-spesies ini, asetat (berasal dari
perut pertama hewan pemamah biak [rumen] dan diaktifkan
menjadi asetil-KoA di luar mitokondria) adajah sumber
utama asetil-KoA.
Pemanjangan Rantai Asam Lemak Terjadi
di Retikulum Endoplasma
Jalur ini (“sistem mikrosom”) memperpanjang asil-KoA
jenuh dan tak-jenuh (dari CJ0 ke atas) oleh dua karbon
dengan menggunakan malonil-KoA sebagai donor asetil
dan NADPH sebagai reduktan, dan dikatalisis oleh sistem
enzim fatty acid elongase di mikrosom (Gambar 23-5).
Pemanjangan stearil-KoA di otak meningkat dengan cepat
sewaktu mielinisasi untuk menghasilkan asam lemak C
dan C24 untuk sfingolipid.

’22

STATUS NUTRISI MENGATUR
LIPOGENESIS
Pada banyak hewan, kelebihan karbohidrat disimpan dalam
bentuk lemak sebagai antisipasi dalam menghadapi masa-masa
defisiensi kalori, misalnya kelaparan, hibernasi, dsb. Simpanan
ini juga yang menghasilkan energi untuk digunakan di antara
waktu makan pada hewan, termasuk manusia yang makan
dengan interval tertentu. Lipogenesis mengubah kelebihan
glukosa dan zat-zat antara, misalnya piruvat, laktat, dan asetilKoA menjadi lemak yang

O

O

II
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Glukosa

II

II

R-°CH —°C r\s S — KoA + *CH -C^ S - KoA

I ‘

COOH
Malonil-KoA

Asil-KoA

ini tidak cukup cepat diesterifikasi atau karena peningkatan
lipolisis atau infiuks asam lemak bebas ke dalam jaringan, zat
ini akan secara otomatis mcngurangi sintesis asam lemak baru.
Asil-KoA juga menghambat pengangkut trikaboksilat mitokondria
sehingga meneegah pengaktifan enzim oleh perpindahan sitrat
dari mitokondria ke dalam sitosol.
Asetil-KoA karboksilase juga diatur oleh hormon, seperti
dan insulin melalui perubahan pada status fosforilasi
nya (rincian di Gambar 23-6).
glukagon, epinefrin,

3-KETOASIL-KoA
SINTASE

KoA - SH ♦ CO

O
II

O
II

R —°CH —°C -CH. - C S - KoA
3-Ketoasil-KoA

r
3-KETOASIL-KoA
REDUKTASE

Piruvat Dehidrogenase Juga Diatur oleh AsilKoA
Asil-KoA menyebabkan inhibisi piruvat dehidrogenase dengan
menghambat pengangkut pertukaran ATP-ADP di membran dalam
mitokondria. Hal ini menyebabkan

NADPH + H‘

k

R —°CH_ —°CH — CH, -CO-S-NADP’
KoA
OH
O
3-Hidroksiasil-KoA

3-HIDROKSIASIL-KoA
DEHIDRASE

H.O

R —°CH —tCH = CH —*C r\j S — KoA 2-frans-Enoil-KoA
NADPH + H'

Gambar 23-4. Penyediaan asetil-KoAdan NADPH untuk lipogenesis. (PPP, jalur pentosa fosfat; T, pengangkut trikarboksil K, pengangkut
a-ketoglutarat; P, pengangkut piruvat.)

2-frans-ENOIL-KoA
REDUKTASE

NADP'

O
R —°CH -°CH,-CH,-C'VS-KoA Asil-KoA

membantu fase anabolik siklus makan tersebut. Status nutrisi
organisme merupakan faktor utama yang mengatur laju
lipogenesis. Oleh sebab itu, laju ini tinggi pada hewan yang
mendapat makanan cukup dan mengandung proporsi karbohidrat
yang tinggi. Lipogenesis berkurang pada asupan kalori yang
terbatas, diet tinggi-lemak, atau defisiensi insulin seperti pada
diabetes melitus. Keadaan yang terakhir ini menyebabkan
peningkatan kadar asam lemak bebas plasma, dan telah
dibuktikan adanya hubungan terbalik antara lipogenesis di hati
dan kadar asam lemak bebas serum. Lipogenesis meningkat jika
makanan yang masuk berupa sukrosa dan bukan glukosa karena
fruktosa memintas titik kontrol fosfofruktokinase pada glikolisis
dan memenuhi jalur lipogenik (Gambar 21-5).

LIPOGENESIS DIATUR OLEH MEKAN JANGKA
PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Gambar 23-5. Sistem elongase mikrosom untuk memperpanjang rantai
asam lemak. NADH juga digunakan oleh reduktase, tetapi NADPH lebih
disukai.

Sintesis asam lemak rantai-panjang dikontrol
pendek oleh modifikasi alosterik dan kovalen e,r/^^
dalam jangka-panjangoleh perubahan ekspiesi gen
mengatur laju sintesis enzim.

Asetil-KoA Karboksilase Adalah Enzim
Terpenting pada Pengaturan Lipogene
Asetil-KoA karboksilase adalah suatu enzim alosce^
diaktifkan oleh sitrat yang konsentrasinya meninj-,

^rta
^

23-6. Regulasi asetil-KoA karboksilase melalui fosforilasi/
defosforilasi. Enzim diinaktifkan melalui fosforilasi oleh protein kinase yang
Gambar

keadaan kenyang dan merupakan indikator banyaknya pasokan
asetil-KoA. Sitrat mengubah enzim dari bentuk dimer tidak-aktif
menjadi bentuk polimer aktif dengan massa molekular beberapa
juta. Inaktivasi terjadi melalui fosforilasi enzim dan melalui
molekul asil-KoA rantai-panjang, yakni suatu contoh inhibisi
umpan-balik negatif oleh produk reaksi. oleh karena itu, jika
asil-KoA menumpuk karena zat

diaktifkan oleh AMP (AMPK), yang selanjutnya mengalami fosforilasi dan
diaktifkan oleh kinase protein kinase kinase yang diaktifkan oleh AMP
(AMPKK). Glukagon (dan epinefrin) meningkatkan cAMP sehingga
mengaktifkan enzim AMPKK melalui protein kinase dependen-cAMP. Kinase
enzim kinase juga diduga diaktifkan oleh asil-KoA. Insulin mengaktifkan
asetil-KoA karboksilase, mungkin melalui suatu protein "aktivator' dan
protein kinase terstimulasi-insulin.
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jalur yang diperlihatkan di Gambar 23-10. Oleh sebab itu,
kebutuhan gizi untuk arakidonat dapat diabaikan jika
linoleat dalam diet memadai. Sistem desarurasi dan
pemanjangan rantai sangat berkurang pada keadaan
kelaparan sebagai respons terhadap pemberian glukagon
dan epinefrin, dan jika tidak terdapat insulin seperti pada
diabetes melitus tipe 1.

Sloaroil— KoA
r
Cyt b.
0
A DESATURASE

O + NADH +H’

NAD’ + 2H,0
Oleoil — KoA
Gambar 23-8' A'' Desaturase* mikrosom.

ke dalam sua^u asam lemak jcnuh hampir selalu terletak Ji
• • a9 Suatu slstem enzim—A9 desaturase (Gambar 23-

gv j. reCikulLim endoplasma akan mengatalisis perubahan
i . i^KoA atau stcaroil-KoA masing-masing menjadi rVoil-KoA atau
olcoil-KoA. Reaksi ini memerlukan dan NADH atau NADPH.
Enzim-enzim ini l^e, a rninp dengan sistem mono-oksigenase y-ang
SSSn«^-"^(Bab.2).

'ikitcSIS ASAM LEMAK TAK-JENUH oakioA
MELIBATKAN SISTEM EN2IM DKATURASE *
elongase
Ik 'katan rangkap tambahan yang disisipkan ke dalasi
Vmak tak-jenuh tunggal yang sudah ada selalu d*
e
saCu sama lain oleh satu gugus metilen (methyl*^
pisahkan^ ^cuali pada bakteri. Karena memiliki

nterrupt ^ ^ewan dapat membentuk famili co9 (asam ole^)
esaturas » tak-jenuh secara lengkap dengan cara kombin^
asam lent* ^an desaturasi rantai (Gambar 23'9)> NamU1^
Pemanja ^njUkkan di atas, asam linoleat (co6) atau cx-lir»^.
seperti ‘ yang diperlukan untuk sintesis anggota
enat (^ atau <*>3 harus dipasok dari makanan. Linoleai
amili uu
. menjadi arakidonat melalui y-linolenat 0\eU
dapat di
l

Fami
li
co9

Asarn oleat —
18:1 f

GEJALA DEFISIENSI TERJADI JIKA ASAM
LEMAK ESENSIAL (EFA) TIDAK
TERDAPAT DALAM MAKANAN
Tikus yang diberi makan diet nonlemak yang mengandung
vitamin A dan D memperlihatkan penurunan laju
pertumbuhan dan defisiensi reproduksi yang dapat
dipulihkan dengan penambahan asam linoleat, a-linolenat,
dan arakidonat ke dalam diet. Asam-asam lemak ini
banyak ditemukan di minyak nabati (Tabel 15-2) dan
dalam jumlah kecil di tubuh hewan. Asam lipid esensial
diperlukan untuk membentuk prostaglandin, tromboksan,
leukotrien, dan lipoksin (lihat bawah), dan asam-asam ini
juga memiliki beragam fungsi lain yang kurang. diketahui.
Asam-asam lemak ini ditemukan dalam lemak struktural
sel, sering di posisi 2 fosfolipid, dan berkaitan dengan
integritas struktural membran mitokondria.
Asam arakidonat terdapat di membran dan merupakan
5—15% asam lemak dalam fosfolipid. Asam dokosaheksaenoat (DHA; 0)3, 22:6), yang disintesis dari asam a-linolenat
atau diperoleh secara langsung dari minyak ikan, terdapat
dalam konsentrasi tinggi di retina, korteks serebrum, testis,
dan sperma. DHA sangat diperlukan untuk perkembangan
otak dan retina serta dipasok melalui plasenta dan susu. Pasien dengan retinitis pigmentosa dilaporkan memperlihatkan
kadar DHA darah yang rendah. Pada defisiensi asam lemak
esensial, asam polienoat nonesensial dari famili 0)9,
terutama asam A5-8 "-eikosatrienoat (o)9 20:3) (Gambar 23-

20:2

1 ^1 ifZs

22:1 20:1 / ^
#

24:1
Asarn

Famil
i

co6

Famili
<a3

/21

linoleat -—* 18^^—

18:2

4

-!-► 22:3 -!-► 22:4
menumpuk
pada
defisiensi
asam
lemak esensial

3•
1
20:3 —► 20:4 —

22:4

22:5

20:3 —*• 20:4 —

22:4

22:5

i1

20:2 ' W
Asam
“linoienat
18:3

18:2

Gambar Biosintesis famili cog, &6, dan ^3 ^4 (T1 |emak tak-jenuh ganda. Setiap tahap dikatalisis oleh sistem pemanjang
ranta' atau desaturase m'krOS(7^; 1, elongase; 2, Ah desaturase; 3, Ar' desaturase; 4, A4
desaturase (Q, jnhibis>)-
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ensial dan'j lcmali tra"s bcrsaing dengan Selain 'tu, asam
°
defisiensi asam leniak * lni sccara struktural serupa
c,,do,
d ™ ong er ' (Bab 15>«rta memiliki elek setara^ (Bab
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Eikosat
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PGE
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PGI
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Diet
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Arakidonoil-KoA (As-^.u.ai.

,

«to«l«rMnol,KoA)
Gam/>ar 23-70. Perubahan linoleat mpni i-
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biosintesis

cAMP di trombosit, tiroid, korpus luteum, tulang janin,
adenohipofisis, dan paru, tetapi menurunkan kadar cAMP
di sel tubulus ginjal dan jaringan adiposa (Bab 25).
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RHNGKASAN
° Sintesis asam lemak rantai-panjang (lipogenesis) dilaksanakan
oleh dua sistem enzim: asetil-KoA karboksilase dan sintase
asam lemak.
° Jalur ini mengubah asetil-KoA menjadi palmitat dan
memerlukan NADPH, ATP, Mn2*, biotin, asam
pantotenat, dan HC03" sebagai kofaktor.
° Asetil-KoA karboksilase mengubah asetil-KoA menjadi
malonil-KoA, kemudian sintase asam lemak, yakni suatu
kompleks multienzim satu rantai polipeptida dengan tujuh
aktivitas enzimatik berbeda, mengatalisis pembentukan
palmitat dari satu molekul asetil-KoA dan tujuh molekul
malonil-KoA.
° Lipogenesis diatur di tahap asetil-KoA karboksilase oleh
pemodifikasi alosteris, fosforilasi/defosforilasi, serta
induksi dan represi sintesis enzim. Enzim secara alosteris
diaktifkan oleh sitrat dan dideaktivasi oleh asil-KoA
rantai-panja«ng. Defosforilasi (misalnya oleh insulin)
mendorong aktivitasnya, sementara fosforilasi (mis. oleh
glukagon atau epinefrin) bersifat inhibitorik.
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Leukotrien dan Lipoksin Merupakan
Regulator Kuat Berbagai Proses Penyakit
Slow-reacting substance of anaphylaxis (SRS-A) adalah suatu
campuran leukotrien C}, D4, dan Er Campuran leukotrien
ini adalah konstriktor kuat otot bronkus. Berbagai leukotrien
ini bersama dengan leukotrien B( juga menyebabkan
peningkatan pcrmeabilitas vaskular serta menarik dan
mengaktifkan leukosit dan merupakan regulator penting di
banyak penyakit yang melibatkan peradangan atau reaksi
hipersensitivitas tipe cepat, misalnya asma. Leukotrien
bersifat vasoaktif, dan 5-lipoksigenase ditemukan di dinding
arteri. Bukti-bukti menyokong peran anti-inflamasi lipoksin
dalam fungsi vasoaktif dan imunoregulatorik, misalnya
sebagai senyawa counterregulatory (chalones) pada respons
imun.
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otak tidak) tempat asam-asam ini dioksidasi atau mcneah
re-esterifikasi. Pemakaian gliserol bergantung pada apakah
jaringan memiliki gliserol kinase yang dijumpai dalim
jumlah bermakna di hati, ginjal, usus, jaringan adiposa
cokelat, dan kelenjar mamaria laktasi.

TRIASILGLISEROL & FOSFOGLISEROL
DIBENTUK MELALUI ASILASI
TRIOSA FOSFAT
Jalur-jalur utama biosintesis triasilgliserol dan fosfogliserol
diringkaskan di Gambar 24-1. Zat-zat penting, seperti triasilgliserol, fosfatidilkolin, fofatidiletanolamin, fosfatidilinositol, dan kardiolipin, yang suatu unsur pokok membran
mitokondria dibentuk dari gIiserol-3-fosfht. Pada tahap fosfatidat dan diasilgliserol, terbentuk titik-titik cabang yang
signifikan di jalur tersebut. Dari dihidroksiaseton fosfat
dihasilkan fosfogliserol yang mengandung satu ikatan eter

(-C-0—C-), yang paling dikenal adalah plasmalogen

Dihidroksiaseton (osfat

Gliserol 3-fosfal •<-

Plasmalogen

PAF

Fosfatidat
Kardiolipin

HIDROLISIS MENGAWALI KATABOLISME TRIASILGLISEROL

T
Diasilgliserol

Triasilgliserol harus dihidrolisis oleh lipase menjadi unsur
pokoknya, yaitu asam lemak dan gliserol -cbelum dafm dikaiabolisme
lebih lanjut. Sebagian besar proses h.drohs, (lipolisis) ini terjadi di
jaringan ad.posa d.sertal pern asam lemak bebas ke dalam plasma,
tempat asam-asan

\

1

Fosfatidilinositol

I

Fosfatidilinositol
4,5-bisfosfat

FosfatidilkolinT riasilgliserol
Fosfatidiletanolamin

Gambar 24-1. Gambaran singkat biosintesis asilgliserol. (PAF, faktor
penggiat trombosit.)
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dan faktor penggiat trombosit (PA I*). Gliserol 3-fosfat dan
dihidroksiaseton losfat adalah zat-zat antara dalam glikolisis,
dan menjadikan keduanya penghubung yang sangat penting
antara metabolisme karbohidrat dan lipid.
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Fosfogliserol, & Kardiolipin
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GLISEROL 3-FOSFAT
[ASILTRANSFERASE

©

KoA

Baik gliserol maupun asam lemak harus diaktifkan oleh ATP
sebelum dapat dibentuk menjadi asilgliserol. Gliserol kinase
mengatalisis pengaktifan gliserol menjadi jw-gliserol 3-fosfat.
Jika aktivitas enzim ini rendah atau tidak ada, seperti di
jaringan adiposa atau otot, sebagian besar gliserol 3-fosfat
dibentuk dari dihidroksiaseton fosfat oleh gliserol-3-fosfat
dehidrogenase (Gambar 24-2).
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Dua molekul asil-KoA yang dibentuk melalui pengaktifan
asam lemak oleh asil-KoA sintetase (Bab 22) berikatan dengan
gliserol 3-fosfat untuk membentuk fosfatidat (1,2-diasilgliserol
fosfat.) Hal ini berlangsung dalam dua tahap, yang dikatalisis
oleh gliserol-3-fosfat asiltransferase dan l-asilgliserol-3-fosfat
asiltransferase. Fosfatidat diubah oleh fosfatidat fosfohidrolase
dan diasilgliserol asiltransferase (DGAT) menjadi 1,2diasilgliserol dan kemudian triasilgliserol. DGAT mengatalisis
satu-satunya tahap yang spesifik untuk sintesis triasilgliserol
dan diperkirakan menentukan laju reaksi pada sebagian besar
keadaan. Di mukosa usus, monoasilgliserol asiltransferase
mengubah monoasilgliserol menjadi 1,2-diasilgliserol di jalur
monoasilgliserol. Sebagian besar aktivitas enzim- enzifn ini
dijumpai di retikulum endoplasma, tetapi sebagian dijumpai di
mitokondria. Fosfatidat fosfohidrolase terutama ditemukan di
sitosol, tetapi bentuk aktif enzim ini terikat dengan membran.
Dalam biosintesis fosfatidilkolin dan fosfatidiletanolamin
(Gambar 24-2), kolin atau etanolamin mula-mula harus
diaktifkan melalui fosforilasi oleh ATP diikuti oleh pengikatan
ke CTP. CDP-kolin atau CDP-etanolamin yang terbentuk,
bereaksi dengan 1,2-diasilgliserol, masing-masing untuk
membentuk
fosfatidilkolin
atau
fosfatidiletanolamin.
Fosfatidilserin dibentuk dari fosfatidiletanolamin secara
langsung melalui reaksi dengan serin (Gambar 24-2).
Fosfatidilserin dapat membentuk kembali fosfatidiletanolamin
melalui dekarboksilasi. Jalur alternatif di hati memungkinkan
fosfatidiletanolamin menghasilkan fosfatidilkolin secara
langsung melalui metilasi progresif residu etanolamin.
Meskipun terdapat sumber-sumber ini, kolin dianggap sebagai
nutrien esensial pada banyak spesies mamalia tetapi untuk
manusia hal ini belum dipastikan.

Pengaturan biosintesis triasilgliserol, fosfatidilkolin, dan
fosfatidiletanolamin didorong oleh ketersediaan asam lemak
bebas. Asam-asam lemak yang lolos dari oksidasi umumnya
diubah menjadi fosfolipid, dan jika kebutuhan ini telah
terpenuhi maka asam-asam tersebut digunakan untuk sintesis
triasilgliserol.
Suatu fosfolipid yang terdapat di mitokondria adalah
kardiolipin (difosfatidilgliserol; Gambar 15-8). Senyawa ini
dibentuk dari fosfatidilgliserol yang kemudian disintesis dari
CDP-diasilgliscrol (Gambar 24-2) dan gliserol 3-fosfat sesuai
dengan skema yang diperlihatkan di Gambar 24-3. Kardiolipin
yang ditemukan di membran mitokondria bagian dalam,
memiliki peranan kunci dalam struktur dan fungsi
mitokondria, dan juga diperkirakan berperan dalam kematian
sel terprogram (apoptosis).
B. B IOSINTESIS G LISEROL E TER F OSFOLIPID

Jalur ini terdapat di peroksisom. Dihidroksiaseton fosfat
adalah prekursor gugus fosfolipid gliserol pada gliserol eter
(Gambar 24-4). Senyawa ini berikatan dengan asil-KoA untuk
menghasilkan 1-asildihidroksiaseton fosfat. Ikatan eter
dibentuk pada reaksi berikutnya, dan menghasilkan 1alkildihidroksiaseton fosfat yang kemudian diubah menjadi 1alkilgliserol 3-fosfat. Setelah asilasi selanjutnya di posisi 2, 1 alki 1-2-asilgliserol 3-fosfat yang terbentuk (analog dengan
fosfatidat di Gambar 24-2) dihidrolisis untuk menghasilkan
turunan gliserol bebas. Plasmalogen yang membentuk
sebagian besar fosfolipid di mitokondria dibentuk melalui
desaturasi turunan 3-fosfoetanolamin analog (Gambar 24-4).
Platelet activating factor (PAF), (faktor penggiat trombosit, 1 alkil-2-asetil-j«-gliserol-3-fosfokolin) disintesis dari turunan 3fosfokolin. Senyawa ini dibentuk oleh

CDP-

sn-Gliserol
3-fosfat

Diasilgliserol

CMP
Fosfatidilgliserol fosfat
H2O

Fosfatidilgliserol

CMP
Kardiolipin
(difosfatidilgliserol)

Gambar 24-2. Biosintesis triasilgliserol dan fosfolipid. (CD, Jalur monoasilgliserol; ©, j a|ur g|isero| fosfat.) Fosfatidiletanolamin dapat dibentuk dari
etanolamin melalui suatu ja|ur yang mirjp dengan jalur yang diperlihatkan dalam pembentukan fosfatidilkolin
dari kolin.

Gambar 24-3. Biosintesis kardiolipin.
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asiltransferase (LCAT). Enzim ini yang ditemukan di
plasma, mengatalisis pemindahan satu- residu asam lemak
dari posisi kedua lesitin ke kolesterol untuk membentuk
ester kolesteril dan lisolesitin serta dianggap menentukan
sebagian besar ester kolesteril dalam lipoprotein plasma.
Asam lemak jenuh rantai- panjang ditemukan terutama di
posisi 1 fosfolipid, sedangkan asam tak-jenuh ganda (mis.
prekursor prostaglandin) lebih sering bergabung dengan
posisi 2. Masuknya asam lemak ke dalam lesitin terjadi
melalui sintesis lengkap fosfolipid, melalui transasilasi
antara ester kolesteril dan lisolesitin, dan melalui asilasi
langsung lisolesitin oleh asil-KoA. Oleh karena itu, dapat
terjadi pertukaran asam lemak secara terus menerus,
terutama dalam kaitannya dengan masuknya asam lemak
esensial ke dalam molekul fosfolipid.
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Seramid (seramida) disintesis di retikulum endoplasma dari
asam amino serin sesuai Gambar 24-7. Seramid adalah
molekul penyalur sinyal penting (second messenger) yang
mengatur berbagai jalur termasuk kematian sel terprogram
(apoptosis), siklus sel, serta diferensiasi dan penuaan sel.
Sfingomielin (Gambar 15-11) adalah fosfolipid dan
dibentuk ketika seramid bereaksi dengan fosfatidilkolin untuk
membentuk sfingomielin dan diasilgliserol (Gambar 24-8A).
Hal ini terutama terjadi di aparatus Golgi dan dalam tingkatan
yang lebih kecil di membran plasma.
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Gambar 24-4. Biosintesis lipid eter, termasuk plasmalogen, dan faktor penggiat trombosit (PAF). Di j‘ 1*ur c*°

novo un,u*<

sintesis PAF, asetil-

Gambar 24-5- Metabolisme fosfatidilkolin (lesitin).

KoA bergabung di tahap*, dan menghindari dua tahap terakhir di jalur yang diperlihatkan di sini.

banyak sel darah dan jaringan lain serta menyebabkan agregasi
trombosit pada konsentrasi serendah 10“M mol/L. Senyawa ini
juga memiliki efek hipotensif dan ulserogenik serta berperan
dalam berbagai respons biologis, termasuk peradangan,
kemotaksis, dan fosforilasi protein.

F@sffo!lo[pcflse MemungkSirakan Penguraian &
Remodeling Fosffogliiseroll
Meskipun fosfolipid diuraikan secara aktif, namun masingmasing bagian molekul ini mengalami pergantian pada kecepatan
yang berbeda-beda, misalnya waktu pergantian gugus fosfar
berbeda dengan waktu penggantian gugus l- asil. Hal ini
disebabkan adanya enzim yang memungkinkan degradasi parsial
yang diikuti oleh resintesis (Gambar 24-

5). Fosfolipase A2 mengatalisis hidrolisis gliserofos 0 \ untuk
membentuk asam lemak bebas dan lisofosfolipi ) ^ pada
gilirannya mungkin direasilasi oleh asil-KoA ^8 keberadaan
asiltransferase. Cara lainnya, lisofosfolipi lisolesitin) diserang
oleh lisofosfolipase, yang mcm entu’ basa gliseril fosforil yang
pada gilirannya dapat 'P00' ' oleh suatu hidrolase yang
membebaskan gliserol 3-*« at dan basa. Fosfolipase A,, A2, B,
C, dan D men)e j, ikatan yang ditunjukkan di Gambar 24-6.
Fosfolipa* : ditemukan di cairan pankreas dan bisa ular serta di
banyak jenis sel; fosfolipase C adalah salah satu toksin utama
yang dikeluarkan oleh bakteri; dan fosfolipase D dikenal ter i
at dalam transduksi sinyal mamalia.
,
Lisolesitin (lisofosfatidilkolin) dapat dibentuk me 1 uj suatu rute
alternatif yang melibatkan lesitin:kolestcr°
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Glikosfingolipid Adalah Kombinasi Seramid
dengan Satu atau Lebih Residu Gula
Glikosfingolipid yang paling sederhana (serebrosida) adalah
galaktosilseramid (GalCer) dan glukosilseramid (GlcCer).
GalCer adalah lipid utama pada mielin, sedangkan GlcSer
adalah glikosfingolipid utama pada jaringan di luar saraf serta
prekursor sebagian besar glikosfingolipid yang lebih kompleks.
GalCer (Gambar 24-8B) dibentuk dalam suatu reaksi antara
seramid dan UDPGal (dibentuk melalui epimerisasi UDPGlc—
Gambar 21-6). Sulfogalaktosilseramid dan sulfolipid lain,
misalnya sulfo(galakto)-gliserolipid dan steroid sulfat dibentuk
setelah reaksi-reaksi lebih lanjut yang melibatkin 3’fosfoadenosin-5’-fosfosulfat (PAPS; “sulfat aktif”) Galgliosida disintesis dari seramid melalui penambahan bertahap
gula-gula aktif (mis. UDPGlc dan UDPGal) dan asam sialat,
biasanya asamAT-asetd-neuraminat (Gambar 24-9). Seiumbesar n8 ,OS,da
a at
f '
c f P *"tuk dengan berat molekul yang semakin
besar Sebagian besar enzim yang memindahkan gula dar, gula
nukleotida (gl.kosil transferase) ditemukan di
aparatus Golgi.
Glikosfingolipid adalah unsur pokok lembar luar membran
plasma dan penting dalam perlekatan sel dan
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Gambar 24-7. Biosintesis seramid.

Beberapa penyakit tertentu ditandai oleh ke a ^ penyakit- lipid-lipid ini di
jaringan, terutama di jaiingan jornpok: (l'' penyakit ini dapat diklasifikasikan
menjadi dua penyakit demielinisasi sejati dan (2) sfingolipk ^ p enyukit Pada
sklerosis multipel, yaitu
(terutama
demielinisasi terjadi pengurangan _os ° l^^stanSia alba, plasmalogen etanolamin)
dan sfingolipi c arl • .• alba mirip Oleh karena itu, komposisi lipid pada
s u s e r e b r o s p i n a l dengan komposisi pada substansia g< ISCljj all ‘
memperlihatkan peningkatan kadai losfo ipic .
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Carrtb 'ar 24-9. Biosintesis gangliosida. (NeuAc, asam N-asetilneuraminat.)
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mendcknya masa hidup. (2) Laju sintesis lipid masih n°rmal.
(3) Defek enzimatik terletak di jalur penguraian sf*ngolipid di
lisosom. (4) I ingkat penurunan aktivitas Cnz,m yang terkena sama
di semua jaringan. Belum ada Pengobatan yang efektif untuk
sejumlah besar penyakit ini, Hieskipun pernah dilaporkan
keberhasilan penerapan terapi Pcn8gantian (terapi sulih) enzim
dan transplantasi sumsum tulang pada penyakit Gaucher dan
Fabry. Pendekatan lain yang menjanjikan adalah terapi
pengurangan substrat untuk menghambat sintesis sfingolipid dan
terapi chaperone kimiawi. Terapi gen untuk penyakit lisosom
juga sedang

(sulfatida) fosfat-5'-fosfosulfat.)

RINGKASAN
• Triasilgliserol adalah lipid utama untuk menyimpan energi,
sedangkan fosfogliserol, sfingomielin, dan

Tabel 24-1. Contoh sfingolipidosis.
1 1 Defisiensi Enzim

Lipid yang Ter»imbun,

Gejala Klinis

Penyakit Tay-Sachs ; Heksosaminidase A

Cer-Glc-Gal(NeuAc); GalNAc
Gangliosida GM7

Penyakit Fabry ; a-Galaktosidase

Cer-Glc-Gal; Gal
Globotriaosilseramid

Leukodistrofi ; Arilsulfatase A metakromatik !

Cer-Gal;0S03
3-Sulfogalaktosilseramid

Penyakit Krabbe ; p-Galaktosidase

Cer; Gal
Galaktosilseramid

Penyakit Gaucher * fi-Glukosidase

Cer; Glc
Glukosilseramid

Hati dan limpa membesar, erosi tulang panjang, retardasi
mental pada bayi.

Penyakit Niemann- ' Sfingomielinase Pick

Cer; P-kolin Sfingomielin

Hati dan limpa membesar, retardasi mental; fatal pada
usia dini.

Penyakit Farber ; Seramidase

Asil; Sfingosin Seramid

pApc,

R qQ.V. y Galakto<?il<;pramifi V Su|fogalaktosil- Gambar24-8. Biosintesis sfingomielin (A), galaktosilseramid
B Seramid A. S ^ fer^ST—^
«**«*» m. (PAPS, "sulfa, akV adenosin 3-.

dalam penelitian. Beberapa contoh penyakit penimbunan lipid
yang penting disajikan di Tabel 24-1.
Defisiensi sulfatase multipel menyebabkan penimbunan
sulfogalaktosilseramid, steroid sulfat, dan proteoglikan akibat
defisiensi kombinasi arilsulfatase A, B, dan C serta steroid
sulfatase.

•NeuAc, asam A/-asetilneuraminat; Cer, seramid; Glc, glukosa; Gal, galaktosa. , tempat defisiensi reaksi enzim.

Retardasi mental, kebutaan, kelemahan otot.
Ruam kulit, gagal ginjal (gejala lengkap hanya pada pria;
resesif terkait-kromosom X).
Retardasi mental dan gangguan psikologis pada orang
dewasa; demielinisasi:
Retardasi mental; mielin hampir tidak ada.

Suara serak, dermatitis, deformasi tulang,
retardasi mental, fatal pada usia dini.

Pengangkutan & Penyimpanan Lipid
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glikosfingolipid bersifat amfipatik dan memiliki fungsi
struktural di membran sel serta peran khusus lainnya.
• Triasilgliserol dan beberapa fosfogliserol disintesis
melalui asilasi progresif gliserol 3-fosfat. Jalur ini
bercabang di fosfatidat, yang membentuk fosfolipid
inositol dan kardiolipin di satu pihak serta triasilgliserol
dan fosfolipid etanolamin dan kolin di pihak lain
» Plasmalogen dan faktor penggiat trombosit (PAF) adalah
fosfolipid eter yang dibentuk dari dihidroksiaseton
fosfat
° Sfingolipid dibentuk dari seramid (/V-asilsfingosin).
Sfingomielin terdapat di membran organel yang
berperan dalam proses sekresi (mis. aparatus Golgi).
Glikosfingolipid yang paling sederhana adalah
kombinasi seramid dan satu residu gula (mis. GalCer di
mielin). Gangliosida adalah glikosfingolipid yang lebih
kompleks dan mengandung lebih banyak residu gula dan
asam sialat. Senyawa-senyawa ini terdapat di lapisan
luar membran plasma, tempat gangliosida ini ikut
membentuk glikokaliks dan penting sebagai antigen dan
reseptor sel.
° Fosfolipid dan sfingolipid berperan dalam beberapa proses
penyakit, termasuk sindrom distres pernapasan pada
bayi (ketiadaan surfaktan paru), sklerosis multipel
(demielinisasi), dan sfingolipidosis (ketidakmampuan

heredir^
R£ F

CnRUrai,<iln sfin 0

il

S *'P * list»M»ni akibat det^

cnz,m-cnzim hidrolase).
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^-ernak (fat) yang diserap dari makanan dan lipid yang disintesis
oleh hati dan jaringan adiposa harus diangkut ke berbagai jaringan
dan organ untuk digunakan dan disim- Pan. Karena lipid tidak
larut di dalam air, masalah cara peng- angkutan lipid dalam plasma
darah yang berbahan dasar air, ^•pecahkan dengan cara
menggabungkan lipid nonpolar (criasilgliscrol dan ester kolesteril)
dengan lipid amfipatik (fosfolipid dan kolesterol) serta protein
untuk menghasilkan lipoprotein yang dapat bercampur dengan air.
Pada omnivora pemakan daging seperti manusia, kelebihan
kalori diserap ke dalam fase anabolik siklus makan, yang diikuti
oleh periode keseimbangan kalori negatif ketika organisme
menggunakan simpanan karbohidrat dan lemaknya. Lipoprotein
memerantarai siklus ini dengan mengangkut lipid dari usus sebagai
kilomikron—dan dari hati sebagai lipoprotein berdensitas sangat
rendah (very low density lipoproteins, VLDL)—ke sebagian besar
jaringan untuk di oksidasi dan kc jaringan adiposa untuk disim- pan.
Lipid dimobilisasi dari jaringan adiposa sebagai asam lemak bebas
(free fatty acids, FFA) yang melekat pada albumin serum. Kelainan
metabolisme lipoprotein menyebabkan berbagai hipo- atau
hiperlipoproteinemia. Yang tcrsering adalah diabetes melitus; pada
penyakit ini, terjadi defisiensi insulin yang menyebabkan mobilisasi
FFA sccara berlebihan dibarengi rendahnya pemanfaatan kilomikron dan VLDL sehingga terjadi hipertriasilgliserol- emia.
Sebagian besar kondisi patologis lain yang mengenai transpor lipid
terutama disebabkan oleh kelainan bawaan yang sebagian di
antaranya menyebabkan hiperkolesterol- emia dan aterosklerosis
prematur. Obesitas—terutama obesitas abdomen—adalah faktor
risiko peningkatan mor- talitas, hipertensi, diabetes melitus tipe 2,
hiperlipidemia, hiperglikemia, dan berbagai disfungsi endokrin.

LIPID DIANGKUT DI DALAM PLASMA SEBAGAI
LIPOPROTEIN

Dalam Lipoprotein Terdapat Empat Kelas Utama
Lipid
Lipid plasma terdiri dari triasilgliserol (16%), fosfolipid (30%),
kolesterol (14%), dan ester kolesteril (36%) serta sedikit asam
lemak rantai-panjang rak-teres ter ifikasi (asam lemak bebas, FFA)
(4%). Fraksi yang terakhir ini, asam lemak bcbas (FFA), secara
metabolik adalah lemak plasma yang paling aktif.

Empat Kelompok Utama Lipoprotein Plasma
Telah Diketahui
Karena lemak kurang padat daripada air, berat jenis (densicas)
lipoprotein menurun seiring dengan peningkatan proporsi lipid
terhadap protein (Tabel 25-1). Empat kelompok utama lipoprotein
yang penting sccara fisiologis dan penting dalam diagnosis klinis
telah berhasil diketahui. Keempatnya adalah
(1) kilomikron yang berasal dari penyerapan triasilgliserol dan lipid
lain di usus; (2) lipoprotein berdensitas sangat rendah (very-low
density lipoproteins, Vl.DL, atau pra-fS- lipoprotcin) yang berasal
dari hati untuk ekspor triasilgliserol; (3) lipoprotein berdensitas
rendah (low density lipoprotein, LDL, atau (3-lipoprotein) yang
menggambarkan suatu tahap akhir metabolisme VLDL; dan (4)
lipoprotein berdensitas tinggi (high density lipoprotein, HDL, atau alipoprotein) yang berperan dalam transpor kolesterol dan pada
metabolisme VLDL dan kilomikron. Triasilgliserol adalah lipid
utama pada kilomikron dan VLDL, sedangkan kolesterol dan
fosfolipid masing-masing adalah lipid utama pada LDL dan HDL
(Tabel 25-1). Lipoprotein dapat dipisahkan berdasarkan sifat-sifat
elektroforetiknya menjadi -a, -(3, dan pra -lipoprotein-p.
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Apoprotein ponter (mis apo C)

Tabel 25-1. Komposisi lipoprotein dalam plasma manusia.

i
Kolesterol

Komposisi

i — -'<*■•-*- ...........
Garis
tengah
(nm)

Lipoprotein ; Sumber

Kilomikron
Sisa
kilomikron
VLDL
IDL

LDL
HDL
HDL,
HDL,

HDL,

90-1000

j Usus ;

Densitas
(g/mL)

30-90

• 92-94; Triasilgliserol,
:
fosfolipid,
; ; kolesterol

20-25

10-20
5-10

Prap-HDL3
Albumin/asam • Jaringan
lemak bebas adiposa \

0,95-1,006

7-10 i 90-93■ Triasilgliserol
”i 89

'l,019-l,063

21

1,019-1,063

32

20-25

I Hati, usus,
I VLDL,
kilomikron

<5
;

1,063-1,125
1,125-1,210

Ester
kolesteril

panjang.

Triasilgliserol

B-48, E
; 6-8

Triasilgliserol, ;
kolesterol

25-35

VLDL

Fosfolipid
________________ )

A-l A ll, A-IV1, WS
Ol. C-ll, C in. E

1-2 j 98-99 j Triasilgliserol

1,006-1,019 • 11

: VLDL

bebas

(

(%)

<0,95

;
; Hati (usus)

Apolipoprottin

Protein ; Lipid Komponen (%)
Lipid Utama

45-150 ; <1,006

Kilomikron

protein pengangkut asam lemak membran yang bekerja
sebagai kotransporter rransmembran bersama Na\ Ketika
memasuki sitosol, asam lemak bebas diikat oleh protein
pengikat asam leniak intrasel. Peran protein golongan ini
dalam transpor intrasel diperkirakan serupa dengan peran
albumin scrum dalam transpor ekstrasel asam lemak rantai-

:
:

33
57

79

1 Kolesterol

• Fosfolipid,

68
6 7

43

* kolesterol

_____________________ ; ________________

estorlT I noi\P°^ar terutama terdiri dari triasilgliserol dan TZ\ nT
Serta dikclil
i"gi oleh satu lapisan permukaan
MoS
sehingga guo-us Jl mem,lllti onentasi ^demikian rupa pir b , polarnya
menghadap ke luar ke medium
naHx n rt'membran sel (Bab 15). Gugus protein
apoproteiPr0te'hSeba8 ai «poKpop»o«ein
atau
HDL
daThany^lvT.^"^ hampir ?°% d*r‘ Sebagia" bersifat integral °
k
.7'nikron- Sebagian apohpoprotein

x.". y. M. «*, St£izr‘
setiap lipopiotein terdapat satu atau lebih apohpoprotein
(protem atau polipeptida). Apohpoprotein utama pada HDL (cxlipoprotein) disebut A (Tabel 25-1 ). Apolipoprotein utama pada
LDL ([3-lipoprotein) adalah apolipoprotein B (B-100) yang juga
ditemukan pada V1.DL. Kilomikron mengandung

C-l,

ll,_C4T B-100, E
B-100 ....................

1 1

------- — *

Lapisan tunggal terutama lipid
amfipatik

integral (mis.
apo B)

Gambar 25-7. Struktur umum lipoprotein plasma. Tampak kemiripan

E

dengan struktur membran plasma. Sejumlah kecil ester kolesteril dan
kolesterol bebas di bagian inti.

:

• Asam
____ lemak
______________________
"bebas "~ lsilt,s st.dang>;

Berdasarkan definisi, kilomikron ditemukan dalam kilus
yang hanya dibentuk oleh sistem limfe yang mengaliri

Apoprotei
n

A-l’ A-l I, A-IV,
CA, C-ll, c-lll. D*.

meskipun apo

D masih belum diketahui pasti
D diperkirakan merupakan faktor penting dalam

usus. Kilomikron bcrtanggung jawab mengangkut semua
lipid dari makanan kc dalam sirkulasi. Sejumlah kecil

VLDL juga ditemukan dalam kilus. Namun, sebagian besar
VLDL plasma berasal dari hati. VLDL adalah kendaraan
untuk mengangkut triasilgliserol dari hati ke jaringan
ekstrahepatik.

Terdapat kemiripan yang mencolok dalam mekanisme •i ^lob sel
usus dan VLDL oleh sel
Terdapat kemiripan yang --------------

Namun, lungsi apo A-IV dan apo

A-l
; 99

lipid nonpolar

C-

triasilgliserol rlapat ditemukan di lapisan permukaan dan sedikit

. • i r,i„n«;it-is rendah); IDL, intermediate-densily lipoprotein (lipoprotein here c nsi .
Singkatan: HDL. high-densily lipoprotein (lipoprotein l)« rdelipopmtcin (lipoprotein berdensitas sangat rendah)
lipoprotein (lipoprotein berdensitas rendah); VLDL, very low
P.
'Disekresikan bersama kilomikron tetapi dipindahkan ke HDL.
-Berkaitan dengan subfraksi HDL, dan HDL,
o<>; ivunn
'Bagian suatu fraksi minor yang dikenal sebagai lipoprotein berdensitas sanga

SuatuT*6'-1 ^ei-diri dari Inti Nonpolar &
aposain Permukaan Lipid Amfipatik

B-100,

:

>1 * 2 1 0
>1,281

Inti torutaina

TRIASILGLISEROL DIANGKUT DARI USUS
DALAM BENTUK KILOMIKRON &
DARI HATI DALAM BENTUK
LIPOPROTEIN BERDENSITAS
SANGAT RENDAH

penyakit neurodegcneratif manusia.

1 DL, /oiv-denstv

bentuk apo B yang terpotong (B-48) yang disintesis di
usus, sementara B-100 disintesis di hati. Apo B-100 adalah
salah satu rantai polipeptida tunggal yang diketahui paling
panjang, dan memiliki 4536 asam amino dan massa molekul
550.000 Da. Apo B-48 (48% B-100) dibentuk dari mRNA
yang sama seperti B-100 setelah introduksi sebuah sinyal
perhentian oleh suatu enzim penyunting RNA. Apo C-l,
C-II, dan C-I1I adalah polipeptida yang lebih kecil (massa
molekul 7.000-9.000 Da) yang bebas dipindahkan dari satu
lipoprotein ke lipoprotein lain. Apo E ditemukan di VLD1,
HDL, kilomikron, dan sisa kilomikron; pada orang normal,
apo-E membentuk 5-10% apolipoprotein VLDL total.
Apolipoprotein melakukan beberapa peran: (1) dapat
membentuk sebagian struktur lipoprotein, mis. apo B; (-)
kofaktor enzim, mis. C-ll untuk lipoprotein lipase, A-l untuk
lesitin:kolesterol asiltransferase, atau inhibitor enzim, misalnya
apo A-II dan apo C-II I untuk lipoprotein hpasc, apo C-I untuk
protein pengangkut ester kolesteril; dan (.•>) berfungsi sebagai ligan
untuk interaksi dengan reseptor lipoprotein di jaringan,
misalnya apo B-100 dan apo 1’ untuk reseptor LDL, apo E
untuk protein terkait-reseptor LDL (.LDL receptor-related,
protein, LRP) yang diidentifikasi sebagai reseptor sisa, dan apo
A-I untuk reseptor HDL.

pembentukan kilomikron oleh sel usus dan VLDL oleh sel
parenkim hati (Gambar 25-2), mungktn karena-selatn
kelenjar mamaria—usus dan hati adalah satu-satunya jaringan
menyekresikan lipid dalam bentuk part,kel. VLDL
dan kilomikron yang baru disekresikan atau nascent hanya
mengandung sedikit apolipoprotein C dan E dan bentuk
utuhnya diperoleh dari HDL di dalam s.rkulas, (Gambar
25 3 dan 25-4). Apo B sangat penting untuk membentuk
kilomikron dan VLDL. Pada abctalipoproteinemia (suatu
nenyakit yang jarang ditemukan) tidak terbentuk lipoprotem
yang mengandung apo B dan terjadi pen.mbunan but.ran
yang

ASAM LEMAK BEBAS CEPAT
DIMETABOLISME
Asam lemak bebas (M*A, asam lemak tak-teresterifikasi)
dalam plasma berasal dari lipolisis triasilgliserol di jaringan
adiposa atau sebagai hasil kerja lipoprotein lipase sewaktu
penyerapan triasilgliserol plasma kc dalam jaringan berlangsung. FI-A ditemukan berikatan dengan albumin,
suatu pelarut yang sangat efektif dalam kadar yang bervariasi antara 0,1 sampai 0,2 peq/mL plasma. Kadarnya akan
rendah pada keadaan kenyang dan meningkat menjadi
0 ,7 -0 , 8 |.ieq/mL pada keadaan kelaparan. Pada diabetes
melitus tak-terkontrol, kadar tersebut dapat meningkat
hingga 2 pcq/mL.
Asam lemak bebas sangat cepat dikeluarkan dari darah
dan dioksidasi (memenuhi 25-50% kebutuhan energi pada
keadaan kelaparan) atau diesterifikasi untuk membentuk
triasilgliserol di jaringan. Pada keadaan kelaparan, lipid
teresterifikasi dari sirkulasi atau di jaringan juga akan
dioksidasi, terutama di sel otot rangka dan jantung, tempat
simpanan lipid banyak ditemukan.
Penyerapan asam lemak bebas oleh jaringan, berkaitan

langsung dengan kadar asam lemak bebas di dalam plasma,
yang selanjutnya ditentukan oleh laju lipolisis di jaringan
adiposa. Setelah disosiasi kompleks asam lemak-albumin di
membran plasma, asam lemak kemudian berikatan dengan

lipid

di usus dan hati.
Di bawah ini, faktor-faktor yang mengendalikan sekresi

VLDL hati dibahas secara lebih rmci.

KILOMIKRON & LIPOPROTEIN
BERDENSITAS SANGAT RENDAH

CEPAT DIKATABOUSME
Pembersihan

kilomikron dari darah berlangsung ccpat, dengan waktu paruh

eliminasi kurang dari 1 jam pada manusia. Partikel yang lebih besar
dikatabolisme lebih cepat daripada partikel yang lebih kecil. Asam-asam
lemak yang berasal dari triasilgliserol kilomikron terutama disalurkan ke
jaringan adiposa, jantung, dan otot (80%), sementara sekitar 20% menuju
hati. Namun,

hati tidak memetabolisme kilomikron atau VLDL
secara signifikan; oleh karena itu, asam lemak di hati berasal dari
metabolismenya di jaringan

ekstrahepatik.
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TG makanan

A Lumen usus
USUS \ V \ Limtatik
HALUS \
^
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biliar is

Gambar 25-3. Nasib kilomikron secara metabolik. (A, apolipoprotein A; B-48, apolipoprotein B-48; (© apolipoprotein C; E,

Sel o ndo

apolipoprotein E; HDL, lipoprotein berdensitas tinggi; TG, triasilgliserol; C, kolesterol dan ester kolesteril, , fos olipid, HL,
'ipase hati; LRP, protein terkait-rescptor LDL). Hanya lipid-lipid predominan yang diperlihatkan.

Kapiler
darah

I HL DIMETABOLISM

limfe yang mengalir ke
duktus torasikus

Pembuluh

Dredomuiciii

Lumen sinusoid darah

I IM kilomikron oleh sebuah sel usus clan (B) lipoprotein Herdcnsitns sanga
Gambar 25- »*2- Pembentukan dan se rkasar; SER, retikulum endoplasma halus; G, badan Golgi; N. nu
oleh sebuah sel hati. (RER, retikulum e ^ dote|. $D, ruang Disse, mengandung plasma darah). Apolipopr‘)U‘in '
j triasilgliserol. Setelah ponanibanai
kilomikron; VLDL, lipoprotein bendens' , ,^
'sin esis di RER, bergabung dengan lipoprotein cii acr\, «Ci„ri ................. ^
ar o idrat di G, zat ini dibebaskan dari sel melalui proses pinositosis terbilik
G 3 am sis,e,T> limfe. VLDL disekresikan ke dalam ruang Disse dan kemudhn l '. ' pinoi ytosis). Kilomikron

>nc

"I'""- - •
terbentuk berdiameter sekitar separuh diameter kilomikron
induk dan relatif kaya akan ester kolesteril dan kolestero
karena berkurangnya triasilgliserol (Gambar 25-3). Peruba ian
serupa terjadi pada VLDL, disertai pembentukan sisa VLDL
atau IDL (lipoprotein berdensitas sedang) (Gambar 25-4).
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asam lemak bebas dan gliserol. Sebagian a ^ albumin,
ini kembali ke dalam sirkulasi, me e

Reaksi dengan HpQ

sekitar 90% trinsij°^ro 1C1 n hpase menyebabkan lenyapnya
C
(yang kembali ke HCni\l<ll°m,kr0n dan ,enyapnya aP° dipertahankan. Kiln -i
tft3pi bukan aP° E yang tCtaP

mikron sisa (chylomicron remnant) yann

-- I—
Sisa kilomikron diserap oleh hati melalui endositosis yang
diperantarai oleh reseptor, dan ester kolesteril serta triasilgliserol
dihidrolisis dan dimetabolisme. Penyerapannya diperantarai oleh apo
E (Gambar 25-3), melalui dua reseptor dependcn-apo E, reseptor
LDL (apo B-100,
E) dan LRP (protein terkait reseptor-LDL). Lipase hati memiliki
peranan ganda: (1) berfungsi sebagai ligan untuk mempermudah
penyerapan sisa dan (2) menghidrolisis
fosfolipid dan triasilgliserol sisa.
Setelah di metabolisme
menjadi IDL, VLDL dapat
diserap oleh hati secara langsung melalui reseptor LDL (apo B100, E), atau dapat diubah menjadi LDL. Hanya terdapat satu
molekul apo B-100 di masing-masing partikel lipoprotein ini, dan
hal ini dipertahankan selama transformasi. Oleh karena itu, setiap
partikel LDL berasal dari satu partikel VL.DL prekursor (Gambar
25-4). Pada manusia, cukup banyak IDL yang membentuk L,DL
dan merupakan penyebab meningkatnya kadar LDL pada manusia
dibandingkan pada hewan mamalia lainnya.

0

LDL DIMETABOLISME MELALUI
RESEPTOR LDL
Hati dan banyak jaringan ekstrahepatik mengekspresikan
reseptor LDL (apo B-100, E). Reseptor ini dinamai
demikian karena spesifik untuk apo B-100, tetapi tidak untuk
R 48 yang tidak memiliki domain termmal karboksil B-100
yang mengandung ligan reseptor LDL dan juga menyerap
lipoprotein yang kaya akan apo E. Pada h.perkolesterolem.a
familial reseptor ini terganggu. Sekitar 30% LDL diuraikan
I" ringan eLrahepatik dan 70% di hati. Terdapat korelasi
'itif antara insidens aterosklerosis koroner dan kadar
kolesterol LDL plasma. Untuk pernbahasan lebih lanjut
mengenai pengaturan reseptor LDL, lihat Bab 26.
mengenai pengam— -. - - -« *irTAnr

HDL IKUT SERTA DALAM METABOLISME
UPOPROTEIN TRIASILGLISEROL &
KOLESTEROL
HDL disintesis dan disekresikan dari hati dan usus (Gambar 255).- Namun, apo C dan apo E disintesis di hati dan d‘ indahkan
dari HDL hati ke HDL. usus ketika HDL usus inf memasuki
plasma. Fungsi utama HDL adalah sebagai tempat penyimpanan
apo C dan apo E yang dibutuhkan dalam metabolisme kilomikron
dan VLDL. HDL nascent terdiri dari lapis-ganda fosfolipid diskoid
yang mengandung apo A dan kolesterol bebas. Lipoprotein ini
serupa dengan partikel yang ditemukan di dalam plasma pasien
dengan
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Gambar 25-4. Nasib lipoprotein berdensitas sangat rendah (VLDL) secara motihniiu i i ■ • r • i
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binding cassette transporter A1.) PraP-HDL, HDL,, HDL3— 1 a p /aktivitas lipase hati ditingkatkan oleh androgen
*'Pase pada kilomikron dan VLDL merupakan sumber lain pra| •plasma pada wanita.
r hUL2
°'eh estrogen, yang mungkin menjadi penyebab lebih tinggi nya
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di hati
novo atau dari penyerapan • kolesterol
disintesis didisintesis
hati de no’"'
daridepeny
lipoprotein (Bab 26). (2) Hati secara aktif membentuk
dan mengoksidasi asam lemak (Bab 22 dan 23) dan juga
membentuk triasilgliserol dan fosfolipid (Bab 24). (3) Hati
mengubah asam lemak menjadi badan keton (ketogenesis)
(Bab 22). (4) Hati merupakan bagian integral dari sintesis
dan metabolisme lipoprotein plasma (bab ini).
•

HDL ( H D L ) ditemukan di dalam darah hewan yang
hiperkolesterolemik akibat makanan. HDL ini kaya a ^

kolesterol, dan apolipoprotein satu-satunya adalah apo •
Tampaknya, semua lipoprotein plasma adalah komp° uk
yang saling berkaitan dari satu atau lebih siklus meta
yang bersama-sama bertanggung jawab dalam p

kompleks pengangkutan lipid plasma.
HATI BERPERAN SENTRAL DALAM

TRANSPOR & METABOLISME LIPID
c . . , t - o m a beril<

I KMIM5PUK n -----------Hati melaksanakan fungsi-fungsi utama berikut dalam
metabolisme lipid: (1) Hati mempermudah pencernaan clan
penyerapan lipid dengan menghasilkan empedu yang
mengandung kolesterol dan garam empedu yang

Sekresi VLDL Hati Berkaiton dengan Diet &.
Status Hormonal
Proses-proses di dalam sel yang berkaitan dengan
pembentukan dan sekresi VLDL telah dijelaskan di atas
(Gambar 25-2) dan diperlihatkan di Gambar 25-6. Sintesis
triasilgliserol hati merupakan stimulus langsung untuk
pembentukan dan sekresi VLDL. Asam-asam lemak yang
digunakan mungkin berasal dari dua sumber: (1) sintesis
di dalam hati dari asetil-KoA yang terutama berasal dari
karbohidrat (mungkin tidak terlalu penting pada manusia)
dan (2) penyerapan asam lemak bebas dari sirkulasi. Sumber
asam lemak pertama mendominasi dalam keadaan kenyang,
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saat sintesis asam lemak tinggi dan kadar asam lemak bcbas
darah rendah. Karena triasilgliserol normalnya tidak
menumpuk di hati pada kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa
asam lemak bebas diangkut dari hati dalam bentuk VLDL
sccepat sintesisnya dan bahwa sintesis apo B-100 bukan
merupakan tahap penentu kecepatafi metabolisme. Asam
lemak bebas dari sirkulasi adalah sumber utama selama masa
kelaparan, mengonsumsi diet tinggi lemak, atau pada diabetes
melitus, saat lipogenesis di hati terhambat. Faktor- faktor yang
meningkatkan sintesis triasilgliserol maupun sekresi VLDL
oleh hati mencakup (1) keadaan kenyang (bukan lapar); (2)
mengonsumsi diet kaya karbohidrat (terutama jika
mengandung sukrosa atau fruktosa) sehingga lipogenesis dan
esterifikasi asam lemak meningkat; (3) tingginya kadar asam
lemak bebas dalam darah; (4) konsumsi etanol; dan (5) adanya
insulin dengan kadar tinggi dan glukagon dengan kadar rendah
yang meningkatkan sintesis dan esterifikasi asam lemak serta
menghambat oksidasinya (Gambar 25-6).

rtlnl/nnnn r*-» rr» i I i b i Jnl rnnr,— - - •
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Oleh karena berbagai sebab, lipid—terutama sebagai
triasilgliserol—dapat terakumulasi di hati (Gambar 25-6).
Penimbunan berlebihan dianggap sebagai keadaan patologis.
Jika penimbunan lipid di hati menjadi kronik, perubahan
fibrotik dapat terjadi di scl-sel yang berkembang menjadi
sirosis dan gangguan fungsi hati. •
Perlemakan hati {fatty liver) dibagi menjadi dua kategori
utama. Tipe pertama berkaitan dengan peningkatan kadar asam
lemak bebas plasma akibat mobilisasi lemak dari jaringan
adiposa atau dari hidrolisis triasilgliserol lipoprotein oleh
lipoprotein lipase di jaringan ekstrahepatik. Pembentukan
VLDL tidak dapat mengimbangi meningkatnya influks dan
esterifikasi asam lemak bebas sehingga terjadi pcnumpuk- an
triasilgliserol yang menyebabkan perlemakan hati. Hal ini
terjadi selama kelaparan dan mengonsumsi diet tinggi lemak.
Kemampuan tubuh menyekresikan VLDL juga dapat
terganggu (mis. pada kelaparan). Pada diabetes melitus takterkontrol, twin lamb disease, dan ketosis pada ternak, in- filtrasi
lemak dapat sedemikian parah sehingga hati tampak pucat
(fatty appearance) dan membesar disertai kemungkinan
disfungsi hati.
Tipe kedua perlemakan hati biasanya disebabkan oleh blok
metabolik dalam produksi lipoprotein plasma sehingga terjadi
penimbunan triasilgliserol. Secara teoretis, lesi dapat
disebabkan oleh (1) blok pada sintesis apolipoprotein, (2) blok
pada sintesis lipoprotein dari lipid

dan apolipoprotein, (3) kegagalan penyediaan fosfolipid yang
ditemukan pada lipoprotein, atau (4) kegagalan mekanisme
sekretorik itu sendiri.
Salah satu tipe perlemakan hati yang telah diteliti secara
mendalam pada tikus disebabkan oleh defisiensi kolin yang
oleh karenanya dinamai faktor lipotropik. Antibiotik puromisin,
etionin (asam a-amino-y-merkaptobutirat), karbon tetraklorida,
kloroform, fosfor, timbal, dan arsen dapat menyebabkan
perlemakan . hati dan penurunan mencolok kadar VLDL pada
tikus. Kolin tidak akan melindungi organisme dari zat-zat ini,
tetapi tampaknya membantu proses penyembuhan. Kerja
karbon tetraklorida mungkin melibatkan pembentukan radikal
bebas yang menyebabkan peroksidasi lipid. Diet yang
mengandung vitamin E sedikit banyak dapat memberikan
proteksi melalui efek antioksidao. Etionin diperkirakan berefek
melalui penurunan ketersediaan ATP karena zat ini
menggantikan
metionin
di
5-adenosilmetionin, dan
menyebabkan adenin yang ada tcrperangkap dan menghambat
sintesis ATP. Asam orotat juga menyebabkan perlemakan hati;
zat ini diperkirakan mengganggu glikosilasi lipoprotein
sehingga menghambat pembebasan, dan juga mungkin
mengganggu perekrutan triasilgliserol kc partikel. Pada
perlemakan hati tipe defisiensi kolin, defisiensi vitamin E
memperparah nekrosis hati. Penambahan vitamin E atau
selenium memberikan efek protektif dengan menekan
peroksidasi lipid. Selain defisiensi protein, defisiensi asam
lemak esensial dan vitamin (mis. asam linoleat, piridoksin, dan
asam pantotenat) dapat menyebabkan infiltrasi lemak di hati.

Etanol Juga Menyebabkan Perlemakan Hati
Alkoholisme

menyebabkan penimbunan lemak di hati,
hiperlipidemia, dan akhirnya sirosis. Perlemakan hati
disebabkan oleh kombinasi gangguan oksidasi asam lemak dan
meningkatnya lipogenesis yang diperkirakan disebabkan oleh
perubahan potensial redoks [NADH]/[NAD*] di hati, dan juga
karena interferensi kerja faktor-faktor transkripsi yang mengatur
ekspresi berbagai enzim yang berperan di jalur ini. Oksidasi
etanol oleh alkohol dehidrogenase menyebabkan produksi
berlebihan NADH.
ALKOHOL

DEHIDROGENASE
CHj — CH, — OH yr—^ -------------------------------------- ►CH. — CHO

Etanol

NAD' NADH + H'

Asetaidehida

NADH yang dihasilkan bersaing dengan ekuivalen
pereduksi dari substrat lain, termasuk asam lemak untuk rantai
respiratorik, yang menghambat oksidasi substrat tersebut, dan
menyebabkan peningkatan esterifikasi asam lemak menjadi
triasilgliserol sehingga terjadi perlemakan hati.

1

sero tidak dapat
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Ketiga enzim ini diatur secara terpadu melalui mekanisme
fosforilasi-defosforilasi.
Efek utama insulin di jaringan adiposaadalah menghambat
aktivitas lipase peka-hormon, yang tidak hanya mengurangi
pembebasan asam lemak bebas, tetapi juga gliserol. Jarinoan
adiposa jauh lebih peka terhadap insulin ketimbang banyak
jaringan Iain yang menunjukkan bahwa jaringan adiposa
adalah tempat utama efek insulin in vivo.
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Oksidasi etanol menyebabkan terbentuknya asetaldehida,
yang dioksidasi oleh aldehida dehidrogenase menjadi asetat.
Meningkatnya rasio [NADH]/[NAD'] juga menyebabkan
meningkatnya [laktat]/[piruvat] sehingga terjadi hiperlaktatasidemia yang menurunkan ekskresi asam urat dan memperparah gout. Sebagian metabolisme etanol berlangsung
melalui sistem pengoksidasi etanol di mikrosom (microsomal
ethanol oxidizing system, MEOS) dependen sitokrom P450
yang melibatkan NADPH dan O,. Sistem ini meningkat
aktivitasnya pada alkoholisme kronik dan dapat ikut berperan
meningkat bersihan metabolik pada kondisi ini. Etanol juga
menghambat metabolisme beberapa obat, misalnya barbiturat
dengan berkompetisi untuk enzim-enzim dependen-sitokrom
P450.
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JARINGAN ADIPOSA ADALAH TEMPAT
PENYIMPANAN UTAMA
TRIASILGLISEROL DI TUBUH
Simpanan triasilgliserol di jaringan adiposa secara terus menerus
mengalami lipolisis (hidrolisis) dan re-esterifikasi (Gambar 257). Kedua proses ini adalah jalur yang sama selcali berbeda yang
melibatkan reaktan dan enzim yang berlainan. Hal ini
memungkinkan proses esterifikasi atau lipolisis diatur secara
terpisah oleh banyak faktor nutrisi, metabolik, dan hormon.
Hasil kedua proses ini menentukan besarnya kompartemen asam
lemak bebas di jaringan adiposa, yang pada gilirannya
menentukan kadar asam lemak bebas di dalam plasma. Karena
kadar asam lemak bebas ini memiliki efek paling mencolok pada
metabolisme jaringan lain, terutama hati dan otot, faktor-faktor
yang bekerja pada jaringan adiposa yang mengatur aliran keluar
asam lemak bebas menimbulkan pengaruh yang jauh melebihi
pengaruh pada jaringan itu sendiri.

Penyediaan Gliserol 3-Fosfat Mengatur
Esterifikasi: Lipolisis Dikontrol oleh Lipase
P e k o “ IH1 © rmm © mi
Triasilgliserol disintesis dari asil-KoA dan gliserol 3-fosfat
(Gambar 24-2). Karena enzim glisero1 ik,naS.C f"
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Gambar 25-7. Metabolisme triasilgliserol di jaringan adiposa. Lipase
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lain mempercepat pengeluaran asam lemak
bebas dari jaringan adiposa dan meningkatkan kadar asam
lemak bcbas di dalam plasma dengan meningkatkan laju
lipolisis simpanan triasilgliserol (Gambar 25-8). Hormonhormon ini mencakup epinefrin, norepinefrin, glukagon,
hormon adrenokortikotropik (ACTH), a- dan (3-MSH
(melanocyte stimulating hormone'), thyroid stimulating
hormone
(TSH), hormon pertumbuhan (GH), dan vasopresin. Banyak
hormon ini yang mengaktifkan lipase peka-hormon. Agar
efeknyaoptimal, sebagian besar proses lipolitik ini memerlukan
keberadaan glukokordkoid dan hormon tiroid. Hormonhormon ini bersifat fasilitatorik atau permisif dalam
kaitannya dengan faktor endokrin lipolitik lainnya.
Hormon-hormon yang bekerja cepat dalam mendorong
lipolisis, yi. katekolamin, melakukannya dengan merangsang
aktivitas adenilil sildase, yaitu enzim yang mengubah AFP
menjadi cAMP. Mckanismenya analog dengan mekanisme
perangsangan glikogenolisis oleh hormon (Bab 19).
cAMP, dengan merangsang protein kinase dependencAMP, mengaktifkan lipase peka-hormon. Oleh karena
itu, proses yang merusak atau mempertahankan cAMP
akan memengaruhi lipolisis. cAMP diuraikan menjadi 5’AMP oleh enzim siklik 3’,5’-nukleotida fosfodiesterase.
Enzim ini dihambat oleh golongan metilxantin, misalnya
kafein dan teofilin. Insulin melawan efek hormonhormon lipolitik. Lipolisis tampaknya lebih peka terhadap
perubahan kadar insulin daripada pemakaian dan esterifikasi
glukosa. Efek antilipolitik insulin, asam nikotinat, dan
prostaglandin E, ditimbulkan oleh inhibisi sintesis cAMP
di tempat adenilil sildase yang bekerja melalui protein G..
Insulin juga merangsang fosfodiesterase dan lipase fosfatase
yang menginaktifkan lipase peka-hormon. Efek hormon
pertumbuhan dalam mendorong lipolisis bergantung pada
sintesis protein-protein yang berperan dalam pembentukan
cAMP. Glukokortikoid meningkatkan lipolisis melalui sintesis
protein lipase baru melalui jalur dependen-cAMP, yang
dapat dihambat oleh insulin, dan juga dengan meningkatkan
transkripsi gen-gen yang terlibat dalam kaskade sinyal cAMP.
Temuan ini membantu menjelaskan peran kelenjar hipofisis
dan korteks adrenal dalam meningkatkan mobilisasi lemak.
Jaringan adiposa menyekresikan hormon leptin yang
Hormon-hormon

CH3— CH2— OH+ NADPH + H* + O.,Etanol
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peka-hormon diaktifkan oleh ACTH, TSH, glukagon, epinefrin,
norepinefrin, dan vasopresin serta dihambat oleh .insulin,
prostaglandin E , dan asam nikotinat. Rincian tentang pembentukan
gliserol 3-fosfat dari zat-zat antara glikolisis diperlihatkan di Gambar
24-2. (ppp, ja|ur pentosa fosfat; TG, triasilgliserol; FFA, asam lemak
bebas; VLDL, lipoprotein berdensitas sangat rendah).

asilgliserol serta meningkatkan oksidasi glukosa menjadi C02
melalui jalur pentosa fosfat. Semua efek ini bergantung pada
keberadaan glukosa dan sedikit banyak dapat dijelaskan
berdasarkan kemampuan insulin meningkatkan penyerapan
glukosa ke dalam sel adiposa melalui transporter GLUT 4.
Insulin juga meningkatkan aktivitas piruvat dehidrogenase,
asetil-KoA karboksilase, dan gliserol fosfat asiltransferase,
yang memperkuat efek-efek peningkatan penyerapan glukosa
terhadap peningkatan sintesis asam lemak dan asilgliserol.
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BAGIAN LUAR

MEMBRAN
DALAM
MITOKONDRIA

BAGIAN DALAM

yang terpajan cuaca dingin (termogenesis tanpa menggigil), dan
dalam pembentukan panas pada hewan baru lahir. Meskipun
tidak menonjol pada manusia, jaringan adiposa cokelat terdapat
pada orang normal dan mungkin berperan dalam termogenesis
yang dipicu oleh makanan’. Layak dicatat bahwa jaringan adiposa
cokelat berkurang atau tidak ditemukan pada orang obesitas.
Jaringan ini ditandai oleh aliran darah yang baik dan tingginya
kandungan mitokondria dan sitokrom, tetapi aktivitas ATP
sintasenya rendah. Metabolisme ditekankan pada oksidasi
glukosa dan asam lemak. Norepinefrin yang dibebaskan dari ujung
saraf simpatispentinguntuk meningkatkan lipolisisdi jaringan
dan mendorong sintesis lipoprotein lipase untuk meningkatkan
pemakaian lipoprotein kaya-triasilgliserol dari sirkulasi. Di
jaringan ini, oksidasi dan fosforilasi di mitokondria tidak
digabungkan, dan fosforilasi terjadi di tingkat substrat, mis. di
tahap suksinat tiokinase dan pada glikolisis. Oleh karena itu,
oksidasi menghasilkan banyak panas, dan hanya sedikit energi bebas yang
diserap dalam bentuk ATP. Terdapat

protein uncoupling termogenik,
termogenin yang bekerja sebagai jalur penghantar proton untuk
melepasakan potensial elektrokimia pada membran mitokondria
(Gambar
Ekivalen
pereduk
si

25-9).

RINGKASAN
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kaskade ^cak^Tnfjaringan adiPosa-ITSH, thyroid stimulating hormone; FFA, asam lemak bebas.). Perhatikan rangkaian
peranesane-keria^ioaseka." P*"^313"

di

setiap tahapnya. Stimulus lipolitik 'padam' akibat hilangnya

hormon-hormon

•

dan neneeknnn rAMP aL- k;”SI *'Pase dan adenilil siklase oleh FFA berkadar tinggi; inhibisi adenilil siklase oleh adenosin,
vivo karena k-irhr m^in '^ ^os^°d'esterase. ACTH, TSH, dan glukagon mungkin tidak mengaktifkan adenilil siklase in
1.
;.
^ mas'ng hormon yang dibutuhkan in vitro jauh lebih tinggi daripada yang ditemukan dalam darah. Efek
regulator,k posit,f (®) dan negatif (0) diwakili oleh garis putus-putus dan aliran substrat oleh garis utuh.

Gambar 25-9. Termogenesis di jaringan adiposa coklat. Aktivitas rantai

mengatur homeostasis energi. Meskipun pada awalnya

diduga melindungi tubuh dari obesitas, bukti-bukti yang ada
sekarang mengisyaratkan bahwa peran utama leptin adalah
bekerja sebaga, suatu sinyal kecukupan energi ketimbang
sinyal kelebihan energi.

Sistem saraf simpatis melalui pembebasan norepinefrin
di jaringan adiposa, berperan sentral dalam mobilisasi asam
lemak bebas. Oleh karena itu, menin|katnya lipolisis oleh
berbaga. faktor yang dijelaskan di atas dapat dikurangi atau
dlhilangkan dengan denervasi jaringan adiposa atau dengan
blokade ganglion.

Terdapat Banyak Mekanisme yang
Mengontrol Secara Halus Metabolisme
Jarongan Adiposa
Jaringan adiposa manusia mungkin bukan merupakan tempat
penting lipogenesis. Tidak banyak glukosa atau piruvat yang

diubah menjadi asam lemak rantai-panjang, ATP * liase, suatu
enzim kunci dalam lipogenesis, t a m p ) tidak ditemukan,
dan enzim lipogenik lain- mis. g u 6-fosfat dehidrogenase dan
enzim malat tidak menga perubahan adaptif. Memang, muncul
anggapan bahwa pa a manusia terdapat suatu “sindrom
kelebihan karbo * akibatketerbatasan tubuh mengalihkan
kelebihan karbo u melalui lipogenesis. Pada unggas,
lipogenesis (dirangsa g oleh estrogen) terbatas di hati, yang
utama penting se ag? tempat penyediaan lemak untuk
membentuk telur. Jaringan adiposa manusia tidak responsif
terhadap sebagian hormon lipolitik selain katekolamin.
.
Berdasarkan gangguan berat metabolisme yang terja pada
diabetes melitus (sebagian besar akibat pening '>'tan pembebasan
asam lemak bebas dari simpanan) dan kenyataan bahwa
insulin umumnya dapat mengoreksi penyakit ini, dapat
disimpulkan bahwa insulin berperan penting a am mengatur
metabolisme jaringan adiposa.

respiratorik menghasilkan panas selain menyebabkan translokasi proton
(Bab 13). Proton-proton ini menghamburkan lebih banyak panas sewaktu
kembali ke kompartemen dalam mitokondria melalui termogenin dan
bukan melalui F, ATP sintase, yaitu ruteyang menghasilkan ATP. Lewatnya
H- melalui termogenin dihambat oleh nukleotida purin ketika jaringan
adiposa cokelat tidak terstimulasi. Di bawah pengaruh norepinefrin,
inhibisi dihilangkan oleh produksi asam lemak bebas (FFA) dan asil-KoA.
Perhatikan peran ganda asil-KoA dalam mempermudah kerja termogenin
dan memasok ekuivalen pereduksi untuk rantai respiratorik. © dan ©
menandakan efek regulatorik positif dan negatif.

•

•
JARINGAN ADIPOSA COKELAT MENDORONG

TERMOGENESIS

Jaringan adiposa cokelat terlibat dalam metabolisme terutama
pada saat pembentukan panas diperlukan. Oleh karena itu,
jaringan ini sangat aktif pada beberapa spesies saat spesies
tersebut bangkit dari hibernasi, pada hewan

•

Karena lipid nonpolar tidak-larut di dalam air, agar dapat
dipindahkan antar-jaringan di dalam plasma darah, lipid
tersebut dikombinasikan dengan lipid amfipatik dan protein
untuk membentuk lipoprotein yang dapat bercampur
dengan air
Terdapat empat kelompok utama lipoprotein yang dikenal:
Kilomikron mengangkut lipid yang dihasilkan dari pencernaan dan penyerapan. Lipoprotein berdensitas sangat rendah (VLDL) mengangkut triasilgliserol dari hati. Lipoprotein berdensitas rendah (LDL) menyalurkan kolesterol ke
jaringan, dan lipoprotein berdensitas tinggi (HDL) membawa kolesterol ke jaringan dan mengembalikannya ke hati
untuk diekskresikan dalam proses yang dikenal sebagai
transpor kolesterol terbalik (reverse cholesterol transport)
Kilomikron dan VLDL dimetabolisme melalui hidrolisis
triasilgliserolnya, dan sisa lipoprotein tetap berada di dalam
sirkulasi. Sisa lipoprotein ini diserap oleh hati, tetapi
sebagian sisa (IDL) yang berasal dari VLDL membentuk
LDL yang diserap oleh hati dan jaringan lain melalui
reseptor LDL.
Apolipoprotein merupakan gugus protein da lipoprotein.
Senyawa mi berftmgsi sebagai aktivator enzim (mis. apo CII dan apo A-I) atau sebagai ligan untuk reseptor sel (mis.
apo A-I, apo E, dan apo B-100)
Triasilgliserol adalah lipid simpanan utama di jaringan
adiposa. Sewaktu mobilisasi, asam lemak bebas dan
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•

gliserol dilepaskan. Asam lemak bebas adalah sumber
bahan bakar yang penting.
Jaringan adiposa cokelat adalah tempat 'termogenesis tanpa
menggigil.’ Jaringan ini dijumpai pada hewan yang
menjalani hibernasi dan hewan baru lahir serta terdapat
dalam jumlah kecil pada manusia. Termogenesis terjadi
karena adanya suatu protein uncoupling, termogenin di
membran dalam mitokondria.
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Ekskresi Kolesterol
Kathleen M. Botham, PhD, DSc & Peter A. Mayes, PhD, DSc

Asetil-KoA Adalah Sumber Semua Atom Karbon
dalam Kolesterol

PERAN BIOMEDIS
Kolesterol terdapat di jaringan dan plasma sebagai kolesterol
bebas atau dalam bentuk simpanan, yang berikatan dengan
asam lemak rantai-panjang sebagai ester kolesteril. Di dalam
plasma, kedua bentuk tersebut diangkut dalam lipoprotein
(Bab 25). Kolesterol adalah lipid amfipatik dan merupakan
komponen struktural esensial pada membran dan lapisan luar
lipoprotein plasma. Senyawa ini disintesis di banyak jaringan
dari asetil-KoA dan merupakan prekursor semua steroid lain
di tubuh, termasuk kortikosteroid, hormon seks, asam empedu,
dan vitamin D. Sebagai produk tipikal mctabolismc hewan,
kolesterol terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan
misalnya kuning telur, daging, hati, dan otak. Lipoprotein
berdensitas rendah (LDL) plasma adalah kendaraan untuk
membawa kolesterol dan ester kolesteril kc banyak jaringan.
Kolesterol bcbas dikeluarkan dari jaringan olch lipoprotein
berdensitas tinggi (HDL) plasma dan diangkut ke hati, tempat
senyawa ini dieliminasi dari tubuh tanpa diubah atau setelah
diubah menjadi asam empedu dalam proses yang dikenal
sebagai transpor kolesterol terbalik (Bab 25). Kolesterol adalah
unsur pokok batu empedu. Namun, peran utamanya dalam proses
patologis adalah sebagai faktor pembentukan aterosklerosis
artcri- arteri vital, yang menimbulkan penyakit pembuluh
darah perifer, koroner, dan serebrovaskular.
KOLESTEROL BERASAL SAMA BANYAK DARI

& DARI BIOSINTESIS

MAKANAN

Sekitar separuh kolesterol tubuh berasal dari proses sintesis
(sekitar 700 mg/hari) dan sisanya diperoleh dari makanan. Hati
dan usus masing-masing menghasilkan sekitar 10% dari
sintesis total pada manusia. Hampir semua jaringan yang
mengandung sel berinti mampu membentuk kolesterol, yang
berlangsung di retikulum endoplasma dan sitosol.

Biosintesis kolesterol dapat dibagi menjadi lima tahap:
(1)
Sintesis mevalonat dari asetil-KoA (Gambar 26-1).
(2)
Pembentukan unit isoprenoid dari mevalonat melalui
pengeluaran CO, (Gambar 26-2). (3) Kondensasi enam unit
isoprenoid untuk membentuk skualen. (4) Siklisasi skualen
menghasilkan steroid induk, lanosterol. (5) Pembentukan
kolesterol dari lanosterol (Gambar 26-3).
Tahap 1—Biosintesis mevalonat: HMG-KoA (3- hidroksi-3metilglutaril-KoA) dibentuk melalui reaksi-reaksi yang
digunakan di mitokondria untuk membentuk badan keton
(Gambar 22-7). Namun, karena sintesis kolesterol berlangsung
di luar mitokondria, kedua jalur ini berbeda. Pada awalnya,
dua molekul asetil-KoA bersatu untuk membentuk asetoasetilKoA yang dikatalisis oleh tiolasesitosol. Asetoasetil- KoA
mengalami kondensasi dengan molekul asetoasetil- KoA lain
yang dikatalisis oleh HMG-KoA sintase untuk membentuk HMGKoA yang direduksi menjadi mevalonat oleh NADPH dan
dikatalisis oleh HMG-KoA reduktase. Ini adalah tahap regulatorik
utama di jalur sintesis kolesterol dan merupakan tempat kerja
golongan obat penurun kadar kolesterol paling efektif, yaitu
inhibitor HMG-KoA reduktase
(golongan statin) (Gambar 26-1).
Tahap 2—Pembentukan Unit Isoprenoid: Mevalonat
mengalami fosforilasi secara sekuensial oleh Al P dengan tiga
kinase, dan setelah dekarboksilasi (Gambar 26-2) terbentuk unit
isoprenoid aktif, isopentenil difosfat.
Tahap 3—Enam Unit Isoprenoid Membentuk Skualen: Isopentenil
difosfat mengalami isomerisasi melalui pergeseran ikatan
rangkap untuk membentuk dimetilalil difosfat, yang kemudian
bergabung dengan molekul lain isopentenil difosfat untuk
membentuk zat antara sepuluh- karbon geranil difosfat (Gambar
26-2). Kondensasi lebih lanjut dengan isopentenil difosfat
membentuk farnesil difosfat. Dua molekul fainesil difosfat
bergabung di ujung
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Gambar 26-1. Biosintesis mevalonat. HMG-KoA reduktase dihambat oleh
atorvastatin, pravastatin, dan simvastatin. Lingkaran putih dan hitam
menunjukkan nasib masing-masing karbon di gugus asetil dari asetil-KoA.

difosfat untuk membentuk skualen. Pada awalnya, pirofosfat
anorganik dieliminasi, yang membentuk praskualen difosfat,
yang kemudian mengalami reduksi oleh NADPH disertai
eliminasi satu molekul pirofosfat anorganik lainnya.
Tahap 4—Pembentukan Lanosterol: Skualen dapat melipat
membentuk suatu struktur yang sangat mirip dengan inti steroid
(Gambar 26-3). Sebelum terjadi penutupan cincin, skualen
diubah menjadi skualen 2,3-epoksida oleh oksidase berfungsicampuran, skualen epoksidase di retikulum endoplasma. Gugus
metil di C|4 dipindahkan ke C,3 dan yang ada di C8 ke C,4 sewaktu
terjadi siklisasi, dikatalisis oleh oksidoskualenrlanosterol siklase.
Tahap 5—Pembentukan Kolesterol: Pembentukan kolesterol
dari lanosterol berlangsung di membran retikulum endoplasma
dan melibatkan pertukaran-pertukaran di inti steroid dan rantai
samping (Gambar 26-3). Gugus metil di CJ4 dan C4 dikeluarkan
untuk membentuk 14-desmetil lanosterol dan kemudian
zimosterol. Ikatan rangkap di CH- Cy kemudian dipindahkan ke
C5-C6 dalam dua langkah, yang membentuk desmosterol.
Akhirnya, ikatan rangkap rantai samping direduksi, dan
menghasilkan kolesterol. Belum dapat dipastikan bagaimana
urutan masing-masing tahap yang dijelaskan di atas dapat benarbenar terjadi.

Pengaturan sintesis kolesterol dilaksanakan menjelang awal
jalur reaksi, di tahap HMG-KoA reduktase. Berkurangnya
pembentukan kolesterol pada hewan yang kelaparan disertai
oleh berkurangnya aktivitas enzim. Namun, proses yang
dihambat oleh kolesterol dalam makanan hanyalah sintesis di
hati. HMG-KoA reduktase di hati dihambat oleh mevalonat,
produk langsung jalur tersebut, dan olch kolesterol, produk
utamanya. "Kolesterol dan mctabolit-metabolitnya menekan
transkripsi HMG-KoA reduktase melalui pcngaktivan faktor
transkripsi sterol regulatory element-binding protein
(SREBP, protein pengikat elemen pengatur sterol). SRERP
adalah suatu famili protein yang mengatur transkripsi berbagai
gen yang berperan dalam penyerapan dan metabolisme
kolesterol serta lipid lain oleh sel. Pada sintesis kolesterol
dan aktivitas reduktase dijumpai adanya variasi diurnal.
Selain mekanismc-mekanisme yang mengatur laju sintesis
protein ini, aktivitas enzim juga dimodulasi secara lebih cepat
melalui modifikasi pascatranslasi (Gambar 26-4). Insulin atau
hormon tiroid meningkatkan aktivitas HMG-KoA reduktase,
sementara glukagon atau glukokortikoid menurunkannya.
Aktivitasnya dimodifikasi sccara reversibel oleh mekanisme
fosforilasi-defosforilasi yang sebagian di antaranya bergantung
pada cAMP sehingga cepat berespons terhadap glukagon.
Upaya-upaya untuk menurunkan kadar kolesterol plasma
dalam diet memberikan hasil bervariasi. Secara umum,
penurunan 100 mg kolesterol dalam makanan menyebabkan
penurunan sekitar 0,13 mmol/L kolesterol serum.

BANYAK FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KESEIMBANGAN KOLESTEROL DI JARINGAN
Di jaringan, keseimbangan kolesterol diatur sebagai berikut
(Gambar 26-5). Peningkatan kolesterol sel terjadi karena
penyerapan lipoprotein yang mengandung kolesterol oleh
reseptor, misalnya reseptor LDL atau scavenger receptor,
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Gambar 26-2. Biosintesis skualen, ubikuinon, dolikol, dan turunan poli-isoprena lainnya. (HMG, 3-hidroksi- 3metilglutaril; x, sitokinin.) Di heme a sitokrom oksidase terdapat satu residu farnesil. Karbon yang ditandai oleh tanda
bintang menjadi Cn atau C12 dalam skualen. Skualen sintetase adalah suatu enzim mikrosom; semua enzim lain yang
ditandai adalah protein yang larut dalam sitosol, dan sebagian ditemukan di peroksisom.
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Gambar 26-4. Berbagai kemungkinan mekanisme pengaturan sintesis kolesterol oleh HMG-KoA reduktase. Insulin memiliki peran lebih
dominan dibandingkan dengan glukagon. Tanda bintang: Lihat Gambar 19-6.
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penyerapan kolesterol bebas dari lipoprotein yang kayakolesterol ke membran sel; sintesis kolesterol; dan hidrolisis
ester kolesteril oleh enzim ester kolesteril hidrolase.
Penurunan disebabkan oleh efluks kolesterol dari membran ke
HDL melalui ABCA-1 atau SR-B1 (Bab 25); esterifikasi
kolesterol oleh ACAT (asil-KoA:kolesterol asiltransferase);
dan pemakaian kolesterol untuk membentuk steroid lain,
misalnya hormon, atau asam empedu di hati.

Reseptor LDL Diatur Secara Ketat

NADPH

Kolesterol
Triparanol

NADPH

Desmosterol
(24-dehidrokolesterol)

A724-Kolestadienol

Gambar 26-3. Biosintesis kolesterol. Posisi-posisi yang diberi nomor adalah posisi inti steroid, sementara lingkaran
terbuka dan tertutup menunjukkan nasib masing-masing karbon di gugus asetil pada asetil-KoA. Tanda bintang: Lihat
pemberian label skualen di Gambar 26-2.

Reseptor LDL (apo B-100, E) terdapat pada permukaan sel di
cekung-cekungan yang diselubungi di sisi sitosolik membran
sci oleh suatu protein yang disebut klatrin (cldthrin). Reseptor
glikoprotein menembus membran dengan regio pengikat B- 100
yang terletak di ujung terminal amino yang terpajan. Setelah
terjadi pengikatan, LDL diserap secara utuh melalui proses
endositosis. Apoprotein dan ester kolesteril kemudian
dihidrolisis di lisosom, dan kolesterol dipindahkan ke dalam
sel. Reseptor didaur-ulang ke permukaan sel. Influks
kolesterol ini menghambat transkripsi gen-gen yang menyandi
HMG-KoA sintase—HMG-KoA reduktase serta enzim-enzim
lain yang berperan dalam sintesis kolesterol serta reseptor
LDL itu sendiri melalui jalur SREBP sehingga secara terpadu
menekan sintesis dan penyerapan kolesterol. Selain itu,
aktivitas ACAT menjadi terstimulasi yang

mendorong esterifikasi kolesterol. Dengan cara ini, aktivitas
reseptor LDL di permukaan sel diatur oleh kebutuhan
kolesterol untuk membentuk membran, hormon steroid,
asam empedu (Gambar 26-5).
atau

KOLESTEROL DIANGKUT DI ANTARA JARINGAN
DALAM LIPOPROTEIN PLASMA
Kisaran normal kadar kolesterol plasma total pada manusia
adalah <5,2 mmol/L dengan bagian terbesar berada dalam
bentuk teresterifikasi. Di dalam plasma, kolesterol diangkut di
dalam lipoprotein (Gambar 26-6), dan pada manusia, proporsi
tertinggi terdapat pada LDL. Kolesterol dari makanan mencapai
keseimbangan dengan kolesterol plasma dalam beberapa hari
dan dengan kolesterol jaringan dalam beberapa minggu. Ester
kolesteril dalam makanan dihidrolisis menjadi kolesterol yang
kemudian diserap oleh usus bersama dengan kolesterol takteresterifikasi dan lipid lain dalam makanan. Bersama dengan
kolesterol yang disintesis di usus, kolesterol ini kemudian
dimasukkan ke dalam kilomikron. Dari kolesterol yang diserap,
80—90% mengalami esterifikasi dengan asam lemak rantaipanjang di mukosa usus. Sembilan puluh lima persen kolesterol
kilomikron disalurkan ke hati dalam bentuk sisa kilomikron
(ichylomicron remnants), dan sebagian besar kolesterol yang
disekresikan oleh hati dalam bentuk VLDL dipertahankan
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selama pembentukan IDL dan akhirnya LDL yang diserap oleh
reseptor LDL di hati dan jaringan ekstrahepatik (Bab 25).
LCAT Plasma Bertanggung Jawab Terhadap Hampir
Semua Ester Kolesteril Plasma pada Manusia
Aktivitas LCAT berkaitan dengan HDL yang mengandung apo
A-I. Sewaktu kolesterol di HDL mengalami esteri as , tercipta
gradien konsentrasi yang menarik kolestero jaringan dan dari
lipoprotein lain (Gambar 26-5 an sehingga HDL dapat
berfungsi dalam transpor <o estero terbalik (;reverse
cholesterol transport; Gambar 2
Proteon Transfer Ester Kolesteril Mempermudah
Pemindahan Ester Koles eri dari HDL ke Lipoprotein
Lain

Kompartemen
kolesterol
tak-terestenfikasi
(terutama di membran)

CE

dibentuk olch LCAT mengalir ke hati melalui sisa (IDL) atau
LDL (Gambar 26-6). HDL, yang dipcra>-1 triasilgliserol
menyalurkan kolcstcrolnya ke hari c a siklus HDL (Gambar 255).
KOLESTEROL DIEKSKRESIKAN DARI TUBUH DI DALAM
EMPEDU SEB AG AI KOLESTEROL ATAU ASAM (GARAM)
EMPEDU
Setiap hari, sekitar 1 gram kolesterol dikeluarkan dari tubuh.
Sekitar separuhnya diekskresikan di dalam tinja setelah
mengalami konversi menjadi asam empedu. Sisanyu
diekskresikan sebagai kolesterol. Koprostanol adalah stero utama
dalam tinja; senyawa ini dibentuk dari kolesterol oleh bakteri di
usus bagian bawah.

Asam Empedu Dibentuk dari Kolesterol
Protein ini, yang berikatan dengan HDL, ditemukan dalam
plasma manusia dan banyak spesies lain. ^ot^in transfer ester
kolesteril ini mempermudah Pc™" ester kolesteril dari HDL
ke VLDL, IDL, dan dipertukarkan dengan triasilgliserol, yang
m
Oleh
inhibisi a.™ LCAT pada^HDL oleh g* ^ karena itu, pada manusia,
banyan

Asam empedu primer disintesis di hati dari kolesterol. Asamasam ini adalah asam kolat (cholic acid; ditemukan dalam
jumlah besar) dan asam kenodeoksikolat (chenodeoxyebolic
acid; Gambar 26-7). 7a-Hidroksilasi pada kolesterol adalah
tahap regulatorik pertama dan terpenting dalam biosintesis
asamempedudandikatalisisoleh kolesterol 7a-hidroksilase.

i . •fL-TQr CE ester kolesteril; TG,
' uerdensitas rendah; HDL,
triasilgliserol; VLDL, lipoprotein berdensitas sangat rendah; IDL, lipoprotein berdensitas sedang; LDL, l.popro
poprotein A-l; CETP,
lipoprotein berdensitas tinggi; ACAT. asil-KoA:kolesterol asiltransferase; LCAT, lesU.rykolesterol as, I transferase, A-l, apol.pop protein transfer
ester kolesteril; LPL, lipoprotein lipase; HL, lipase hati; LRP, protein ter ait resep or

Gambar 26-6. Transpor kolesterol antar berbagai jaringan di tubuh manusia. (C, o estero ta Meres

suatu enzim mikrosom. Enzim ini, suatu mono-oksigenase
tipikal, memerlukan oksigen, NADPH, dan sitokrom 1*450.
Tahap-tahap hidroksilasi selanjutnya juga dikatalisis oleh monooksigenase. Jalur biosintesis asam empedu pada awalnya terbagi
menjadi satu subjalur yang menghasilkan kolil-KoA, yang
ditandai oleh tambahan gugus a-OH di posisi 12, dan jalur lain
yang menghasilkan kenodeoksikolil- KoA (Gambar 26-7). Jalur
kedua di mitokondria yang melibatkan 27-hidroksilasi kolesterol
oleh sterol 27- hidroksilase sebagai langkah pertama menghasilkan
cukup banyak asam empedu primer. Asam empedu primer
(Gambar 26-7) memasuki empedu sebagai konjugat glisin atau
taurin.
Konjugasi berlangsung di peroksisom. Pada manusia, rasio
konjugat glisin terhadap taurin normalnya adalah 3:1- Pada

e1’1'

empedu yang alkalis, asam-asam empedu dan konjugatnya
diasumsikan berada dalam bentuk garam sehingga muncul
istilah “garam empedu.”
Sebagian asam empedu primer di usus mengalami
perubahan lebih lanjut akibat aktivitas bakteri usus. Perubahanperubahan tersebut mencakup dekonjugasi. dan 7adehidroksiIasi yang menghasilkan asam empedu sekunder, asam
deoksikolat dan asam litokolat.

Sebagian Besar Asam Empedu Kemroballn ke Hati
Melalui Sirkulasi Enterohepatik
Meskipun produk pencernaan lemak, termasuk- kolesterol,
diserap di 100 cm pertama usus halus, namun asam empedu
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^6e/ 26 7

Vitamin C NADPH +

>

** <‘nv,ikit primer lipoprotein plasma (dislipoproteinemia).

H- NADP-

Nama

J2
!OKSILASe1

Kolesterol

Ah

OH
7a-Hldrolcsikolostorol

Y°-

(Beberapa W' NADPH
tahap)2 KoA SH

+

Tidak terbentuk kilomikron, VLDL, atau LDL Jarang; asilgliserol darah rendah; terjadi
karena gangguan pada pemasukan lipid ke
akumulasi asilgliserol di usus dan hati.
dalam apo B.
Malabsorpsi usus. Kematian dini dapat
dihindari dengan pemberian vitamin larutlemak dalam dosis tinggi,

'^°Prote*nem'a

e,Qlipoproteinemia

pen^L-alfa-|iP0Pr0,e'n familial Fi cA Tangier
D^f- e^e ^’sease et,s'ensi
apo-A-l

H‘

Q)er. "Poproteinemia

lipoprotein lipase familial

H|Perkolesterolemia

familial (tjpe ||a)

Konodeoksikolil-KoA

Asam taurokolat

Semua memperlihatkan HDL yang
rendah atau hampir tidak ada.

Hipertriasilgliserolemia akibaf defisiensi
LPL,. LPL abnormal, atau defisiensi apo

Bersinar kilomikron dan VLDL melambat. Kadar
LDL dan HDL rendah. Tidak ada

Defek reseptor LDL atau mutasi di regio
ligan apo B-l00.

Peningkatan kadar LDL dan hiperkolesterolemia,
yang menyebabkan aterosklerosis dan
penyakit jantung koroner.

Defisiensi pembersihan sisa lemak oleh hati
akibat kelainan apo E. Pasien tidak
memiliki isoform E3 dan Ea serta hanya
memiliki E?, yang tidak bereaksi

Peningkatan sisa VLDL dan kilomikron dengan
berat jenis <1,019 ((5-VLDL). Menyebabkan
hiperkolesterolemia, xantoma, dan
aterosklerosis.

(asam empedu primer)
KoA —SH J^hO'

(fe 'P°Pro,einemia ,ipe 111 far"ilial disen* J0, dise,ase'
remn°nl removal familj at)’ sbe,allP°Proteinem'a

Asam tauro- dan gllkokonodeoksikolat

(asam empedu primer)

C —N—CH,COOH
J

II
O

Dekonjugasi +
7n-dohidroksi!asi

Asam glikokolat

COOH

s^sam empedu primer)

Dekonjugasi +
7a-dehidroksi!asi

Gambar 26-7. Biosintesis dan penguraian asc 1
Tanda bintang: Dikatalisis oleh enzim-enzim mi

Pertriasi|g|jsero|emja famj|ja| jtjp0 jyj

COOH

Kecenderungan mengalami
hipertriasilgliserolemia akibat apo C-ll yang
menyebabkan LPL yang tidak- aktif. Kadar LDL
rendah. Aterosklerosis

Voduksi berlebihan VLDL yang sering disertai Kadar kolesterol meningkat dengan konsentrasi
VLDL. LDL dan HDL cenderung subnormal.
oleh intoleransi glukosa dan hiperinsulinemia.
Jenis pola ini sering berkaitan dengan
penyakit jantung koroner, diabetes melitus
tipe II, obesitas, alkoholisme, dan pemberian
hormon‘progestasional.

Asam deoksikolat

(asam empedu
sekunder)

Asam litokolat

^asamempeausewinaer)
(asam
empedu sekunder)

pmoedu. Jalur kedua di mitokondria melibatkan hie

,

orta

dan 98-99% dikembalikan ke hati melalui

bar

Hal ini dikenal sebagai sirkulasi enterohepati (
26-6). Namun, asam litokolat, karena sifatnya yang^i
larut, tidak direabsorpsi dalam jumlah

absorpsi

sebagian kecil garam empedu yang • apun, ialur

sehinggga dikeluarkan melalui un!a* ^ kolesterol. Setiap
ini merupakan jalur

X 3-5 g) didaur

empedu

kornpartemen

dicapai

’eningkatan kadar HDL.

27.hidr°ks,lase*

Defisiensi lipase hati

Sintesis Asam Empedu Diatur di Tahap /aHidroksilase

primer dan sekunder diserap hampir semata m‘

hari sejumlah kecil asam empedu ^
melalui usus enam sampai sepuluh <a i keluar melalui
dalam jumlah setara dengan jumlah
tinja dibentuk dari kolesterol sehingga u
asam empedu dapat dipertahankan konstan
melalui suatu sistem kontrol umpan-ba i <•

i -.rlmksilasi kolesterol oleh ^

^ipera|fa|jp0pr0fejnemja familial

Tahap penentu laju utama dalam biosintesis asam empedu adalah di
reaksi kolesterol 7a-hidroksilase (Gambar 26-7). Aktivitas enzim ini diatur
secara umpan-balik melalui reseptor pengikat-asam empedu
nukleus, yaitu reseptor farnesoid X (FXR). Jjka ukuran kompartemen
asam empedu dalam sirkulasi enterohepatik meningkat, FXR
diaktifkan dan transkripsi gen 7a-hidroksilase tertckan. Asam
kenodeoksikolat sangat penting untuk mengaktifkan FXR. Aktivitas
kolesterol 7ct- hidroksilase juga ditingkatkan oleh kolesterol yang
berasal dari makanan dan endogen serta diatur oleh hormon insulin,
glukagon, glukokortikoid, dan tiroid.

^^l p lesitin:kolesterol asiltransferase |LeAT)
familial

Kelebihan lipoprofein(a) familial

Suatu keadaan langka yang tampaknya
bermanfaat bagi kesehatan dan

Defisiensi enzim ini menyebabkan akumulasi
sisa VLDL dan HDL yang

Pasien mengalami xantoma dan penyakit
jantung koroner.

<etiadaan LCAT menyebabkan hambatan
transpor kolesterol terbalik. HDL tetap
berada dalam bentuk lempengan nascent
yang tidak mampu menyerap dan
mengesterifikasi

Kadar ester kolesteril dan lisolesitin plasma
rendah. Kelainan yang ditemukan adalah
fraksi LDL abnormal, lipoprotein X, yang juga
ditemukan pada pasien kolestasis. VLDL
abnormal

j(a) terdiri dari 1 mol LDL yang melekat pada Penyakit jantung koroner prematur akibat
1- mol apo(a). Apo(a) memperlihatkan
aterosklerosis, ditambah trombosis akibat
homologi struktural dengan plasminogen.
terhambatnya fibrinolisis.

_____________
■I I II i jncirlens Denyakil Alzheimer. Tampaknya apo E4 berikatan lebih erat

denganpi|5>am
«g
'Terdapat keterkaitan antara pasien yang memiliki alel apo F., dan msidens
ditemukan
pada plak ncuritik.
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ASPEK KLINIS
Kolesterol Serum Berlcorelasi dengan
Insidens Aterosklerosis & Penyakit
Jantung Koroner
Meskipun peningkatan kadar kolesterol plasma diyakini merupakan
faktor utama yang mendorong aterosklerosis, kini diakui bahwa
triasilgliserol juga merupakan suatu faktor risiko yang berdiri
sendiri. Aterosklerosis ditandai oleh penimbunan kolesterol dan
ester kolesteril dari lipoprotein plasma ke dinding arteri. Penyakit
yang menyebabkan peningkatan berkepanjangan kadar VLDL,
IDL, sisa kilomikron, dan LDL dalam darah (mis. diabetes melitus,
nefrosis lipid, hipotiroidisme, dan penyakit hiperlipidemia lainnya)
sering disertai oleh aterosklerosis yang bersifat prematur dan lebih
parah. Juga terdapat hubungan terbalik antara kadar HDL (HDL2)
dan penyakit jantung koroner sehingga rasio kolesterol LDL:HDL
merupakan parameter prediktif yang penting. Hal ini konsisten
dengan fungsi HDL dalam transpor kolesterol terbalik. Kerentanan
untuk mengalami aterosklerosis sangat bervariasi antar spesies, dan
manusia adalah salah satu dari beberapa spesies yang
aterosklerosisnya dapat dipicu oleh diet tinggi kolesterol.

Makanan dapat Berperan Penting dalam
Mengurangi Kolesterol Serum

Faktor herediter memiliki peranan paling besar dalam
menentukan kadar kolesterol serum seseorang; namun, faktor
makanan dan lingkungan juga berperan, dan yang paling
bermanfaat adalah menggunakan asam lemak tak- jenuh ganda
dan taic-jenuh tunggal sebagai pengganti asam lemak jenuh dalam
makanan. Minyak nabati, seperti minyak jagung dan minyak biji
bunga matahari mengandung banyak asam lemak tak-jenuh
ganda, sedangkan minyak zaitun mengandung banyak asam
lemak tak-jenuh tunggal. Di pihak lain, lemak mentega, lemak
sapi, dan minyak palem mengandung banyak asam lemak jenuh.
Dibandingkan dengan karbohidrat lafh, sukrosa dan fruktosa
menimbulkan efek yang lebih besar dalam meningkatkan kadar
lipid darah, terutama triasilgliserol.
Penyebab mengapa asam lemak tak-jenuh ganda dapat
menurunkan kolesterol masih belum sepenuhnya dipahami.
Namun, sudah jelas bahwa salah satu mekanisme yang terlibat
adalah penambahan jumlah {up-regulatiori,) reseptor LDL oleh asam
lemak tak-jenuh ganda dan tak-jenuh tunggal dibandingkan dengan
asam lemak jenuh sehingga terjadi peningkatan laju katabolik
LDL, yaitu lipoprotein aterogenik utama. Selain itu, asam lemak
jenuh menyebabkan terbentuknya partikel VLDL

berukuran lebih kecil yang mengandung kolesterol relatif lebih
banyak serta digunakan olch jaringan ekstrahepatik secara lebih
lambat ketimbang partikel yang lebih besar kecenderungin
yang dapat dianggap bersifat aterogenik.

Gaya Hidup Memengaruhi Kadar
Kolesterol Serum
Faktor lain yang dianggap berperan dalam penyakit jantung
koroner adalah tekanan darah tinggi, merokok, jenis
kelamin laki-laki, obesitas (terutama obesitas abdominal),
kurang berolahraga, dan kebiasaan minum air yang kurang
mengandung mineral ketimbang air yang kaya mineral.
Faktor yang menyebabkan peningkatan FFA plasma *» ti
oleh meningkatnya pembebasan triasilgliserol dan kol
ke dalam sirkulasi VLDL adalah stres emosional dan minum
kopi. Wanita pramenopause tampaknya terlindung dari e
efek merugikan ini, dan hal ini diperkirakan berkaitan dengan
efek positif estrogen. Terdapat keterkaitan antara konsumsi
alkohol dalam jumlah sedang dan penurunan insidens
penyakit jantung koroner. Hal ini mungkin disebabkan o
peningkatan kadar HDL akibat meningkatnya sintesis apo
A-I dan perubahan aktivitas protein transfer ester kolesten,
Anggur merah dianggap bermanfaat, mungkin karena
tingginya kandungan antioksidannya. Olah raga teratur
menurunkan LDL plasma, namun meningkatkan
Kadar triasilgliserol juga berkurang, kemungkinan esar
karena meningkatnya sensitivitas insulin yang mening a
ekspresi lipoprotein lipase.

Jika Perubahan Diet Gagal/ Obat
Hipolipidemik akan Menurunkan Kolesterol
& Triasilgliserol Serum
Suatu golongan obat yang dikenal sebagai statin telah
terbukti sangat manjur untuk menurunkan ka ar
kolesterol plasma dan meneegah penyakit jantung. Statin
T*
J. I
bekerja dengan menghambat HMG-KoA re u tase
dan meningkatkan aktivitas reseptor LDL. Gon ^
obat yang saat ini
digunakan adalah atorvastatin,
simvastatin, fluvastatin, dan pravastatin. Obat lain yang
digunakan adalah golongan fibrat, misalnya kl° ^
serta gemfibrozil dan* asam nikotinat yang be erja
terutama dengan menurunkan kadar triasilgliserol pasma
n^elalui penurunan sekresi VLDL yang mengan ung
triasilgliserol dan kolesterol dari hati. Selain itu, aru
baru ini diperkenalkan suatu obat baru, ezetimib, yang
menurunkan kadar kolesterol darah dengan mengham at
penyerapan kolesterol oleh usus. Ezetimib termasuk am
kelas azetidinon dari inhibitor penyerapan kolesterol.

RINGKASAN

berpindah ke VLDL, IDL, atau LDL melalui protein
transfer ester kolesteril.
• Kelebihan kolesterol diekskresikan dari hati dalam
empedu sebagai kolesterol atau garam empedu. Sebagian
besar garam empedu yang disekresikan diserap kembali ke
dalam sirkulasi porta dan dikembalikan ke hati sebagai
bagian dari sirkulasi enterohepatik
• Peningkatan kadar kolesterol yang terdapat di VLDL, IDL,
atau LDL menyebabkan aterosklerosis, sedangkan HDL
dalam kadar tinggi memberikan efek protektif
• Defek herediter dalam metabolisme lipoprotein menye
babkan penyakit primer hipo- atau hiperlipoproteinemia.
Penyakit seperti diabetes melitus, hipotiroidisme, penyakit
ginjal, dan aterosklerosis memperlihatkan kelainan
sekunder pola lipoprotein yang mirip dengan penyakit
primer.

•

REFERENSI

Kelainan Primer pada Lipoprotein Plasma
(Dislipoproteinemia) Bersifat Herediter
Defek herediter dalam mctabolismc lipoprotein menye-*
babkan kelainan primer hipo- atau hiperlipoproteinemia (Tabel
26-1). Selain itu, penyakit seperti diabetes melitus,
hipotiroidisme, penyakit ginjal (sindrom nefrotik), dan
aterosklerosis berkaitan dengan kelainan sekunder pola lipoprotein yang sangat serupa dengan salah satu penyakit herediter
di atas atau penyakit herediter primer lain. Hampir semua
penyakit primer ini disebabkan oleh defek di tahap
pembentukan, transpor, atau destruksi lipoprotein (lihat Gambar
25-4, 26-5, dan 26-6). Tidak semua kelainan membahayakan.

Kolesterol adalah prekursor semua steroid lain di dalam
tubuh, misalnya kortikosteroid, hormon seks, asam
empedu, dan vitamin D. Senyawa ini juga memiliki peran
struktural di membran dan di lapisan luar lipoprotein
• Kolesterol disintesis di tubuh seluruhnya dari asetil-KoA.
Tiga molekul asetil-KoA membentuk mevalonat melalui
reaksi regulatorik penting di jalur ini yang dikatalisis oleh
HMG-KoA reduktase. Kemudian terbentuk unit
isoprenoid lima-karbon, dan enam dari unit ini menyatu
membentuk skualen. Skualen mengalami pendauran untuk
membentuk steroid induk lanosterol yang membentuk
kolesterol setelah tiga gugus metilnya di keluarkan.
• Sintesis kolesterol di hati sebagian diatur oleh kolesterol
dalam makanan. Di jaringan, keseimbangan kolesterol
dipertahankan antara faktor yang menyebablcan penambahan kolesterol (mis. sintesis, penyerapan melalui reseptor
scavenger atau LDL) dan faktor yang menyebabkan
berkurangnya kolesterol (mis. sintesis steroid, pembentukan
ester kolesteril, ekskresi). Untuk mencapai keseimbangan
ini, aktivitas reseptor LDL dimodulasi oleh kadar kolesterol
di dalam sel. Pada transpor kolesterol terbalik, HDL
menyerap kolesterol dari jaringan dan LCAT
mengesterifikasikannya serta mengendapkannya di bagian
tengah partikel. Ester kolesteril pada HDL diserap oleh hati,
baik secara langsung maupun setelah
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Kebutuhan asam amino manusia.
cora Nutrisional

NH,

Cf

Secara Nutrisional

o

•

Biosintesis Asam Ammo yang
Nutrisional
Nonesensial Secara 1

Arginin1

Alanin

Histidin

Asparagin

Isoleusin
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ASAM AMINO YANG NONESENSIA
SECARA NUTRISIONAL MEMILIKI J*
BIOSINTESIS PENDEK

j.in

kwasiorkor yang timbul jika anak disapih dengan makanan Enzim glutamat dehidrogenase, glutamin s’intct?*s*V ltcsjs
yang kaya akan pati, tetapi kurang mengandung protein; aminotransferase mcnempati posisi sen
dan marasmus, yaitu terjadi defisiensi baik asupan kalori asam amino. Kerja kombinasi ketiga enzim maupun asam amino
spesifik.
—
«•mcn mp pos,s scm
f r.' '
Manusia dapat membentuk 12 dari 20 asam amino yang
mengubah ion ^ nasi kctlSa enzim mi
am
umum dari zat-zat antara amfibolik glikolisis dan siklus asam sitrat
berbagai
°nium menjadi nitrogen a-amino dari
&dl asam ammo.
(Tabel 27-1). Meskipun secara nutrisional nonesensial, namun
G,utamin. Aminasi reduktif <*kedua-belas asam amino ini tidak bersifat ‘nonesensial’. Kedua''•'
d n Gll,tamin
keto8,:ri ? Aminasi redukm puluh asam amino tersebut secara biologis esensial. Dari 12 asam
at s,So c
27-1). Amin * j * ^ glutamat dehidrogenase (Gambar
amino yang secara nutrisional nonesensial, 9 buah diantaranya
glutamin s i n t c n f m c n i a d i glutamin dikatalisis oleh
dibentuk dari zat antara amfibolik dan 3 buah (sistein, tirosin, dan
AJan* ' c (Cjambar 27-2).
hidroksiiisin) dibentuk dari asam amino yang esensial secara
(Gamb^-27-3)ranSam,nasi piruvar membenruk a,anin memben r i1 hc^an AsParag'nnutrisional. Identifikasi 1 2 asam amino yang dapat disintesis oleh
Transaminasi oksaloasetat dikatalisisol .Spartat* Perubahan aspartat menjadi
manusia terutama didasarkan pada data yang berasal dari diet
asparagin densan pl”ntettue (Gambar 27-4). yang mirip
dengan protein yang digantikan oleh asam amino murni. Bab ini
glutfmin8 Itam,niSi,UetaSe (Gambar 27-2> kecuali bahwa Namun menyf kan nitrogen,
hanya membahas biosintesis dua belas asam
bukan ion amonium.

> asparagin sintetase bakteri juga dapat menggunakan

O

Aspartat

Leusin

Sistein

Usin

Glutamat

Metionin

Glutamin

Fenilalanin

Glisin

Treonin

Hidroksiprolin2

Triptofan

Hidroksiiisin2

Valin

Prolin

NAD(Pf

NAD(P)H + H*

Gambar 27-1. Reaksi glutamat dehidrogenase.

NH,

Serin
Tirosin

PERAN BIOMEDIS

Kedua-puluh asam amino yang terdapat di protein bersifat
esensial bagi kesehatan. Meskipun relatif jarang dijumpai di
dunia Barat, defisiensi asam amino masih bersifat endemik di
beberapa tempat di Afrika Barat yang sangat mengandalkan
diet dari padi-padian yang kurang mengandung asam amino,
seperti triptofan dan lisin. Penyakit-penyakit ini mencakup

i-Glutamat

H,0

NH.

Cara nutrisional seniiesensial." Disintesis dengan kecepatan yang kurang
^nt-rnadoi uniuk mcruinjang pertumbuhan pada anak.
u an Merupakan kcbarus.m dalam pembentukan protein, tetapi terbentuk
ama P^nirosesan kolagen past atranslasi

ii
lainnya
ammo yang disintesis di jaringan manusia, bukan 1 * iRlu yang
disintesis oleh tumbuhan, eukariot rend*1 prokariot.

O

o

a-Kotoglutarat

Mg-ATP

Gambar 27-2. Reaksi glutamin sintetase.
IOn am°nium.

Penggabungan hidrolisis PP( dengan P oleh PIro osfatase
mcmastikan bahwa reaksi tersebut berlangsung.

lik |Crin 0ksidasi 6UBUS a'b*droksil pada zat antara S 1 ° isis 3fosfogliserat mengubahnya menjadi suatu asam ° °» dengan
transaminasi dan defosforlasi selanjutnya yang
menghasilkan serin (Gambar 27-5).
Glisin. Glisin aminotransferase dapat mengatalisis
sintesis gljsjn cjarj glioksilat dan glutamat atau alanin. Tidak seperti
kebanyakan reaksi aminotransferase, reaksi-reaksi ini sangat
cenderung mengarah pada pembentukan glisin- Rute penting
lain pada mamalia untuk membentuk glisin adalah dari kolin
(Garnbar 27-6) dan dari serin (Gambar 27-7).

^ r°l'n. Prolin dibentuk dari glutamat melalui pembalikan

reaksi-reaksi katabolisme prolin (Gambar 27-8).
Sistein. Sistein, meskipun secara nutrisional tidak esensial, namun
dibentuk dari metionin yang esensial secara nutrisional. Setelah perubahan
metionin menjadi homosistein (|jjiat Gambar 29-18), homosistein dan
serin membentuk sistationin yang hidrolisisnya membentuk sistein dan
homoserin (Gambar 27-9).
^'r°sin. Fenilalanin hidroksilase mengubah fenilalanin menjadi
tirosin (Gambar 27-10). Jika diet mengandung fenilalanin (yang secara
nutrisional esensial) dalam jumlah jriemadai, tirosin secara nutrisional
menjadi tidak esensial. Tetapi, karena reaksi fenilalanin hidroksilase
bersifat ireversibel, tirosin dalam makanan tidak dapat menggantikan
fenilalanin. Katalisis oleh oksigenase berfungsi-campuran ini
menyebabkan penggabungan satu atom O, dengan fenilalanin

/’toolbar

Donor aminod-m^n.ll,en,u*<tln alanin oleh transaminasi piruvat. adalah
,pa S^tamat atau aspartat. Jadi, produk lain
b tarat atau oksaloasetat.

O N H3 +

NH +

°

3

o'

o

"O

H2N

O
LAsparagin

L-Aspartat

Gin

Mg-ATP

Mg

-AMP + PR,

(<emiripan dan

Gambar 27-4. Reaksi asparagin sintetase. perbedaan

250
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BIOSINTESIS ASAM AMINO YANG NONESENSIAL SECARA NUTRISIONAL /
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libukan selenofosfat yang dibentuk oleh selenofosfat
sintase (Gambar 27-12). Reaksi-reaksi selanjutnya yang
dikatalisis oleh enzim mengubah sisteil-tRNA* menjadi
• ' akril-cRNA^ dan kemudian menjadi selenosisteilfl
RNASct. Dengan adanya elongation factor {faktor
pemanjang)
c
...in<T meneenali selenosisteil-tRNA^, selenosistein
kemudian dapat tergabung ke dalam protein.

\-in
•

•

KUMGKASAN
° Semua vertebrata dapat membentuk asam-aw™
j•
. <lm ami no
tertentu dari zat-zat antara amfibolik atau dari
amino lain dalam makanan. Zat antara dan ic
uan asam amino
yang merupakan sumber tersebut adalah a-ketoplnr
(Glu, Gin, Pro, Hyp), oksaloasetat (Asp, Asn) danT
fosfogliserat (Ser, Gly).
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L-GLUTAMAT DEHIDROGENASE MENEMPATI POSISI
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Gambar

Alanin
in

28-4.

aminotransferase

bahwa reaksi 1 akan berlangsung cepat. (2) Reaksi pertukaran tioester memindahkan ubikuitin aktif
ke E,. (3) E, mengatalisis pemindahan ubikuitin ke gugus e-amino residu lisil protein sasaran.

Struktur primer ubikuitin tidak berubah selama evolusi (highlyconserved). Hanya 3 dari 76 residu yang berbeda antara
ubikuitin ragi dan manusia. Beberapa molekul ubikuitin melekat
ke protein sasaran melalui ikatan tion-a- peptida yang terbentuk
antara terminal karboksil ubikuitin dan gugus 8-amino residu
lisil di protein sasaran (Gambar 28-1). Residu yang terdapat di
terminal amino memengaruhi apakah suatu protein mengalami
ubikuitinasi. Met atau Ser terminal amino menahan, sedangkan
Asp atau Arg mempercepat ubikuitinasi. Penguraian terjadi di
kompleks multikatalitik protease yang dikenal sebagai
proteasom.

HEWAN MENGUBAH NITROGEN aAMINO MENJADI BERBAGAI PRODUK
AKHIR
Hewan mengeluarkan kelebihan nitrogen sebagai amonia, asam
urat, atau urea. Lingkungan air pada ikan teleostean yang
bersifat amonotelik (mengeluarkan amonia), memaksa ikan
tersebut mengekskresikan air secara terus menerus, dan
mempermudah pengeluaran amonia yang sangat toksik. Unggas
yang harus menghemat air dan menjaga berat tetap

rendah bersifat urikotelik dan mengeluarkan asam urat sebagai
guano semisolid. Banyak hewan daratan, termasuk manusia,
bersifat ureotelik clan mengeluarkan urea yang nontoksik dan
larut-air. Kadar urea yang tinggi dalam darah pada penyakit
ginjal merupakan akibat,bukan sebab gangguan fungsi ginjal.
BIOSINTESIS UREA

Biosintesis urea berlangsung dalam empat tahap: (1)
transaminasi, (2) deaminasi oksidatif glutamat, (3) transpor
amonia, dan (4) reaksi siklus urea (Gambar 28-2) .

Transaminasi Memindahkan Nitrogen aAmino ke a-Ketoglutarat yang Membentuk
Glutamat
Transaminasi saling mengonversi pasangan-pasangan asam aamino dan asam a-keto (Gambar 28-3)- Semua asam amino
protein kecuali lisin, treonin, prolin, dan hidroksiprolin ikut
serta dalam transaminasi. Transaminasi berlangsung
reversibel, dan aminotransferase juga berfungsi dalam
biosintesis asam amino. Koenzim piridoksal fosfat

Asam a-amino Asam a-keto

uA

koto
aminotransferase

(bawah).

Gambar 28-1. Reaksi parsial pada perlekatan ubikuitin (UB) dengan protein. (1) COOH terminal pada
ubikuitin membentuk suatu ikatan tioester dengan -SH pada L;, dalam suatu reaksi yang dijalankan
oleh perubahan ATP menjadi AMP dan PP. Hidrolisis selanjutnya PP, oleh pirofosfatase memastikan

SENTRAL DALAM METABOLISME NITROGEN

a-

amino

LaKetoglutarat
Alan
i-Glutamat

UB-C-S-E, + E2-SH—► E,— SH + UB- C~ S~ E2

O

Asam

s

(atas)
-

dan

glutamat

a

amin
m

(PLP) terdapat di bagian katalitik aminotransferase
dan
o
banyak enzim lain yang bekerja pada asam amino. PLP, suatu
keto
turunan vitamin B(, membentuk suatu zat-antara
basa Schiff
a
tcrikat-env.im yang dapat mengalami tata-ulang dengan
berbagai cara. Sewaktu transaminasi, PLP
yang terikat
berfungsi sebagai pembawa gugus amino. Tata-ulang tersebut
;
membentuk suatu asam a-keto dan piridoksamin fosfat
terikat-enzim yang membentuk basaAsam
SchifT dengan asam keto
kedua. Setelah pengeluaran nitrogen a-amino melalui
atransaminasi, “rangka” karbon yang tersisa diuraikan oleh
jalur-jalur yang dibahas di Bab 29.
Alanin-piruvat aminotransferase (alanin aminotransferase) dan
glutamat-a-ketoglutarat
aminotransferase
(glutamat
aminotransferase) mengatalisis pemindahan gugus amino ke
piruvat (membentuk alanin) atau ke a-ketoglutarat (membentuk
glutamat) (Gambar 28-4). Masing-masing aminotransferase
bersifat spesifik untuk satu pasangan substrat, tetapi tidak
spesifik untuk pasangan lain. Karena alanin juga merupakan
suatu substrat untuk glutamat aminotransferase, semua
nitrogen amino dari asam amino yang mengalami transaminasi
dapat terkonsentrasi dalam glutamat. Hal ini penting karena Lglutamat adalah satu-satunya asam amino, yang menjalani
deaminasi oksidatif dengan laju yang cukup tinggi di jaringan
mamalia. Jadi, pembentukan amonia dari gugus a-amino terjadi
terutama melalui nitrogen a-amino L-glutamat.
Transaminasi tidak terbatas pada gugus a-amino. Gugus 5amino pada ornitin, tetapi bukan gugus e-amino pada lisin—
mudah mengalami transaminasi. Kadar aminotransferase
serum meningkat pada beberapa keadaan penyakit (lihat
Tabel 7-2).

Pemindahan nitrogen amino ke a-ketoglutarat membentuk Lglutamat. Pembebasan nitrogen ini sebagai amonia kemudian
dikatalisis olch L-glutamat dehidrogenase (GDH) hati, yang dapat
menggunakan NAD’ atau NADP’ (Gambar 28-5). Perubahan
nitrogen a-amino menjadi amonia oleh kerja terpadu glutamat
aminotransferase dan GDH sering disebut “transdeaminasi.”
Aktivita.s GDH hati secara alosteris dihambat oleh ATP, GTP,
dan NADH serta diaktifkan oleh ADP. Reaksi yang dikatalisis
oleh GDH bersifat reversibel sepenuhnya dan juga berfungsi
dalam biosintesis asam amino (lihat Gambar 27-1).

Asam Amino Oksidase Juga Mengeluarkan Nitrogen
Sebagai Amonia
Meskipun peran fisiologisnya belum jelas, namun asam L-amino
oksidasedi hati dan ginjal mengubah asam amino menjadi suatu
asam a-imino yang mengalami dekomposisi menjadi asam aketo disertai pembebasan ion amonium (Gambar 28-6). Flavin
tereduksi mengalami reoksidasi oleh oksigen molekular, dan
membentuk hidrogen peroksida (LLO,), yang kemudian terurai
menjadi O, dan H.O olch katalase.
Intoksikasi Amonia dapat

Mengancam Nyawa
Amonia yang dihasilkan oleh bakteri usus dan diserap ke dalam
darah vena porta dan amonia yang dihasilkan oleh jaringan
cepat disingkirkan dari sirkulasi oleh hati dan diubah menjadi
urea. Karena itu, hanya sedikit (10-20

NH *

II
'c-c"°
O

r°

NH,

>
NH2 —.

CO,

i-Glutamat

Gambar 28-2. Aliran keseluruhan nitrogen dalam katabolisme asam amino.

reversibel, tetapi lebih condong ke arah pembentukan glutamat.

Gambar 28-3. Transaminasi. Reaksi bersifat reversibel penuh dengan
konstanta kesetimbangan mendekati satu.

o
Asam a-keto
H2O

oc-Ketoglutarat

atau NADP' dapat berfungsi sebagai ko-substrat. Reaksi bersifat

Urea

R‘

NH,

Gambar 28-5. Reaksi L-glutamat dehidrogenase. NAD(P)‘ berarti NAD'

I SIKLUS UREA | ^

O"

NAD(P)H + H*

NAD(P)‘

-

Gambar 28-6. Deaminasi oksidatif yang dikatalisis oleh asam L-amino
oksidase (asam

L-a-amino:0,

oksidoreduktase). Asam a-imino yang

diperlihatkan dalam kurung bukanlah suatu zat- antara yang stabil.
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nitrogen di arginin dan pembebasan rangka aspartat sebagai
fumarat (reaksi 4, Gambar 28-9). Penambahan air ke
fumarat
membentuk L-malat, dan oksidasi malat selanjutnya (yang
dependen-NAD*) membentuk oksaloasetat. Kedua reaksi
ini analog dengan reaksi siklus asam sitrat (lihat Gambar 1
73), tetapi dikatalisis oleh fumarase dan malat dehidrogenase
di sitosol. Transaminasi oksaloasetat oleh glutamat
aminotransferase kemudian membentuk kembali aspartat.
Karena itu, rangka karbon aspartat-fumarat berfungsi
sebagai
pembawa nitrogen glutamat menjadi prekursor urea.
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pg/dL) yang normalnya terdapat di darah perifer. Hal ini
sangat penting karena amonia bersifat toksik bagi susunan
saraf pusat. Seandainya darah porta memintas (mem-bypass)
hati, kadar amonia darah sistemik dapat meningkat kc kadar
toksik. Hal ini terjadi pada gangguan fungsi hati yang parah
atau terjadinya hubungan kolatcral antara vena porta • dan
vena sistemik pada sirosis. Gejala intoksikasi amonia
mencakup tremor, berbicara pelo, penglihatan kabur, koma,
dan akhirnya kematian. Amonia dapat bersifat toksik bagi
otak, sebagian karena zat ini bereaksi dengan a-ketoglutarat
untuk membentuk glutamat. Kadar a-ketoglutarat yang
menurun ini kemudian mengganggu fungsi siklus asam
trikarboksilat (TCA) di neuron.

Glu to mini Sintase Mengikat Amonia
Menjadi Glutamin
Pembentukan glutamin dikatalisis oleh glutamin sintase
mitokondria (Gambar 28-7). Karena pembentukan ikatan
amida digabungkan dengan hidrolisis ATP menjadi ADP dan
P , reaksi ini cenderung mengarah pada pembentukan
glutamin. Salah satu fungsi glutamin adalah mengubah
amonia menjadi suatu bentuk yang nontoksik.

Glutaminase & Asparaginase
Mendeaminasi Glutamin & Asparagin
Pembebasan hidrolitik nitrogen amida pada glutamin sebagai
amonia, yang dikatalisis oleh glutaminase (Gambar 28-8),
sangat condong pada pembentukan glutamat. Oleh sebab itu,
kerja terpadu glutamin sintase dan glutaminase mengatalisis
interkonversi ion amonium bebas dan glutamin. Reaksi
analog dikatalisis oleh L-asparaginase.
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Gambar 28-7. Reaksi glutamin sintase sangat cenderung membentuk
glutamin.
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KmTst Urea* SintQSe ’ MemU,ai

Wblm53-!1 fC?2’ amonia* dan ATP untuk membentuk I mir I i?
dikatalisis oleh karbanioil fosfat sintase enzim0-0- * (feaksi
, Gambar
*‘
28-9). Bentuk sitosolik gl f,tU karbamoiI fosfat sintase II,
menggunakan
berfim I" ™ bukan amonia sebagai donor nitrogen dan KarbJ if rm
biosi,Ucsis
Pirhnidin (lihat Bab 33). siklus 7101 i Sint3Se 1 Cnzim
err,
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demikian, kerja terpadu GDH dan karbamoiI fosfat sintase I
memindahkan nitrogen ke dalam karbamoiI Fosfat, ya m suatu
senyawa yang memiliki kemampuan besar

r«T

\r,28 li\ lf0,lksi K|u|<1 nnnase pada dasarnva berlangsung

enguraian Arginin Membebaskan Urea &
Membentuk Kembali Ornitin

untuk
memindahkan
gugus. Reaksi tersebut berlangsung
,a
>H dll-,m ,,lr,lh Pcm,H‘n,ukan glutamat dan NH/.
secar «iknn |
ac/abertahap. Reaksi bikarbonat dengan
ATP membentuk
' bukan'Vitrogcn"a-a rn in«V (,ll<t‘lu,irk‘,n ac,a 1,1,1 l1l,ro8en Penguraian hidrolitik gugus guanidino arginin yang dikatalisis
karbonil fosfat dan ADP. Amonia kemudian menggcser
oleh arginase hati, membebaskan urea (reaksi 5, Gambar 289). Produk lain, ornitin, masuk kembali ke dalam mitokondria
ADP yang membentuk karbamat dan ortofosfat. Fosforilasi
hati untuk memulai sintesis urea. Ornitin dan lisin adalah
karbamat olch ATP kedua kemudian membentuk karbamoiI
inhibitor
kuat arginase
yang bersaing
dengan
arginin. Arginin
KarbamoiI
Fosfat Sintase
I Adalah
Enzim
fosfat.
juga berfungsi sebagai prekursor pelemas otot poten nitrogen
Pemacu
Siklus
oksida
(NO)pada
dalam
suatu Urea
reaksi dependen-Ca ’ yang
KarbamoiI Fosfat Plus Ornitin.
dikatalisis
Aktivitas karbamoiI fosfat sintase I ditentukan oleh Noleh
NO sintase
(lihatkadar
Gambar
48-15).yang ditentukan
Membentuk Sitrulin
asetilglutamat,
dengan
steady-state
oleh laju sintesisnya dari asetil-KoA dan glutamat serta laju
hidrolisisnya menjadi asetat dan glutamat. Reaksi-reaksi ini
masing-masing dikatalisis oleh yV-asetil-glutamat sintase
dan Af-asetilglutamat hidrolase. Perubahan besar dalam
diet dapat meningkatkan konsentrasi masing-masing enzim
dalam siklus urea sebesar 10 sampai 20 kali lipat. Kelaparan,
contohnya meningkatkan kadar enzim yang mungkin untuk
menghadapi peningkatan produksi amonia yang disebabkan
oleh peningkatan penguraian protein.

^"^rnitin transkarbamoilase mengatalisis

pemindahan
gugus karbamoiI pada karbamoiI fosfat ke ornitin, yang
membentuk sitrulin dan ortofosfat (reaksi 2, Gambar 289)- Sementara reaksi tersebut terjadi di matriks mitokondria,
baik pembentukan ornitin maupun metabolisme sitrulin
selanjutnya berlangsung di sitosol. Oleh karena itu, masuknya
ornitin ke dalam mitokondria dan keluarnya sitrulin dari
mitokondria melibatkan sistem pengangkut di membran
dalam mitokondria (Gambar 28-9).

PENYAKIT METABOLIK PADA

Sitrulin p|us Aspartat Membentuk
Argininosuksinat

SIKLUS UREA
Penyakit-penyakit metabolik yang berkaitan dengan biosintesis urea relatif jarang

*-*' ............

dijumpai, tetapi parah secara medis serta memberikan gambaran prinsip-

Argininosuksinat sintase menghubungkan aspartat dan sitrulin

prinsip umum penyakit metabolik berikut:

melalui gugus amino aspartat (reaksi 3, Gambar 28- 9) clan
menghasilkan nitrogen kedua pada urea. Reaksi im
memerlukan ATP dan melibatkan pembentukan zat-antara
sitrulil-AMp. Penggantian selanjutnya AMP oleh aspartat kemudian
membentuk sitrulin.

penguraian Argininosuksinat Menghasilkan Arginin
dan Fumarat
penguraian
argininosuksinase

argininosuksinat
yang
dikatalisis
berlangsung dengan terjadinya retensi

oleh

1.

Defek molekular yang berbeda-beda pada suatu enzim dapat
menimbulkan gejala dan tanda yang mirip atau
identik.

2.

Ierapi rasional harus didasarkan pada pemahaman tentang reaksireaksi biokimia yang dikatalisis oleh enzim baik pada keadaan
normal maupun terganggu
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CO,

dicapai dengan diet rendah-protein yang dikonsumsi dalam
jumlah kecil, tetapi sering untuk menghindari peningkatan
mendadak kadar amonia darah.
+

NH;

SETIAP REAKSI PADA SIKLUS UREA
DAPAT BERKAITAN DENGAN PENYAKIT
METABOLIK TERTENTU
c=HH
/vf/\
CH--NH

Defek pada masing-masing enzim siklus urea pernah
dilaporkan. Banyak mutasi penyebab telah berhasil dipetakan,
dan defek spesifik pada enzim-enzim yang bersangkutan
telah diketahui.
N-Asetilglutamat Sintase
OOC-<BH

HC-COO'

iV'-Asetilglutamat esensial untuk aktivitas karbamoiI fosfat
sintase I (lihat reaksi 1, Gambar 28-9). Gen NAGS menyandi
Af-asetilglutamat sinrase yang mengatalisis kondensasi asetilKoA dengan glutamat. Defek pada gen NAGS menyebabkan
hiperamonemia berat, yang dalam kasus spesifik ini dapat
berespons terhadap pemberian //-asetilglutamat.

Fumarat

B01 COO
E-HH-§-CH

KarbamoiI Fosfat

iz
COO-

Defek pada enzim karbamoiI fosfat sintase I (reaksi 1,
Gambar
28-9) merupakan penyebab penyakit metabolik yang relatif
jarang (frekuensinya diperkirakan 1:62.000) ^ang dinamai
“hiperamonemfe tipe 1.”

Arglnlnosukslnat

7^

Pengangkut Ornitin

Mg-ATP AMP + Mg-PP,

u-Aspartat
membemfr!reaeditLiraL^';,ama!,a b!T‘e5iS U-?a’ Cu8US'Sugus mengandung nitrogen dan ikut berperan (sebagai bikarbonat) ion
matriks mitokondria hati dan reaksi <D, ®, dan © di sitosol hati. C02

iingkaran hi.a^ng

3.

4.

5.

Identifikasi zat-^at antara dan produk-produk samping- an
yang menumpuk sebelum terjadinya blok metabolik dapat
dijadikan dasar untuk mengembangkan peme- riksaan
penyaring metabolik serta dapat menunjukkan reaksi-reaksi
yang terganggu.
Diagnosis pasti memerlukan pemeriksaan kuantitatif
aktivitas enzim yang dicurigai mengalami kelainan.
Akhirnya, gen yang menyandi enzim mutan perlu diklon dan
sekuens DNA-nya dibandingkan dengan gen wild- type untuk
mengidentifikasi mutasi (-mutasi) spesifik yang
menyebabkan penyakit.

Sintase I

terjadi

di

^

Semua defek pada sintesis urea menyebabkan intoksikasi
amonia. Efek defek tersebut paling parah jika blok metabolik
terjadi di reaksi 1 atau 2 (Gambar 28-9) karena jika sitrulin
dapat disintesis, sebagian amonia sudah dapat dibersihkan
dengan mengikatkannya secara kovalen pada suatu metabolit
organik. Gejala klinis yang umum dijumpai pada gangguan
siklus urea adalah muntah, menghindari makanan tinggiprotein, ataksia intermiten, iritabilitas, letargi, dan retardasi
mental berat. Gambaran klinis dan terapi kelima penyakit yang
dibahas berikut serupa satu sama lain. Perbaikan signifikan
dan minimalisasi kerusakan otak dapat

Sindrom hiperornitinemia, hiperamonemia, dan homositrulinuria (sindrom HHH) terjadi akibat mutasi gen ORNTl
yang menyandi pengangkut ornitin di membran mitokondria. Kegagalan memasukkan ornitin sitosol ke dalam
matriks mitokondria menyebabkan siklus urea tidak dapat
berjalan sehingga terjadi hiperamonemia, sementara akumulasi ornitin di sitosol menyebabkan hiperornitinemia. Tanpa
adanya akseptor normalnya, yaitu ornitin, karbamoiI fosfat
mitokondria akan mengarbamoilasikan lisin menjadi homositrulin sehingga terjadi homositrulinuria.
Ornitin Transkarbamoilase
\ Defisiensi terkait-kromosom X yang disebut “hiperamonemia tipe 2” mencerminkan suatu defek pada ornitin transkarbamoilase (reaksi 2, Gambar 28-9). Ibu pasien mengalami hiperamonemia dan tidak menyukai makanan berprotein
tinggi. Kadar glutamin meningkat di darah, cairan serebrospinal, dan urine, mungkin akibat peningkatan sintesis glutamin sebagai respons terhadap peningkatan kadar amonia
jaringan.
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Argininosuksinat Sintase
Selain pasien yang tidak memperlihatkan adanya aktivitas
argininosuksinatsintase(reaksi3,Gambar28-9),peningkatan
Km untuk sitrulin sebesar 25 kali lipat juga pernah dilaporkan.
Contoh-contoh ini menggambarkan prinsip pertama yang
tercantum di atas. Dalam keadaan sitrulinemia, kadar sitrulin
dalam plasma dan cairan serebrospinal meningkat dan setiap
hari 1-2 gram sitrulin diekskresikan.
Argininosuksinase (Argininosuksinat Liase)
Argininosuksinatasiduria yang disertai oleh meningkatnya
kadar argininosuksinat dalam darah, cairan serebrospinal,
dan urine, bermanifestasi sebagai rambut rapuh dan bernodus
(trikoreksis nodosa). Dikenal adanya tipe onset-dini dan
onset-lanjut. Defek metabolik terletak di argininosuksinase
(argininosuksinat liase; reaksi 4, Gambar 28-9). Diagnosis
dapat dilakukan in utero pada darah tali pusat atau sel cairan
amnion dengan mengukur aktivitas argininosuksinase di
dalam eritrosit.
Arginase
adalah suatu penyakit autosom resesif di gen untuk
arginase (reaksi 5, Gambar 28-9). Tidak seperti penyakit siklus
urea lainnya, gejala-gejala awal hiperargininemia biasanya
belum muncul hingga usia 2 sampai 4 tahun. Kadar arginin
dalam darah dan cairan serebrospinal meningkat. Pola asam ammo
dalam urine, yang mirip d«ngan pola lisin-sistinuria, dapat
mencerminkan persaingan arginin dengan lisin dan sistein untuk
mengalami
Hiperargininemia

reabsorpsi di tubulus

ginjal.

Analisis Darah Neonatus dengan Tandem Mass
Spectrometry dapat Mendeteksi Penyakit Metabolik
Penyakit metabolik yang disebabkan oleh ketiadaan atau
gangguan fungsional enzim metabolik dapat sangat parah.
Namun, pada banyak kasus, intervensi diet secara dini dapat
menghilangkan efek-efek buruk penyakit. Oleh karena itu,
deteksi dini penyakit metabolik ini merupakan hal yang sangat
penting. Sejak dimulainya program pemeriksaan penyaring
neonatus di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, semua negara
bagian kini melaksanakan pemeriksaan penyaring metabolik
terhadap neonatus meskipun cakupannya berbeda-beda untuk
masing-masing negara bagian. Teknik tandem mass spectrometry
yang sangat sensitif dan efektif (lihat Bab 4) dapat menyaring
lebih dari dua lusin penyakit metabolik dengan hanya
menggunakan beberapa tetes darah neonatus. Sebagian besar
negara bagian, dan tidak lama lagi

Katabolisme Rangka Karbon
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mungkin seluruhnya, akan menerapkan tandem MS untuk
melakukan pemeriksaan penyaring terhadap neonatus guna
mendeteksi penyakit metabolik, seperti asidemia organik,
aminoasidemia, penyakit oksidasi asam lemak, dan defek enzim
siklus urea.

Terapi Gen Memberi Harapan untuk
Mengoreksi Defek Biosintesis Urea
Terapi gen untuk memperbaiki defek pada enzim-enzim siklus
urea merupakan suatu bidang yang sedang banyak diteliti. Telah
diperoleh hasil-hasil awal yang menjanjikan, contohnya, pada
model hewan dengan menggunakan vektor adenovirus untuk
mengobati sitrulinemia.

RINGKASAN
° Manusia menguraikan 1—2% protein tubuhnya setiap hari
dengan laju yang sangat bervariasi antar protein dan keadaan
fisiologis. Enzim-enzim regulatorik kunci sering memiliki
waktu paruh yang singkat.
Protein diuraikan oleh jalur-jalur dependen-ATP dan
independen-ATP. Ubikuitin menyerang banyak protein
intrasel untuk diuraikan. Reseptor di permukaan sel hati
mengikat dan menginternalisasikan asialoglikoprotein dalam
darah untuk diuraikan di lisosom.
° Amonia merupakan zat yang sangat toksik. Ikan
mengekskresikan NH( secara langsung; unggas mengubah
NH( menjadi asam urat. Vertebrata tingkat- tinggi mengubah
NH, menjadi urea.
° Iransaminasi menyalurkan nitrogen asam a-amino menjadi
glutamat. L-Glutamat dehidrogenase (GDH) menempati
posisi sentral dalam metabolisme nitrogen.
° Glutamin sintase mengubah NH. menjadi glutamin yang
nontoksik. Glutaminase membebaskan NH, untuk digunakan
dalam sintesis urea.
Atom-atom urea berasal dari NH,, CO,, dan nitrogen amida
aspartat.
° Sintesis urea di hati berlangsung sebagian di matriks mitokondria
dan sebagian lain di sitosol. Kelainan

mctabolismc bawaan dapat terjadi di setiap reaksidahn siklus urea.
Perubahan kadar enzim dan regulu.si alosterik karbamoiI fosfat
sintase oleh yV-asciilglm.mi.it mengatur biosintcsis

*

urea.
Penyakit metabolik dapat disebabkan oleh defekdisetup
enzim siklus urea, pengangkut ornitin di membran,dan

Asam Amino

1

------------------ J

Victor W. Rodwell', PhD

vV-asetilglutamat sintetase.
• Tandem mass spectrometry adalah teknik pilihan untuk

menapis (skrining) lebih dari dua lusin penyakit met* bolik
pada neonatus.
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PERAN BIOMEDIS
Bab ini membahas tentang perubahan kerangka karbon asam-asam
L-amino umum menjadi zat antara amfibolik dan penyakit
metabolik atau “kelainan metabolisme bawaan” yang berkaitan
dengan proses-proses ini. Jika tidak diobati, penyakit-penyakit ini
dapat menyebabkan kerusakan otak ireversibel dan kematian dini.
Oleh sebab itu, deteksi pranatal atau pascanatal dini serta
pemberian terapi pada saat yang tepat merupakan hal yang sangat
penting. Banyak enzim yang berkaitan dengan proses- proses ini
dapat dideteksi dengan biakan sel cairan amnion yang
memungkinkan kita menegakkan diagnosis pranatal melalui
amniosentesis. Hampir semua negara bagian di Amerika Serikat
melakukan pemeriksaan penyaring hingga 30 macam penyakit
metabolik. Penyakit-penyakit tersebut mencakup antara lain
penyakit yang terjadi karena gangguan katabolisme asam amino.
Pemeriksaan penyaring ini menggunakan tandem mass
spectrometry (spektrometri massa tandem) untuk mendeteksi
katabolit-katabolit yang menyiratkan adanya defek metabolik,
dengan beberapa tetcs darah neonatus. Terapi terutama berupa
pemberian makanan yang sedikit mengandung asam amino yang
katabolismenya terganggu. Meskipun banyak perubahan struktur
primer enzim tidak menimbulkan gangguan, perubahan tertentu
memodifikasi struktur tiga-dimensi bagian katalisis atau
regulatorik sehingga efisiensi katalitik menurun (menurunkan V
atau meningkatkan K ), atau
.
max
o
nr
mengubah afinitas terhadap aktivitas regulator alosterik. Jadi,
berbagai mutasi dapat menimbulkan gejala dan tanda
klinis yang sama.

KATABOLISME ASAM AMINO BIASANYA DIMULAI
DENGAN TRANSAMINASI

0
hidrokarbon yang tersisa kemudian diuraikan menjadi zat- zatantara amfibolik seperti yang diringkaskan di Gambar
29-L
Asparagin, Aspartat, Glutamin, dan Glutamat.
Keempat karbon asparagin dan aspartat membentuk oksaloasetat
(Gambar 29-2, atas). Reaksi analog mengubah glutamin dan
glutamat menjadi a-kctoglutarat (Gambar 29-2, bawah). Karena
enzim-enzim juga melaksanakan fungsi anabolik, tidak ada
kelainan metabolik yang berkaitan
dengan katabolisme keempat asam amino ini.
Prolin. Karena prolin tidak ikut serta dalam transaminasi, nitrogen
asam imino ini dipertahankan selama oksidasinya menjadi
dehidroprolin, pembukaan cincin menjadi glutamat- y-semialdehida,
dan oksidasi menjadi glutamat, dan hanya dikeluarkan selama
terjadinya transaminasi glutamat menjadi a-ketoglutarat (Gambar
29-3, atas). Blok metabolik pada hiperprolinemia tipe I terletak
di prolin dehidrogenase. Tidak ada kelainan yang berkaitan
dengan katabolisme hidroksiprolin. Blok metabolik pada
hiperprolinemia tipe
I
terletak di glutamat-y-semialdehida dehidrogenase, yang juga
berfungsi dalam katabolisme hidroksiprolin. Oleh sebab itu,
baik katabolisme prolin maupun hidroksiprolin terganggu dan
terjadi ekskresi A'-pirolin-3-hidroksi-5karboksilase (lihat Gambar 29-11)*
Arginin dan Ornitin. Arginin diubah menjadi ornitin,
kemudian menjadi glutamat y-semialdehida yang diubah
menjadi a-ketoglutarat, seperti pada prolin (Gambar
29- 3 bawah). Mutasi pada ornitin 5-aminotransferase
menyebabkan peningkatan ornitin plasma dan urine serta
menimbulkan atrofi girus retina. Terapi berupa pembatasan arginin
dalam diet. Pada sindrom hiperornitinemia- hiperamonemia,
defek pada antiporter ornitin-sitrulin (lihat Gambar 28-9) terjadi
di mitokondria yang mengganggu transpor ornitin ke dalam
mitokondria untuk digunakan
pada sintesis urea.

Pengeluaran nitrogen a-amino melalui transaminasi (lihat
Gambar 28-3) adalah reaksi katabolik pertama asam amino
kecuali prolin, hidroksiprolin, treonin, dan lisin. Rangka

Histidin. Katabolisme histidin berlangsung melalui
urokanat, 4-imidazolon-5-propionat, dan Af-formiminoglutamat (Figlu). Pemindahan gugus formimino ke
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^S^glutarat
Glutamat
NAD*
PROLIN
DEHIDROGENASE

Asetoasetil-KoA

©

NADH + H'

H„0

NH *

O'

CH sCH^ /

•CH^cHr s

0
Idehida
Gambar 29-1,

L-Glutamat y-semia
^ nad+
GLuTAMAT

amino.

©

SEMIALDEHIDA

NADH + H

^§H|DROGENASE ___

L-Glutamat

I

a.Ketoglutarat
NH3+

^PARAGI
COO"

HiN

-c<N-cHrCH2'CH

L-Asparagin

II
COO"

Oksaloasetat

N
H

L-Argln’H

+

GLUTAMIN,

CH^r/
L-Glutamin

CH,

/CH^CH2 ||

[nh3

L_Ornit«n

^9-3. Atas: Katabolisme prolin. Angka menunjukkan
Ga\nb^r terjadinya defek metabolik pada hiperprolinemia tempat'te @
tipe 2. Bawah: Katabolisme arginin. Glutamat-y- (D {iPe . |Cja
membentuk a-ketoglutarat seperti diperlihatkan di sernial 0 at defek
metabolik pada hiperargininemia. atas.

coo"
a,a
a.KeW9W'

a

-KG -

Glu

v a^ata
KaVabo\\sme L-aspava&m Utas^ dan l-^u\am\n ibawah'i
men\ad\ Z-a . l0^a. (-arnbar29p ‘ o p\tuvaV, MA \--a\an\n.') D\ gambar \m dan
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/CH /O-

NH *

I

.Of

.CH,
HN NH

BD

NH,‘

s
S

i-Histidin

O

CH.

Glisin

-O'

NH3*

NADH + H-

29.5 ,,

+

-O^ ^CH
C

/•5s.

*

SH

^fii-KoA. 1 rreon,n membentuk piruvat dan kemudian
4-lmidazolon-5-propionat

Glisin.
IMIDAZOLON PROPIONAT
HIDROLASE

S

HN' *^NH.
2

o

^'-nctilcn r?CTf C:°‘ dan NH,* membentuk
ter
;adi akibat lt,ro/o,ar (Gambar 29-5). Glisinurij
eFek
° Pada hiDJ I , reabs°rpsi di tubulus ginjal.
™en&tabolistnc °r ,.“ na Primcr adalah kegagalan tubuh
g,sin - Oksidnd 8 , ,,at Xang terbentuk dari deaminasi
nycb

T

o

^hnZj

,U,ny 1

'' elioksihc menjadi oksoh,
bat

'r,as,^ncfr°ka/sinosis,

gagal pin hi
dan kematian dini
Serin, s I [ ^ pertensi- °^i serin hidmL-mcnjadi glisin yang dikatalisis
men
galatni kat-,K *,met,Itransfcr™c (Gambar 29-6), serin A,anin. Ty °
,SmC seruPa dengan katabolisme glisin.
Mungkin karennnSJ|ni,naS,| a,anin membentuk piruvat. ataMisnie Bjur_

N-Formiminoglutamat (Figlu)

H. folat
H. folat

mecah e|,\ °n,p S,isin s«ntasc di mitokondria hati

Pada

II

AA-Formimino

nic

GLUTAMAT FORMIMINO
TRANSFERASE

aj’an_a,asan yang sangat

p;lda

L-Glutamat

Gambar 29-4. Katabolisme L-histidin menjadi

rumit pada

katabolismn^ " • fspartat» adanya defek metabolik

Sisfein sr a,an,nt,dak diketahui. sistin red?!” muJa'mu*a
direduksi menjadi sistein da ^udian ,n aT LCGambar 29'7)- Dua jalur
berbc- tocngubah siscein menjadi piruvat (Gambar

a-Ketoglutarat

a‘k0t°8'p^'.

(H, folat,

tetrahidrofolat.) Histidase mungkin merupa a terjadinya defek metabolik
pada histidinemia.

tetrahidrofolat menghasilkan glutamat, kemud'
ketoglutarat (Gambar 29-4).
FSU. Karena
pemindahan gugus terganggu dan terjadi e
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folat

Terdapat banyak kelainan pada metabolisme sistein.
^ ada sistin-lisinuria (sistinuria), yakni suatu kelainan pada
reabsorpsi asam-asam amino di ginjal, terjadi ekskresi sistin, lisin,
arginin, dan ornitin. Di luar timbulnya batu sistin, sistinuria bersifat
jinak. Disulfida campuran L-sistein dan L-homosistein (Gambar 299) yang diekskresikan °lch pasien dengan sistinuria lebih larut
daripada sistin dan mengurangi pembentukan batu sistin. Beberapa
defek metabolik menyebabkan homosistinuria yang responsifdan
nonresponsif terhadap vitamin Bft.
Gangguan pada transpor sistin yang diperantarai oleh
pembawa menyebabkan sistinosis (penyakit penimbunan sistin)
berupa pengendapan kristal sistin di jaringan dan kematian dini
akibat gagal ginjal akut. Meskipun data epidemiologi mengisyaratkan
adanya hubungan antara homosistein plasma dan penyakit
kardiovaskular, namun masih diperdebatkan apakah homosistein
merupakan suatu
faktor risiko penyebab kardiovaskular.
Treonin. Treonin dipecah menjadi asetaldehida dan glisin.
Oksidasi asetaldehida menjadi asetat diikuti oleh pembentukan
asetil-KoA (Gambar 29-10). Katabolisme
glisin telah dibahas sebelumnya.
4-Hidroksiprolin.
Katabolisme
4-hidroksi-L-prolin
membentuk,
secara
berurutan,
L-A'-pirolin-3-hidroksi-5karboksilat, y-hidroksi-L-glutamat-y-semialdehida, eritro- yhidroksi-L-glutamat, dan a-keto-y-hidroksi-glutarat.
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Gambar 29-7. Reaksi sistin reduktase.
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(Gambar 29-1 0- Defek pada 4-hidroksiprolin dehidrogenase
menyebabkan hiperhidroksiprolinemia, yang bersifat jinak. Tidak

terdapat gangguan terkait pada katabolisme prolin.

sulfinat (atas)

Gambar 29-8. Katabolisme L-sistein via jalur sistein dan
jalur 3-merkaptopiruvat (bawah).
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Gambar 29-9. Disulfida campuran sistein dan homosistein.
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Tirosin. Gambar 29-12 adalah diagram konversi tirosin menjadi
zat-zat antara amfibolik. Karena askorbat merupakan reduktan
untuk perubahan />-hidroksifenilpiruvat menjadi homogentisat,
pasien dengan skorbut mengekskresikan produk-produk yang
tidak-sempurna teroksidasi pada katabolisme tirosin.Katabolisme
selanjutnya membentuk maleilasetoasetat, fumarilasetoasetat,
fumarat, asetoasetat, dan akhirnya asetil-KoA.
Defek metabolik yang mungkin pada tirosinemia tipe
I (tirosinosis) mungkin terletak di fumarilasetoasetat hidrolase
(reaksi 4, Gambar 29-12). Terapi berupa diet rendah-tirosin dan
fenilalanin. Tirosinosis akut dan kronik yang tidak diobati
menyebabkan kematian akibat gagal hati. Metabolit-metabolit
lain tirosin juga diekskresikan pada tirosinemia tipe II (sindrom
Richner-Hanhart), suatu defek pada tirosin aminotransferase
(reaksi 1, Gambar 29- 12), dan pada tirosinemia neonatus, akibat
berkurangnya aktivitas />-hidroksifenilpiruvat hidroksilase
(reaksi 2, Gambar 29-12). Terapi berupa diet rendah-protein.
Alkaptonuria pertama kali diketahui dan dilaporkan pada abad
ke-16. Penyakit yang diuraikan pada tahun 1859 ini, menjadi dasar
bagi gagasan klasik Garrod mengenai penyakit metabolik
herediter. Defeknya adalah ketiadaan homogentisat oksidase
(reaksi 3, Gambar 29-12). Urine menjadi gelap jika terpajan oleh
udara akibat oksidasi homogentisat yang diekskresikan di urine.
Pada tahap lanjut penyakit, terjadi artritis dan pigmentasi jaringan
ikat (okronosis) akibat oksidasi homogentisat menjadi
benzokuinon asetat yang mengalami polimerisasi dan berikatan
dengan jaringan ikat.
FeirooflailainiDin). Fenilalanin mula-mula diubah menjadi
tirosin (lihat Gambar 27-10). Reaksi-reaksi selanjutnya adalah
reaksi
yang
terjadi
pada
tirosin
(Gambar
29-12).
Hiperfenilalaninemia terjadi akibat defek pada fenilalanin
hidroksilase itu sendiri (tipe I, fenilketonuria klasik atau PKU),
pada dihidrobiopterin reduktase (tipe II dan III), atau pada
biosintesis dihidrobiopterin (tipe IV dan V) (Gambar
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Gambar 29-10.
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II
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27-10). katabolit-katabolit alternatifdiekslcresikan(Gambar
2913). Diagnosis pranatal defek fenilalanin hidroksilase
atau dihidrobiopterin reduktase dipermudah oleh adanya probe
DNA. Diet rendah-fenilalanin dapat meneegah retardasi mental
pada PKU (frekuensi 1:10.000 kelahiran). Meningkatnya kadar
fenilalanin darah mungkin belum terdeteksi hingga 3-4 hari
pascapartum. Hasil positif- palsu pada bayi prematur mungkin
mencerminkan belum terjadinya pematangan enzim-enzim pada
katabolisme fenilalanin. Pemeriksaan penyaring yang lebih
kuno dan kurang dapat diandalkan adalah pcnggunaan FeCl,
untuk mendeteksi fenilpiruvat dalam urine. Pemeriksaan
penyaring PKU dengan menggunakan FeCl} bersifat wajib di
banyak negara, tetapi di Amerika Serikat cara ini umumnya
telah diganti dengan menggunakan tandem mass spectrometry.
Lisin. Enam reaksi pertama pada katabolisme L-lisin di hati
manusia membentuk krotonil-KoA, yang kemudian
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Gambar 29-11. Zat-zat antara pada katabolisme L-hidroksiprolin. (a-KA,

.O'
II
O

Piruvat

asam a-keto; a-AA, asam a-amino). Angka menunjukkan tempat-tempat
defek metabolik pada ® hiperhidroksiprolinemia dan © hiperprolinemia
tipe II.
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Gambar

29-12. Zat antara pada kataboUsme tirosin. Karbon diberi angka untuk menekankan nas\b akhirnya. Ui-KG, u-ketog\utaraV, G\u, g\u\amaV, PV.V,
p'u\doVsa\ ta&aU /\ny,ka da\am Ungkaran mencerminkan kemungkinan tempat-tempat defek metabolik pada tirosinemia tipe \\ ©; tirosinemia neonatus <2);
a\kaptonui\a Q); dan fuosmemta tipe \, atau Wtos'mosts <&.
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29-73. Jalur-jalur alternatif katabolisme fenilalanin pada
femlketonuria. Reaksi-reaksi ini juga terjadi di jaringan hati normal tetapi
tidak bermakna.

diuraikan menjadi asetil-KoA dan CO, olch reaksi-reaksi katabolisme
asam lemak. Pada pembahasan selanjutnya, angka yang diberi
Ungkaran merujuk pada reaksi dengan angka yang sama di Gambar 2914.
Reaksi © dan © mengubah basa SchifF yang terbentuk antara
cx-ket0glutarat dan gugus 8-amino lisin menjadi L-a- aminoadipatS-semialdehida. Kedua reaksi dikatalisis oleh satu enzim bifungsional,
aminoadipat semialdehida sintase (juga disebut lisin 2-oksoglutarat
reduktase-sakaropin dehidrogenase). Reduksi L-a-aminoadipat-Ssemialdehida menjadi L-a-aminoadipat (reaksi ©) diikuti oleh
transaminasi nnenjadi a-ketoadipat (reaksi ©). Perubahan menjadi
tioester glutaril-KoA (reaksi ©) diikuti oleh dekarboksilasi glutaril-KoA
menjadi krotonil-KoA (reaksi ©). Reaksi-reaksi selanjutnya adalah
reaksi katabolisme asam lemak a-tak jenuh dengan jumlah atom
karbon ganjil.

Defek metabolik yang berkaitan dengan reaksi jalur
katabolik lisin adalah hiperlisinemia. Hiperlisinemia dapat
terjadi akibat suatu defek pada aktivitas ® atau © pada enzim
bifungsional aminoadipat semialdehida sintase. Hiperlisinemia akan disertai oleh peningkatan kadar sakaropin
darah hanya jika defek tersebut melibatkan aktivitas ©.
Defek metabolik di reaksi © menyebabkan suatu penyakit
metabolik herediter yang disebabkan oleh degenerasi korteks
dan striatum, dan ditandai oleh peningkatan konsentrasi asam
glutarat serta metabolit-metabolitnya, asam glutakonat dan
asam 3-hidroksi-glutarat. Tantangan dalam penanganan
defek-defek metabolik ini adalah membatasi asupan L-lisin
dalam diet tanpa menyebabkan malnutrisi.
Triptofan. Iriptofan diuraikan menjadi zat-zat antara
amfibolik melalui jalur kinurenin-antranilat (Gambar 29- 15).
Triptofan oksigenase (triptofan pirolase) membuka cincin indol,
menggabungkan molekul oksigen, dan membentuk A^formilkinurenin. Triptofan oksigenase, suatu metaloprotein
porfirin besi yang dapat diinduksi di hati oleh kortikosteroid
adrenal dan oleh triptofan, dihambat melalui umpan balik
oleh turunan asam nikotinat, termasuk NADPH. Pengeluaran
gugus formil padaTV-formilkinurenin melalui hidrolisis
dikatalisis oleh kinurenin formilase dan menghasilkan
kinurenin. Karena kinureninase memerlukan piridoksal fosfat,
ekskresi xanturenat (Gambar 29-16) sebagai respons
terhadap pemberian triptofan merupakan petunjuk diagnostik
adanya defisiensi vitamin B6. Penyakit Hartnup mencerminkan
gangguan transpor triptofan dan asam amino netral lain di
usus dan ginjal. Turunan-turunan indol dari triptofan yang
tidak terserap yang dibentuk oleh bakteri usus diekskresikan.
Defek ini membatasi ketersediaan triptofan untuk biosintesis
niasin dan merupakan penyebab muncul nya gejala dan tanda
mirip-pelagra.
Metionin. Metionin bereaksi dengan Al P membentuk 5adenosilmetionin, yakni “metionin aktif’ (Gambar 29-17).
Reaksi-reaksi selanjutnya membentuk propionil-KoA (Gambar
29-18) dan akhirnya suksinil-KoA (lihat Gambar 20-2).

REAKSI-REAKSI AWAL SAMA UNTUK
KETIGA ASAM AMHNO RANTAIBERCABANG
Reaksi 1-3 pada Gambar 29-19 analog dengan reaksi pada
katabolisme asam lemak. Setelah transaminasi, ketiga asam aketo mengalami dekarboksilasi oksidatif yang dikatalisis oleh
asam a-keto rantai-bercabang dehidrogenase di mitokondria.

Kompleks
enzim
multimerik
suatu
dekarboksilase,
transasilase, dan dihidrolipoil dehidrogenase ini sangat mirip
dengan piruvat dehidrogenase (lihat Gambar 18-5).
Regulasinya juga sejalan dengan regulasi piruvat
dehidrogenase, yaitu diinaktifkan melalui fosforilasi dan
direaktivasi melalui defosforilasi (lihat Gambar 18-6).
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Gambar 29-20. Katabolisme jS-metilkrotonil-KoA yang

reaksi © dan © dengan reaksi katabolisme asam lemak (lihat Gambar 22-3). Analogi dengan katabolisme asam
lemak berlanjut, seperti yang tampak di gambar-gambar berikutnya.

dibentuk dari L-leusin. Tanda bintang menunjukkan
atom-atom karbon yang berasal dari CO .
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Katabolisme treonin menyatu dengan katabolisme glisin
setelah treonin aldolase memecah treonin menjadi glisin
dan asetaldehida.
Setelah transaminasi, rangka karbon pada tirosin diuraikan menjadi fumarat dan asetoasetat. Penyakit
metabolik pada katabolisme tirosin mencakup tirosinosis,
sindrom Richner-Hanhart, tirosinemia neonatus, dan
alkaptonuria.
Gangguan metabolik pada katabolisme fenilalanin
mencakup fenilketonuria (PKU) dan beberapa hiperfenilalaninemia.
Nitrogen pada lisin tidak mengalami transaminasi.
Penyakit metabolik pada katabolisme lisin mencakup
hiperlisinemia-amonemia bentuk periodik atau persisten.
Katabolisme leusin, valin, dan isoleusin memiliki banyak
analogi dengan katabolisme asam lemak. Gangguan
metabolik pada katabolisme asam amino rantaibercabang mencakup hipervalinemia, maple syrup urine
disease, ketonuria rantai-bercabang intermiten, asidemia
isovalerat, dan asiduria metilmalonat.
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BIOMEDIS

Produk-produk penting yang berasal dari asam amino yang
dibahas di bab-bab lain mencakup heme, purin, pirimidin,
hormon, neurotransmiter, dan peptida yang aktif secara
biologis. Selain itu, banyak protein mengandung asam
arr
>ino yang telah mengalami modifikasi pascatranslasi untu
men
jalankan fungsi tertentu. Residu asam amino di protein
protein tersebut berfungsi sebagai prekursor untuk reS1 u.
residu modifikasi tersebut. Contohnya adalah karboksi asi
glutamat untuk membentuk y-karboksiglutamat yang
berfungsi dalam pengikatan Ca2’, hidroksilasi prolin untu'
pembentukan heliks tripel kolagen, dan pembentukan
hidroksiiisin dengan modifikasi selanjutnya dan pembentukan
ikatan-silang yang menstabilkan serat kolagen matur. 1
dalam sel terdapat beragam peptida kecil atau molekul mirippeptida yang melakukan fungsi tertentu dan tidak disintesis
di ribosom. Histamin berperan sentral dalam banyak rea 1
alergi. Neurotransmiter yang berasal dari asam amino antara
lain adalah y-aminobutirat, 5-hidroksitriptamin (serotonin;,
dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Banyak obat yang
digunakan untuk mengobati penyakit saraf dan )> vva
memengaruhi metabolisme berbagai neurotransmiter ini.

Glisin
Metabolit dan obat yang diekskresikan sebagai konjuga1^ sin
larut-air antara lain adalah asam glikokolat (Bab 26) a asam
hipurat yang dibentuk dari zat aditif makanan benzoat (Gambar
30-1). Banyak obat, menbelit obat, dan senyawa lain dengan gugus
karboksil diekskresikan di urine sebagai konjugat glisin. Glisin
tergabung ke dalam kreatin U‘ Gambar 30-8), nitrogen dan akarbon glisin terga u lo kc dalam cincin pirol dan meti,en
menjembatani karbon heme (Bab 3l)> dan keseluruhan molekul
glS menjadi atom-atom p“rin 4’ 5’ dan 7 (Gambar 33-1)-

a-Alanin

asam-asam amino bebas dalam plasma.

3-Alanin
.

33-9), terdapat

[}-Alanin, suatu metabolit s1^1". scbagai p-alanil didalam koenzim A (Gambar 44) * Taringan mamalia
peptida, terutama karnosin (lihat bawah^ - mg ^ membentuk Palanin dari sitosin
melakukan
dan anserin (Gambar 30-2). Jarl"S ^ malonat semialdetransaminasi p-alanin untuk mem
noisobutirat di cairhida. Kadar p-alamn, taurin, dan p
p.alaninemia,
» cubuh dan jaringan meningkac suatu gangguan
metabolik yang jara g

p-Alanil Dipeptida
in (N-metil-karnosin)
P-Alanil dipeptida karnosin dan anser
mengikat
(Gambar 30-2) mengaktifkan A . tembaga. Imidazol tembaga, dan
meningkatkan peny V bcrkontraksi secara R-alanil menyangga pH
otot rang y , hkarnosin sintetase anaerob. Biosintesis karnosin
dikatalis ^ pembentukan dalam suatu reaksi dua-tahap yang
enzim diikuti
asil-adenilat p-alanin yang terikatP*^^ oleh
pemindahan gugus p-alanil k
^
ATP + p-Alanin p-Alanil-AMP ~>+J ^ AMP
R-Alanil - AMP + L-Histidin -> Karno
P

Hidrolisis karnosin menjadi |3-alanin

• dan L-histidin
defisiensi

dikatalisis oleh karnosinase. Gangguan

karnosinase ditandai oleh karnosinuna.
di Qtak
Homokarnosin (Gambar 30-2) yang ^ karnosin, manusia
dengan kadar yang lebih tinggi arip Kamosi_ disintesis di jaringan
otak oleh karnosin si
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Sistein
L-Sistein adalah prekursor bagian tioetanolamin kocnzb. A dan
prekursor taurin yang berkonjugasi dengan asan empedu,
misalnya asam caurokolat (Bab 26).

CT
Benzoat

KoASH

ATP

PROTEIN

Histidin
Dekarboksilasi histidin menjadi histamin dikatalisis olch asam
L-amino aromatik dekarboksilase dengan spesifisius luas yang
juga mengatalisis dekarboksilasi dopa, > liidroksitriptofan,
fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Asam a-metil amino yang
menghambat aktivitas dekarboksilase, digunakan sebagai obat
antihipertensi. Senyawa histidin yang terdapat di dalam tubuh
manusia antara lain adalah crgotioncin, karnosin, dan anserin
dalam makanan (Gambar

AMP + PP

S — KoA

Benzoil-KoA

PROLIN

\
Glutamat-ysemialdehida

Glisin

I
m

KoASH

GLUTAMAT

, N«
\--V .CH
NAnh

C

CH.

..

... poatci dengan tanda panah utuh terjadi di jaringan
b un bakteri. Arginin fosfat pada otot mamalia.
Sintesis putresin dan spermin terjadi baik pada mama la m P ^ o(ot mamalia. invertebrata berfungsi sebagai fosfagen
yang analog dengan krec

O'

Gambar 30-3. Metabolisme arginin, ornitin, dan prolin. ReaKsi

I
I
O
Ergotionoin

H
Hipurat

Gambar 30-1. Biosintesis hipurat. Reaksi analog juga terjadi pada banyak

.NH *

CH

katabolit dan obat yang bersifat asam.

Triptofan

CH'

302). Kadar 3-metilhistidin dalam urine pasien dengan
penyakit Wilson sangat rendah.

NH
nase serum tidak menghidrolisis homokarnosin. Homokar-

CH

nosinosis, suatu penyakit genetik yang langka, menyebabkan

Ornitin & Arginin

II
O

paraplegia spastik progresif dan retardasi mental.

Arginin adalah donor formamidin untuk sintesis kreatin
(Gambar 30-8) dan melalui ornitin menghasilkan putresin,
spermin, dan spermidin (Gambar 30-3). Arginin juga
merupakan prekursor molekul sinyal antarsel, nitrogen oksida
(NO) yang berfungsi sebagai neurotransmiter, pelemas otot
polos, dan vasodilator. Sintesis NO, yang dikatalisis oleh NO
sintase, melibatkan reaksi L-arginin dependen-NADPH
dengan
O, untuk menghasilkan L-sitrulin dan NO (Gambar 48-15)-

Karnosin

Serin
Serin ikut serta dalam biosintesis sfingosin (Bab 24),
serta biosintesis purin dan pirimidin, tempat senyawa ini
membentuk karbon 2 dan 8 purin dan gugus metil timin
(Bab 33).

Serin, Treonin, & Tirosin Terfosforilasi

Anserin

Poliamin

Fosforilasi dan defosforilasi residu seril, treonil, dan tirosil
mengatur aktivitas enzim tertentu pada metabolisme lipid

■NH;:

cHl

°«cx

CH-

dan karbohidrat serta sifat protein yang ikut serta dalam

N^NH/ r

kaskade transduksi sinyal.

W.

MefrDonSn

•S-Adenosilmetionin, sumber utama gugus metil di tubuh,
juga menyumbangkan rangka karbonnya untuk iosintesis
..

•

-- —i n dgp

bagian 3-diaminopropan pada
spermidin (Gambar 30-4).

PUTRESIN.
SPERMIDIN,
SPERMIN

poliamin sperrmn

CH^ ^
CH'

Homokarnosin
Gambar 30-2. Senyawa yang berkaitan dengan histidin. Kotakyanj* diarsir
mengelilingi komponen yang bukan berasal dari histidin, Gugus SH pada
ergotionein berasal dari sistein.

Poliamin spermidin dan spermin yang berfungsi dalam
proliferasi dan pertumbuhan sel merupakan faktor
pertumbuhan untuk biakan sel mamalia dan menstabilkan sel
utuh, organel subselular, dan membran. Poliamin dalam dosis
farmakologis bersifat hipotermikdan hipotensif. Karena
memiliki banyak muatan positif, poliamin mudah berikatan
dengan DNA dan RNA. Gambar 30-4 meringkaskan
biosintesis poliamin, dan Gambar 30-5 memperlihatkan
katabolisme poliamin.

Setelah terjadinya hidroksilasi triptofan menjadi 5hidroksitriptofan oleh tirosin hidroksilase hati, dekarboksilasi
selanjutnya menghasilkan serotonin (5-hidroksitriptamin), yakni
suatu vasokonstriktor kuat dan stimulator kontraksi otot polos.
Katabolisme serotonin diavvali oleh deaminasi oksidatif menjadi
5-hidroksiindol-3-asetat yang dikatalisis oleh monoamin oksidase
(Gambar 30-6). Stimulasi psikis yang terjadi setelah pemberian
iproniazid terjadi karena kemampuan senyawa ini memperlama
kerja serotonin dengan menghambat monoamin oksidase. Pada
karsinoid (argentafinoma), sel tumor memproduksi serotonin
secara berlebihan. Metabolit serotonin dalam urine pada pasien
dengan karsinoid antara lain adalah JV-asetilserotonin
glukuronida dan konjugat glisin dari 5-hidroksi-indolasetat
Serotonin dan 5-metoksitriptamin dimetabolisme menjadi asamasam turunannya oleh monoamin oksidase. /V-asetilasi
serotonin, yang diikuti oleh O-merilaci A: membentuk melatonin.
Melatonin dalam dar^diLapoleh
dengan asam glukuronat.
g“‘dengan sulfat atau
Jaringan ginjal, hati, dan bakteri feses mengubah triptofan
men,ad. tnptamin, kemudian menjadi indol 2
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(Gambar 30-8). Ekskresi kreatinin dalam urine 24 jam
setara dengan massa otot. Glisin, arginin, dan metionin ikut
serta dalam biosintesis kreatin. Sintesis kreatin dituntaskan
melalui metilasi guanidoasetat oleh 5-adenosilmetionin
(Gambar 30-8).

NH,'
Metionin + Mg-ATP

Spormin

y-Aminobutirat

POLIAMIN
OKSIDASE

H,N

HO.

O

y-Aminobutirat (GABA) berfungsi di jaringan otak sebagai
neurotransmiter inhibitorik dengan mengubah perbedaan
potensial transmembran. Zat ini dibentuk melalui
dekarboksilasi L-glutamat, suatu reaksi yang dikatalisis olch
L-glutamat dekarboksilase (Gambar 30-9). Transaminasi yaminobutirat membentuk suksinat semialdehida (Gambar
30- 9) yang kemudian dapat mengalami reduksi menjadi yhidroksibutirat, dalam reaksi yang dikatalisis olch L-laktat
dehidrogenase, atau oksidasi menjadi suksinat dan kemudian
melalui siklus asam sitrat menjadi CO., dan H,0. Suatu
kelainan genetik yang langka pada metabolisme GABA
adalah kelainan GABA aminotransferase, yakni suatu enzim
yang ikut serta dalam katabolisme GABA setelah pelepasan
pascasinapsnya di jaringan otak. Defek suksinat semialdehida
dehidrogenase (Gambar 30-9) merupakan penyebab
gangguan metabolik jarang lainnya pada katabolisme yaminobutirat yang ditandai oleh asiduria 4-hidroksibutirat.

L-Ornitin

' NH./
P-Aminopropionoldohida

ORNmN
DEKARBOKSILASE

•H.N.
NH,'
Spermidin

S-Adenosilmetionin

O,
NH

POLIAMIN
OKSIDASE

Putresin

H.O

P-Aminopropionaldehida

'HN.
NH.’
Putresin

S-Adenosilmetlonln
terdekarboksilasi
SPERMIDIN
SINTASE

RINGKASAN

I
NH/ + CO,
Gambar 30-5. Katabolisme poliamin.
mempermudah penyajian gambar.

A

Struktur

dipersingkat

untuk

asetat. Katabolit utama triptofan dalam urine normal adalah 5hidroksi-indolasetat dan indol 3-asetat.
Metiltioadenosin

Tirosin

•H,N

Sci saraf mengubah tirosin menjadi epinefrin dan norepinefrin
(Gambar 30-7). Meskipun dopa juga merupakan zat-antara
dalam
pembentukan
melanin,
berbagai
enzim
menghidroksilasi tirosin di melanosit. Dopa dekarboksilase,
suatu enzim yang memerlukan piridoksai fosfat, membentuk
dopamin. Hidroksilasi selanjutnya oleh dopamin P-oksidase
kemudian membentuk norepinefrin. Di medula adrenal,
feniletanolamin- A^-metiltransferase menggunakan Sadenosilmetionin untuk memetilasi amin primer norepinefrin,
yang membentuk epinefrin (Gambar 30-7). Tirosin juga
merupakan suatu prekursor triiodotironin dan tiroksin (Bab
41).

S-Adenosilmetionin
terdekarboksilasi

Metiltioadenosin
•KN

Spermin

Gambar 30-4. Zat antara dan enzim yang ikut serta dalam biosintesis spermidin dan spermin. Gugus metilen dipersingkat untuk mempermudah visualisasi
keseluruhan proses.

Kreatinin
Kreatinin dibentuk di otot dari kreatin fosfat melalui dehidrasi
nonenzimatik ireversibel dan pengeluaran fosfat

•

Selain perannya dalam protein dan polipeptida, asam amino juga ikut
serta dalam berbagai proses biosintesis zat lain.

•

Glisin ikut serta dalam biosintesis heme, purin, dan kreatin serta
dikonjugasikan dengan asam empedu dan metabolit banyak obat
dalam urine.
Selain perannya dalam biosintesis fosfolipid dan sfingosin, serin
membentuk karbon 2 dan 8 purin dan

gugusmetil timin.
5-Adenosilmetionin, donor gugus metil bagi banyak
proses biosintesis, juga ikut serta secara langsung dalam
biosintesis spermin dan spermidin.
Glutamat dan ornitin membentuk neurotransmiter y- aminobutirat (GABA).
Tioetanolamin pada koenzim A dan taurin pada asam taurokolat berasal dari sistein.
Dekarboksilasi histidin membentuk histamin, dan beberapa dipeptida berasal dari
histidin dan p-alanin. Arginin berfungsi sebagai donor formamidin untuk biosintesis
kreatin, ikut serta dalam biosintesis poliamin, dan menyediakan nitrogen untuk
nitrogen oksida oksida (NO).

Metabolit triptofan yang penting antara lain adalah
serotonin dan melatonin.
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■CH--V /NH,
c>XCOO‘

HO

NH,‘

N
L-Tirosin

H

L*- H, • biopterin

5-Hidroksitriptofan

^ CO

y r'

TIROSIN
HIDROKSILASE

k

H,. biopterin

OH

CH

~CH,

5-Hidroksitriptamin (serotonin)

Asetil-KoA
CH-CH-NHs'

H.C'

N

KoASH

H

5-Hidroksi-indolDiekskresikan sebagai
konjugat

3-asetat

‘ NH.'

5 -Motoksitriptamin

II' o,
O
/ CH,

MAO
[NH/]

W-Asetilserotonin

II
O

H,C ‘

CH

H,C

-c-°'
II
o

N
H

CH,

r

N
H

5-Metoksiindoi-3-asetat

5-Metoksi-indol3-asetat

CH

H,C

Norepinefrin
S-Adenosilmetionin
FENILETANOLAMIN
N-METILTRANSFERASE

r
S' S-Adenosilhomosistein

CH, C'

CH ^NX

NH

Melatonin
(N-asetil-5-metoksiserotonin)
Diekskresikan sebagai
konjugat

Diekskresikan
sebagai konjugat

Gambar 30-6. Biosintesis dan metabolisme serotonin dan melatonin. ([NH/] oleh transaminasi; MAO, monoamin oksidase; -CH,, dari 5adenosilmetionin).

H;

OH

Epinefrin

Gambar 30-7. Perubahan tirosin menjadi epinefrin dan norepinefrin
di sel neuron dan adrenal. (PLP, piridoksai fosfat.)
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• Tirosin membentuk epinefrin dan norepinefrin, dan
iodinasinya membentuk hormon tiroid.

(Ginjal)
ARGININ-GLISIN
TRANSAVIDINASE

HN=C

•H,N— C H , — COCT

\

Ornitin

(guanidoasotat)
(Hati)
S-Adenosilmetionin

L-Arginin

ATP
GUANIDOASETAT METIL
TRANSFERASE

S-Adenosilhomosistein

HN = C

HN — CH — COCT
Glikosiamin

Glisin

H

REFERENSI

NH

/

ADP

// N C
N0NENZIMAT1K DI
OTOT

/
\

NH~(P)
HN=C

r

N CH,

I
CHj

/
\

N—CH,—COCT

I

P. + H,0

CH,

Kreatinin

Kreatin fosfat

Gambar 30-8. Biosintesis dan metabolisme kreatin

dan kreatinin.

cooH— C —

NH;

a-KA

"Hj^; CH2 CH, — CHj — yAminobutirat

[NH/]

COCT

I
CH,
I '

CH2

I

COO"
Suksinat semialdehida

CH,
H.O

NAD' NADH + H-

Gambar 30-9. Metabolisme y-aminobutirat. (a-KA, asam a-keto; a-AA, asam a-amino; PLP, piridoksai fosfat.)

I

COO"
Suksinat
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Porfirin & Pigmen Empedu

I
I

II

8

.CH

1

Pirol

II

7

IV

III

6

A

1

IV

HC.

Robert K. Murray, PhD

AP

12

O

C
H

HC
-

11
."I

P

PA

5

substituen di cincin IV (lihat teks).

PERAN BIOMEDIS
Biokimia porfirin dan pigmen empedu akan dibahas dalam bab
ini. Kedua topik ini berkaitan erat karena heme disintesis dari
porfirin dan besi, dan hasil degradasi heme adalah pigmen
empedu dan besi.
Pengetahuan ten tang biokimia porfirin dan heme menjadi
dasar untuk bisa memahami berbagai fungsi hemoprotein (lihat
bawah) dalam tubuh. Porfiria adalah sekelompok penyakit yang
diakibatkan kelainan jalur biosintesis berbagai porfirin.
Meskipun porfiria tidak terlalu prevalen, namun dokter perlu
mengetahui kelompok penyakit ini. Keadaan klinis yang jauh
lebih sering ditemukan adalah ikterus (jaundice) akibat
peningkatan kadar bilirubin dalam plasma. Peningkatan ini
disebabkan oleh pembentukan berlebihan bilirubin atau
kegagalan ekskresinya serta dijumpai pada berbagai penyakit
anemia hemolitik, hepatitis virus, hingga kanker pankreas.

METALOPORFBRIN & HEMOPROTEIN PENTING
DALAM ALAM
Porfirin adalah senyawa siklik yang dibentuk oleh ikatan empat
cincin pirol melalui -jembatan metin (—HC=) (Gambar 31-1).
Sifat khas porfirin adalah pembentukan kompleks dengan ion
logam yang terikat pada atom nitrogen cincin pirol. Contohnya
adalah porfirin besi, misalnya heme pada hemoglobin dan porfirin
yang mengandung magnesium, yaitu klorofil (pigmen fotosintesis
pada tumbuhan).
Protein yang mengandung heme (hemoprotein) tersebar luas
di alam. Contoh hemoprotein penting pada manusia dan hewan
tercantum di Tabel 31-1.
Poirffliromi ADomrao MerrDofliikii Rea ira ft® o
Sampoinig Penggcmtii do Nukleus Porfin
Porfirin yang terdapar di alam merupakan senyawa yang memiliki berbagai
rantai samping yang menggantikan delapan atom karbon di nukleus
porfirin seperti diperlihatkan d i Gambar 31-1. Sebagai salah satu cara
mudah untuk

Ikan su*™
memperlihatkan substitusi ini, l ischcr mengu-s
dan
rumus ringkas dengan menghilangkan jembatan j^pan
masing-masing cincin pirol diperlihatkan sebag*11 gerbaga»
substituen yang diberi nomor (lihat Gambar 31-2Jporfirin disajikan di Gambar 31-2.31 -3, dan 31' ^ (p) di
Susunan substituen asetat (A) dan propi°! ^ ^erSifat
uroporfirin yang diperlihatkan di C.ambar 31 '^cjsnya
asimetris (di cincin IV, substituen A dan P S °trjs >n*
terbalik). Porfirin bertipe substitusi asim^ y^g
diklasifikasikan sebagai porfirin tipe III. I?°r. 1^)|ongkan
susunan substituennya benar-benar .............. --- simetris di^erIlUkan
sebagai porfirin tipe I. Hanya tipe I dan III yang X,Q.xtx
nbar
di alam, dan tipe III jauh lebih banyak dijumpa'
•'‘■-■j)—uan ieDin penting Karena nitn^w.
Heme dan prekursor langsungnya, protop0^^ metiJ
(Gambar 31-4) merupakan porfirin tipe III (yi- ^.Ur,jsjarnun,
tersebar asimetris, seperti pada koproporfirin HD'^^asuk
senyawa-senyawa ini kadang-kadang dianggap tc^ suatu
seri IX karena berada di urutan kesembilan
rangkaian isomer yang dipostulasikan oleh I
pionir yang berkecimpung dalam bidang kimia p«r

HEME

DISINTESIS

Dalam sel hidup, heme disintesis melalui suatu
telah banyak diteliti. Dua bahan awal sintesis heme * ^ ^
suksinil-KoA, yang berasal dari siklus asam
mitokondria, dan asam amino glisin. Piridoksai °S, cj£jcan>
diperlukan dalam reaksi sintesis heme untuk menga
glisin. Produk reaksi penggabungan antara suksi cep.u
dan glisin adalah asam a-amino-p-ketoadipat, yang,ALA)

3
C
H

1

C
4
H

sintase,

^

Perhatikan bahwa kedua uroporfirinogen in. mem,I k, pi...
(—CH, ) yang t.dak membentuk sua^y^^ _
terkonjugasi. Oleh sebab itu, seny

yang dapat terjadi

J Protein
; Fima55 .........................................

■

Transpor oksigen dalam darah

Mioglobin

■

Sitokrom c

; jerlibat dalam rantai transpor elektron

Sitokrom P450

i Hidroksilasi xenobiotik

Katalase

penyimpanan oksigen di otot

; penguraian hidrogen peroksida

Triptofan piro|ase I Oksidasi triptofan

•

_____________________________ ________

Fungsi Protein-protein di alas dijelaskan di berbagai bab dalam

buku mi.

^

rfirinogen

berwarna (seperti semua porfirinogen). N

berwama.

^^

terbentuk.

1^/*^ arMolekul porfirin. Cincin diberi nomor I, II, W/ (*an
■ °sisi-posjsj substituen di cincin diberi nomor I, 2, 3, 4, 5, 6' c an 8. Jembatan metin (-HC=) diberi label a, |5, y, dan 5. Sistem
penomoran yang digunakan adalah sistem Hans Fischer.

Hemoglobin

dalam hepar mamalia. Sintesis ALA terjadi di Di sitosol, dua molekul ALA disatukan
mitoJ
oleh enzim dehidratase untuk membentuk dua molekul aii f? s_ porfobilinogen

dalam jumlah berlebiha .

Oksidasi ini dikatalisis oleh sinar dan

Porfirin
(CAIH..N.)

dan hewan yang penting 1 .
offirin

porfiria tertentu (dibahas di bawah), terjadi pembentukan isomer tipe I porfirinogen

mudah mengalami auto-obidasi menjad

Tabel 37.7. Contoh beberapa hemoprotein manusia

van gnsin adalah asam a-amino-p-Ketoauipai, /* -/y^LA) didekarboksilasi untuk membentuk a-aminolevuhnat

merupakan suatu enzim yang mengandung seng an

e -c
|l
\
HC
IV NH
l>
/
•/H — c
II N
C
HC — ^
y 1 in

C = CH
1
C=
/
HN II
\
C=
|
C = CH
1n

Pembentukan tetrapirol siklik—yi. suatu porfirin
terjadi melalui kondensasi empat molekul PBG (Gambar
316). Keempat molekul ini memadat dari arah kepala
kc ekor untuk membentuk sebuah tetrapirol linier, yaitu
hidroksimctilbilan (HMB). Reaksi ini dikatalisis oleh
uroporfiriIl0gen j sintase yang juga disebut PBG deaminase
atau HMB sintase. HMB mengalami siklisasi secara spontan
untuk membentuk uroporfirinogen I (sisi kiri Gambar
3 1 -6) atau diubah menjadi uroporfirinogen III oleh kerja
uroporfirinogen m sintase (sisi kanan Gambar 31-6)- Pada
kondisi normal, uroporfirinogen yang terbentuk hampir
seluruhnya berada dalam bentuk isomer III, tetapi pada

DARI SUKSINIL-K<>A

(PBG) (Gambar 31-5). ALA de *

II N

1a

terhadap inhibisi oleh timbal, seperti
pada keracunan timbal.

& GLISBN

(Gambar 31-5). Rangkaian reaksi ini dikatalisis °,e
yaitu enzim penentu kecepatan biosintesis P^.^

.S 1 |

kooroporfirinogen
Uroporfirinogen III diubah menja P^ ^ yang
HI oleh dekarboksilasi semua gugus
^ Reaksi
mengubah asetat menjadi substituen nic dekarboksilase
tersebut dikatalisis olch uroporfinnog
^ menjadi
yang juga mampu mengubah utopor ^
koproporfirinogen I (Gambar 31-/;senyawa ini
HI kemudian memasuki mitokondria, v kemudian
diubah menjadi protoporfirinogen
y
aaiam

menjadi protoporfirin III. Perubahan ‘ porfirinogen

beberapa tahap. Enzim mitokondria F
oksidase mengatalisis dekarboksilasi
rantai sisi propionat untuk membentu

^

firinogen.
rfirinogen

Enzim ini hanya mampu bekerja pada p toporfirin

tipe HI yang dapat menjelaskan mengapP oksidasi
tipe I umumnya tidak ditemukan di , Hsis Qieh
protoporfirinogen menjadi protoporfirin
oksidase.
enzim mitokondria yang lain, protoporhn g
Di hati mamalia, perubahan koproporhun molekUl.
protoporfirin memerlukan oksigen dalam bentu v

Pembentukan Heme Memerlukan
Penggabungan Besi dengan Protop°
, naan besi fero
Tahap terakhir sintesis heme adalah Pen§§ dijfaCalisis oleh dengan
protoporfirin dalam suatu reaksi yang nCjrja yang ferokelatase (heme
sintase), yaitu enzim mit° bin (Gambar 31-4).
porfirin dari
Ringkasan tahap-tahap biosintesis turunan ^hir di jalur PBG
disajikan di Gambar 31-8. Tiga enZin\C^ sedangkan ini dan ALA
sintase terletak di mitokond
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AF

Suksinil-KoA

AP

(suksinat “aktiP)

a

Uroporfirin mula-mula ditemukan
di urin, tetapi
hanya d. ur.n

' n (_

■
A

tidak terbatas

6-Amlnolovulinat (ALA)

Glisin

PA
Uroporfirin III

Uroporfirin I

M

M

fPl

senyav/a

M

M

Koproporfirin mula-mula djisolasi

dari tinja. lotapi senyawa .m juga
ditemukan di urin

Porfobllinogen

P M Koproporfirin

P M Koproporfirin I

111

Dua molekul
8-aminolevulinat

Gambar 31-3. Uroporfirin clan koproporfirin. A (asetat); P (propionat); M (metil).

sjntase

terdapat di mito

(prokursor pertama
(prokursor
penci.
pirol)
»~i/r>ndria sedangl<an

Gambar 31-5. Biosintesis porfobllinogene

Porfirinogen yang dijelaskan di atas tidaklah berwarna, dan
mengandung enam atom hidrogen tarn a an dibandingkan dengan
porfirin berwarna pa anannya. Porfirin tereduksi inilah (porfirinogen), dan
bu tan por rin padanannya yang merupakan zat antara sejati biosintesis

.C

)Uu‘l

*

• j tUri sitosol ke mitokondria.

protoporfirin dan heme.

diberikan Uepada

Banyak obat yang; j ^
lyebabkan
dapat menyebabkan
pempen
& g

ALA Sintase Adalah Enzim Regulat°r|k

<dl call cam BSosniratesDS Heinnie 01 ©P

SC^‘

ppn •

Sebagian besar obat im

o

l

" tein sp^

•

A

a

reeulatorik
tentang

, . . k eritroid ALAS (ALAS2) berbeda
«

m
~ suatu

'

,

enZ,m

dari regulasi yang terjadi pada ALAS1. Con y ini tidak diinduksi oleh obat
yang memenga uht ^ dan enzim ini tidak mengalami tegulas, umpan
heme.

ALA sintase terdapat dalam bentuk hepatik (ALAS 1) dan eritroid
(ALAS2). Reaksi penentu kecepatan a am heme di hati adalah reaksi yang

obat tersebut berlangsung, pemaka.anheme ko ntras. P450 sangat
meningkat seh.ngga mengurang ^ akan heme intrasel. Penurunan
konsentrasi 1tan dib^"6' °kh memengaruhi derepresi ALAS1 yang akan

dikatalisis o e

PORFIRIN

BERWARNA

.

.rersebut tidak berwarna, sedangka

Berbagai porfirinogen
semua

porfirin berwai^^

aCaaturunannya,spek

MV
pM

Protoporfirin 111
\
(porfirin induk pada hem

Gambar 31-4. Penambahan

Fe ’
2

M
M

M
Fe2'

I si protoporfirin untuk membentuk
heme. V
| FEROKELATASE )
P

M
Heme

(gugus prostetik hemoglobin)
jl) = —CH=CH2-

gi nar

Sam pelarut inorganik d,sinar. okfl
" fit tersebut akan memancarkan H
P
°f2 kuat. Fluoresensi ini sedem.kia"‘
'I"! dLnakan untuk mendeteksi ^ kan anon;
Ser
Sn bebas. Ikatan rangkap ^ ^b u'ama ^7
^cin pirol di porfirin m e r u p a k a n i U

porfj*
^hatkan g ktrofotometn

spektrum sinar tampak

Perr>be a c rantai-rantai samping yang a a' porfirin tanpa memandai g

nsi

a t

ultr

merah
ya seh.ngga
jurolahkeel

a n rangkap

i fluoresensi khas senyawa golon e

t tidak terdapat dalam P^f^pan sifat 6-odm-^
Hal yang rnenank dalam p
porfirin adalah kemungkinan P

^.annya

kanker iems tertentu, suati \ _ntUk lebl‘ / •
ringroen.be" toporfirm
tcrap. kan* )

peneUcian tentang

pnasmg-masmg—dala nfaat. Sakh satu contohnya adalah
ultraviolet—sangat berm
porfirin dalam 5o/0 asam
kurva absorpsi untuk
Q) Perhatikan ita absorpsi
biaroklorida (Gambar
4OQ ^ ^
merupakan
yangjangat mencolok a
^^
untuk semua
aran

V

^Uamtkan dalam asr ultraviolet,

mengidap tumor-tumor tertentu.
;;eenrBargPon yang akan menyebabkan
menimbulkan efek sitotoksik. •

&

BERFLUORESENSI
_

nama penemunya,

lika porfirin yang dilarutka

I AS1 dalam

i-.on mekamsme-mekanisme re0

^egulasi bentuk er,t

SS-ci Dasani mineral ,kuat,..„r^!i na^

scoranga

1 entingnya sebagian »
ini dibahas lebih lanjut kemudtan dalam ura.an

^coloU.

secara
, e, suathu

i-i

Beberapa faktor memengaruhi derepres. ALA
hepar akibat pemberian obat-mtsalnya pembena 8^
dapat mencegahnya, demikian juga pember.an
(bentuk heme teroksidasi).

manusia

p emmda ha nnyada ns it o.

PiW inl

peningkatan laju sintesis heme untuk memenuhi kebutuhan

(Gambar 31-5), suatu enzim regulatorik■■
j^n
''
bekerja sebagai regulator negatl pen
(^ek-'n
mungkin melalui suatu molekul aporeprcso^^ dulgr.,n
represi-derepresi ini diperlihatkan melalu. *^1 sanffU
di Gambar 31-9. Oleh sebab itu la, u
meningkat jika tidak terdapat heme dan di ha« tlk“
senyawa tersebut ada. Laju pertukaran ALA
biasanya cepat (waktu parub se itar jam ,
. pen^ri
umum suatu enzim yang mengatalisis rea ^ dan
keeepatan. Heme juga

enzim-enzim lain terletak di sitosol. Baik bentuk eritroid maupun
noneritroid (”housekeeping ) dari keempat enzim pertama ini dapat
ditemukan. Biosintes.s heme terjadi i sebagian besar sel mamalia kecuali
eritrosit matang yang tidak mengandung mitokondria. Namun, se tar
sintesis heme terjadi di sel prekursor eritroi 1 su tulang dan sebagian
besar sisanya di hepatosit.

BCOOCD

tiehidratase terdapat di sitosol.

tamPakn5"J

.
Memeriksa

Porf.r.n & Prek

Memenksa Port.rm

>Qn ontl>k

„g

j pGifir

sornya

^^

dan uroporfirin bc^n%n ur°?°.r^ka karena pada
111
porfiria, koproporfi
.
senyawa ’
diekskresikan dalam jumlah besar. ^eny^kaI1 satu sama am
terdapat di urine atau feses, dapat dip>s‘
Koproporfirin
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Gambar 31-6. Perubahan ^*'li"d^^<i^“Ken‘nffBC) Uroporfirinogen sintase I
juga diseDu p deaminase atau hidroksimetilbilan (HMB) sintase.
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Mutasi di DNA

Hemoprotein

f _______

Kelainan enzim pada
sintesis heme

Protein
Aporepresor

Heme

Akumulasi ALA
dan PBGdan/atau

8 FEROKELATASE

penurunan heme dalam •zal
dan cairan tubuh

V ... _ ...........
Akumulasi
porfirinogen di kulit
dan jaringan

Fe:* —-

Oksidasi spontan

Protoporfirin

Gejala dan tanda
neuropsikiatrik

7.
PROTOPORFIRINOGEN
OKSIDASE

300

Protoporfirinogen

400

500

600

porfirinogen menjadi
porfirin

700

Fotosensitivitas

Panjang gelombang (nm)

6. KOPROPORFIRINOGEN
OKSIDASE

Gambar 31-11. Kausa biokimiawi gejala-gejala dan .anda utama porfiria.
Gambar 31-10. Spektrum absorpsi hematoport'irin (larutan 0,01% dalam
5% MCI).

Koproporfirinogen
5. UROPORFIRINOGEN
DEKARBOKSILASE
Uroporfirinogen III
4
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Gambar 13-9.S Zat antara, Senzim,Sdan regulasi sintesis heme. Nomor-nornor enzim sesuai dengan
E
nomor di kolom
Enzim
1, 6, 7, dan 8 terletak di mitokondria, yang lain di sitosol.
E
I 1 Tabel 31-2.
Mutasi di gen
N yang menyandi enzim 1 menyebabkan anemia sideroblastik terkait-kromosom X.
T
Mutasi di gen-gen
yang menyandi enzim 2-8 menyebabkan porfiria, namun hanya beberapa
A enzim 2 yang pernah dilaporkan. Regulasi sintesis heme di hati berada di ALA
kasus defisiensi
S oleh mekanisme represi-derepresi yang diperantarai oleh heme dan aporepresor
sintase (ALA1)
E
hipotetisnya. Garis putus-putus menunjukkan regulasi negatif © oleh represi. Enzim 3 juga
disebut porfobilinogen deaminase atau hidroksimetilbilan sintase.

Tabel 31-2. Ringkasan temuan utama pada porfiria'. Jenis,
Enzim yang
1.

terlibat2

ALA sintase (bentuk
eritroid)

2.
3.
4.

ALA dehidratase
Uroporfirinogen I
sintase4

Kelas, dan Nomor MIM
Anemia sideroblastik terkaitkromosom X3 (eritropoietik) (MIM
301300)
Defisiensi ALA dehidratase (hati)
(MIM 125270)
Porfiria intermiten akut (hati) (MIM
176000)

: Gejala dan Tanda
•
U
tama

ALA dan koproporfirin III
Nyeri perut, gejala
neuropsikiatrik
Nyeri perut, gejala
neuropsikiatrik

Tidak ada fotosensitivitas

Eritropoietik kongenital
(eritropoietik) (MIM 263700)

Fotosensitivitas

5.

Uroporfirinogen
dekarboksilase

Porfiria kutanea tarda (hati) (MIM
176100)

Fotosensitivitas, nyeri

6.

Koproporfirinogen
oksidase

Koproporfiria herediter (hati) (MIM

Protoporfirinogen
oksidase

Porfiria variegata (hati) (MIM 176200)

7.

8.

Ferokelatase

ALA, asam

Hitung sel darah merah dan
hemoglobin menurun

Anemia

Uroporfirinogen III
sintase

121300)

Hasil Pemeriksaan
Laboratorium

perut,
gejala neuropsikiatrik

Fotosensitivitas, nyeri
perut, gejala
neuropsikiatrik

urine'berkurang
ALA dan PBG urine meningkat
Uroporfirin I urine, feses, dan sel
darah merah meningkat
Uroporfirin I urine meningkat
ALA, PBG, dan koproporfirin
II urine dan koproporfirin
III feses meningkat
ALA, PBG, dan koproporfirin
III urine dan protoporfirin IX
feses meningkat
Protoporfirin IX feses dan sel darah
merah meningkat

Fotosensitivitas
Protoporfiria (eritropoietik) (MIM
177000)
_____

8-aminolevulenat; PBG, porfobilinogen

'Hanya temuan biokimia dalam stadium aktif penyakit yang dicantumkan. Pada beberapa penyakit di atas, kelainan biokimia tertentu dapat dideteksi pada
stadium laten. Penyakit 3, 5, dan

8 umumnya merupakan porfiria yang paling sering dijumpai. Penyakit 2 jarang dijumpai.

'Pemberian nomor enzim di tabel ini sesuai dengan nomor yang digunakan di Gambar 31-9.
’Anemia sideroblastik terkait-kromosom X bukanlah suatu porfiria, tetapi diserlakan di sini karena melibatkan ALA sintase lorlib.il ‘Enzim ini juga disebut
PBG deaminase atau hidroksimetilbilan sintase.
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Porfiria dapat diklasifikasikan berdasarkan organ atau sel
yang paling terkena dampaknya. Organ atau sel ini biasanya
adalah organ atau sel yang menyintesis heme dengan sangat
aktif. Sumsum tulang membentuk cukup banyak hemoglobin,
dan hepar juga aktif dalam menyintesis hemoprotein lain,
sitokrom P450. Olch karena itu, salah satu klasifikasi porfiria
mem bagi penyakit ini menjadi eritropoietik atau hepatik (hati);
jenis porfiria yang termasuk dalam kedua kelas ini dijelaskan di
Tabel 31-2. Porfiria juga dapat diklasifikasikan sebagai akut
atau kutaneus berdasarkan gambaran klinisnya. Mengapa jenisjenis porfiria tertentu lebih memengaruhi organ tertentu
dibanding yang lain? Kemungkinan karena kadar metabolit
yang menyebabkan kerusakan (mis. ALA, PBG, porfirin
spesifik, atau ketiadaan heme) dapat sangat bervariasi di organ
atau sel yang berbeda bergantung pada perbedaan aktivitas
enzim-enzim pembentuk heme.
Seperti diuraikan di atas, ALAS1 adalah enzim regulatorik
kunci jalur biosintesis heme di hati. Sejumlah besar obat (mis.
barbiturat, griseofulvin) memicu enzim. Sebagian besar obat ini
melakukannya dengan menginduksi sitokrom P450 (lihat Bab 52)
yang menggunakan heme sehingga menderepresi (menginduksi)
ALASl. Pada pasien porfiria, peningkatan aktivitas ALASl
menyebabkan peningkatan kadar berbagai prekursor heme
(sebelum hambatan/blok sintesis) yang berpotensi merugikan.
Jadi, konsumsi obat yang dapat memicu sitokrom P450 (yang
disebut sebagai penginduksi mikrosom) dapat memicu serangan
porfiria.
Diagnosis tipe tertentu porfiria umumnya dapat ditegakkan
berdasarkan gambaran klinis dan riwayat keluarga, pemeriksaan
fisik, dan pemeriksaan laboratorium yang sesuai. Temuan utama
pada enam tipe utama porfiria disajikan di Tabel 31-2.
Timbal berkadar tinggi dapat memengaruhi metabolisme
heme dengan berikatan pada gugus SH enzim misalnya
ferokelatase dan ALA dehidratase. Hal ini memengaruhi
metabolisme porfirin. Kadar protoporfirin meningkat di sel darah
merah, dan kadar ALA dan koproporfirin di urine meningkat.
Diharapkan bahwa di masa mendatang porfiria dapat diterapi
di tingkat gen. Sementara itu, prinsip dasar terapi Porfiria adalah
simtomatik. Pasien perlu menghindari obat- °bat yang dapat
menginduksi sitokrom P450. Mengonsumsi karbohidrat dalam
jumlah besar (glucose loading) atau pemberian hematin (suatu
hidroksida heme) dapat menekan ALAS 1 sehingga produksi
berbagai prekursor heme yang merugikan dapat dikurangi. Pasien
yang memperlihatkan fotosensitivitas mungkin diuntungkan
dengan pemberian 0-Woten; senyawa ini tampaknya mengurangi
produksi radikal bebas sehingga fotosensitivitas berkurang. Tabir
sur
ya yang menghambat sinar-tampak juga bermanfaat bag. para
pasien ini.

Heme

KATABOLISME HEME
MENGHASILKAN BILIRUBIN

Dalam kondisi faali orang dewasa scliai,
1jam*
hin 1-2
x h
10 eritrosit diha ncurkan. Olch scb.ib itu.
s<rkjtar6
seorangdengan berat badan 70 kg mcmpertukar gf0bin gram
hemoglobinnva. Jika hemoglobin d
ihU
'nernt,e[ltl'kn'V1
iru
akan diurai menjadi asam-asam amino | jjesi he yang kemudian
dapat digunakan kembali, dan< ulang)- memasuki kompartemen
besi (juga untuk ^ ‘ rlJtiirna di Bagian porfirin yang bebas-bcsi
juga diuraikan. sel retikuloendotel hati, limpa, dan sumsum
.“'!'!'tan'Pllkn>u
Katabolisme heme dari semua protein hci ^ c»nzmi
dilaksanakan di fraksi mikrosom sel oleh suatu sl‘sl^ if heme
kompleks yang disebut heme oksigenase. Pada ^jgenase, yang
berasal dari protein heme mencapai sistem ^entuk besi tersebut
biasanya telah dioksidasi men)-1 ^jgenase feri, yang membentuk
hemin. Sistem heme < sepen\ adalah sistem yang dapat diinduksi
oleh substra diperlihatkan di Gambar 31-12, hemin diredul^' ^ ^
heme dengan NADPH, dan dengan bantuan N/
j dan
oksigen ditambahkan ke jembatan a-metin antara { ferj II porfirin.
Besi
fero
kembali
dioksidasi
menjadi
Ja
n
Dengan penambahan oksigen lain, besi feri dibe ^.|jverdin karbon
monoksida dihasilkan serta terbentuk ^ yang dari pemecahan
cincin tetrapirol dalam jumlah m
SCtara
'
, berV/arna
Pada unggas dan amfibia, biliverdin IX yang |arut hijau
diekskresikan; pada mamalia, suatu eir/-' ^^atan yang dinamai
biliverdin reduktase mereduksi Je^ metin antara pirol III dan pirol IV
ke gugus mcti e^af3i_ menghasilkan bilirubin, suatu pigmen kuning
(Gar
12).
'Ikan 35
Diperkirakan bahwa 1 g hemoglobin menghasi mg bilirubin.
Pembentukan bilirubin harian pa berasal dewasa adalah sekitar
250-350 mg yang terutama ^ dari hemoglobin meskipun ada juga
yang diper° ^ eritropoiesis inefektif dan berbagai protein hem
misalnya sitokrom P450.
. je|^ Sel
Perubahan kimiawi heme menjadi bilirubin retikuloendotel
dapat diamati in vivo sebagai war^enjatjj heme dalam hematom
yang secara perlahan bei uba1
pigmen kuning bilirubin.
Aianekut
Bilirubin yang dibentuk di jaringan per,ter a ' Wm ke hati oleh
albumin plasma. Metabo isme
jnj
selanjutnya, berlangsung terutama di hati. Meta ° 1 bin dapat dibagi
menjadi tiga proses: (1) penyerapan
n
oleh sel parenkim hati; (2) konjugasi m iru m . resi glukuronat di
retikulum endoplasma; dan (3'
.
bilirubin terkonjugasi ke dalam empedu. asin^ proses ini
akan dibahas secara terpisah.

Bilirubin

NADP

NADPH

Fe3' (digunakan kembali)
CO (diekshalasi)

Biliverdin
uieenase mikrosom (Dimodifikasi oleh Schmid R,

Gambar 31-12- Gambaran skematis sistem hemeo ; 51978. Copyrights © 1978. Dicetak ulang <
AF jn; The Porphyrins. Dolphin D [ed|. Academic

Elsevier)
tiseviei/

HATI MENYERAP BILIRUBIN
X3ilirubin hanya sedikit larut dalam air, tetapi kelarutannya
Jalam plasma meningkat oleh pembentukan ikatan

McD°n°^n

c • molekul albumin
nonkovalen dengan albumin. Setiap ^n-taS.tinggi dan
tampaknya memiliki satu tempat ^era^-jjrUbin. Dalam
satu tempat berafinitas-rendah untuk 1 terikat erat

100 mL plasma, sekitar 25 mg bilirubin c aL
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direduksi oleh flora feses menjadi sekelompok senyawa
tetrapirol tak-berwarna yang disebut urobilinogen. Di
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1>r°tci

balik

-OOC(CH 0),C

n yane bcrpcran adalah MRP-2 (multidrug resistanceprotein 2) yang juga disebut multispecific organic 11,110,1
tr<ltl
sporter (MOAT). Protein ini terletak di membran p asm*
k^alikulus empedu dan mcnangani sejumlah anion organ', . 1>r°tcin
ini merupakan anggota tamili transporter bi»ditla cassette (ABC).
Transpor bilirubin terkonjugasi haii ke dalam empedu dapat
diinduksi oleh obat-obat yang juga mampu menginduksi konjugasi
bilirubin. Ja 1. siste njugasi dan ekskresi untuk bilirubin bertinda
sept
Su
atu unit fungsional terpadu.
Gambar 31 -15 meringkaskan tiga proses utama >. erperan
dalam transfer bilirubin dari darah ke tmf <-

Shitatioij S-tri
Cr ,sc)
>’a”S bcrpcran 'l ; d-«n protein V adalah protcin-p"*™
^rubin'krn*''' &
meneegahalirtn
<Wam aliran darah.
iu

£?niu9asi Bi/ir,,L- ,
Gluk

^ronat TerwT ^en3an Asam
reriad, di Hati

'hriibin hersif
tCrikat

Gambar 31-13.

Struktur

bilirubin

diglukuronida

(bilirubin

yang

terkonjugasi, "bereaksi-langsung"). Asam glukuronat melekat melalui
ikatan ester dengan dua gugus asam propionat bilirubin sehingga
membentuk suatu asilglukuronida.

dengan albumin di tempat berafinitas-tinggi. Bilirubin yang
jumlahnya melebihi angka ini dapat terikat secara longgar
sehingga mudah terlepas dan berdifusi ke dalam jaringan.
Sejumlah senyawa, misalnyaantibiotikdan obat lain bersaing
dengan bilirubin untuk menempati tempat pengikatan
berafinitas-tinggi di albumin. Jadi, senyawa-senyawa ini
dapat menggeser bilirubin dari albumin dan menimbulkan
dampak klinis yang signifikan.
Di hati, bilirubin dikeluarkan dari albumin dan diserap
pada permukaan sinusoid hepatosit oleh suatu sistem yang
diperantarai oleh suatu sistem karier-perantara yang dapat
jenuh. Sistem transpor terfasilitasi ini memiliki kapasitas
yang sangat besar, bahkan pada kondisi patologis sekalipun,
sistem ini masih dapat membatasi laju metabolisme
bilirubin.
Karena sistem transpor terfasilitasi ini memungkinkan
tercapainya keseimbangan antara kedua sisi membran
hepatosit, penyerapan netto bilirubin bergantung pada
pengeluaran bilirubin melalui jalur-jalur metabolik
berikutnya.
Setelah masuk ke dalam hepatosit, bilirubin berikatan dengan protein
sitosol tertentu yang membantu senyawa ini tetap larut sebelum
dikonjugasi. Ligandin (anggota famili

i oan asam
glukuronat. Gambar 31-14. Konjugasi bilirubin deng< < dibentuk
dari Donor glukuronat, UDP-asam glukur ' baf jni# uDP- UDPglukosa seperti diperlihatkan c‘ ”biIvUGT. glukuronosiltransferase
juga disebut

pada Crr- dan ilki,M 'nenetap di sci (mk
» gubah b iliLJ ' 1 [,dak dibuat lMl,t-air. Hepatosit
,cksk
rcsikan j , mcnl*li bentuk polar yang mudah
ol kul
j” c asam
dengan mcnambahlam
en

•
^crnpat-tcmpat yang terkcna pada sejumlah,penya it ya
m
enyebabkan ikterus juga diperlihatkan (lihat awai .

°nlugasi da,; , <,nat kc senyawa f ni . proses ini disebut
^ln\sUuron;u ‘ '^"^gunakan molckul polar selain

bilirubin Terkonjugasi Direduksi Menjadi Urobilinogen oleh
Bakteri Usus

diubah men ' 7''°' lhn>’ilk hormon steroid dan
• agai pcrsiapan ',U * ^riVi,t klr«t-air melalui konjugasi
at l
i ‘ga
e

Iugasi bil rt si Bab 52).
w '^"sfcrasc ,n!!l‘
olch suatu glukuronoy;
2 Umendoplasm

m ini u

Sewaktu bilirubin terkonjugasi mencapai ileum tcrn'1"*! dan usus
besar, glukuronida dikeluarkan oleh enzim a 1 khusus (B-elukuronidase), dan
pigmen tersebut kenuu iai

tutama terletak di

*J&i donor glukur
UDP-asamglukuronat
liis
,T:
, KHrubin nuJ 'T'l ^ut sebagai bilirubinf dTll!kllr^ida (Gambar 31-13
dT
a‘,n> (■■mp ]
Xs
C( u mami|. '" bilirubin yang diekskresikan
uk
J8 uronida. Namun "L. >Cr,’,da bentuk bilirubin
111
L-,aSma
an usia (mis ** / l"d;‘Pat sccara abnormal dalam
k'hrubin terutania b • 11
ob.strukciO. konjugat
lrubln
-UGT dan n ,m!)n()&lukuronida. Aktivitas
err anf
* aat secara Mini ‘‘n olch sejumlah obat yang
171 bahan rentane / k.UP nobarbital. Informasi
K U
^an tent!* ^r aS‘

PCnib

B,l'rubin

bilirubin.

Sclcr * U‘
oleheS' b,l,rubin tt,rk«nji.gasi kc dalam empedu terjadi
lain i!

,
me transpor aktif yane menentukan
eseuruhan proses metabolisme bilirubin dj hati.
Uat U niekanis

diekskresikan ke urine.
Pada keadaan normal, sebagian besar urobilinogen
yang tak-berwarna dan dibentuk di kolon oleh flora feses
mengalami oksidasi di sana menjadi urobilin (senyawa
berwarna) dan diekskresikan di tinja. Bertambali.gelapnya
tinja ketika terkcna udara disebabkan olch oksidasi
urobilinogen yang tersisa menjadi urobilin.
HIPERBILIRUBINEMIA MENYEBABKAN

IKTERUS
Jika bilirubin darah melebihi 1 mg/dL (17,1 pmol/L),
hiperbilirubinemia akan timbul. Hiperbilirubinemia dapat

disebabkan olch pembentukan bilirubin yang melebihi
kemampuan hati normal untuk mengekskresikannya,
atau disebabkan oleh kegagalan hati (karena rusak) untuk
mengekskresikan bilirubin yang diproduksi dalam jumlah
normal. Tanpa adanya kerusakan hati, obstruksi saluran
ekskresi hati—dengan menghambat ekskresi bilirubin—
juga akan menyebabkan hiperbilirubinemia. Pada semua
keadaan ini, bilirubin tertimbun di dalam darah, dan jika
konsentrasinya mencapai nilai tertentu (sekitar 2-2,5 mg/
dL), senyawa ini akan berdifusi ke dalam jaringan yang
kemudian menjadi kuning. Keadaan ini disebut ikterus atau
jaundice.

^

ng penyakit herediter konjugasi
Disekresikan
ke Dalam Empedu

ileum terminal dan usus besar, sebagian kecil urobilinogen
direabsorpsi dan diekskresi ulang melalui hati sehingga
membentuk siklus urobilinogen enterohepatik. Pada
keadaan abnormal, terutama jika terbentuk pigmen empedu
dalam jumlah berlebihan atau terdapat penyakit hati yang
mengganggu siklus intrahepatik ini, urobilinogen juga dapat

Dalam pemeriksaan klinis ikterus, pengukuran bilirubin
serum sangat bermanfaat. Metode untuk mengukur jumlah
kandungan bilirubin dalam serum pertama kali dirancang
oleh van den Bcrgh dengan menerapkan uji Ehrlich
untuk bilirubin di urine. Reaksi Ehrlich didasarkan pada
penggabungan asam sulfanilat terdiazotisasi (reagen diazo
Ehrlich) dan bilirubin untuk menghasilkan senyawa azo
yang berwarna ungu kemerahan. Dalam prosedur- aslinya,
seperti diuraikan oleh Ehrlich, metanol digunakan untuk
menghasilkan larutan untuk melarutkan bilirubin dan reagen
diazo. Suatu saat van den Bergh secara tidak sengaja lupa
menambahkan metanol ketika berupaya memeriksa pigmen
empedu di dalam empedu manusia. Dengan terkejut,
pembentukan warna normal terjadi “secara langsung”.
Bentuk bilirubin yang akan bereaksi tanpa penambahan
metanol ini kemudian dinamai bilirubin yang "bereaksi
Gambar 31-15. Diagram tiga proses utama (penyerapan, nui.jwc— .
langsung". Kemudian ditemukan bahwa reaksi langsung
clan sekresi) yang berpomn dalam transfer bilirubin dari darah ke
yang sama ini juga terjadi di serum pada kasus-kasus ikterus
empedu. Protein-protein tertentu di hepatosit, misalnya ligandin (suatu
akibat obstruksi empedu. Namun, penambahan metanol
anggota famili enzim glutation S-transferase) dan protein Y, mengikat
bilirubin intrasel dan dapat meneegah aliran balik senyawa ini ke
aliran darah. Proses-proses yang dipengaruhi oleh sejumlah kondisi
yang menyebabkan ikterus juga diperlihatkan.

Bilirubin monoglukuronida
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masih diperlukan untuk mendeteksi bilirubin dalam
serum normal atau bilirubin yang berlebihan dalam serum

!!*' ‘fc'babkan besarnya kapasitas
hrtibin.

pada kasus ikterus hemolitik yang tak disertai tanda-tanda

obstruksi. Untuk bentuk bilirubin yang dapat diukur hanya
setelah penambahan metanol ini, kita menggunakan istilah
“bereaksi tak-langsung".
Kemudian ditemukan bahwa bilirubin indirek adalah
bilirubin bebas (tak-terkonjugasi) dalam perjalanan
ke hati dari jaringan retikuloendotel, tempat bilirubin
dihasilkan dari pemecahan porfirin heme. Karena tidak
larut air, bilirubin ini memerlukan metanol untuk memulai
penggabungan dengan reagen diazo. Di hati, bilirubin
bebas dikonjugasikan dengan asam glukuronat dan
konjugatnya, terutama berupa bilirubin diglukuronida,
kemudian dapat diekskresikan ke dalam empedu. Selain
itu, bilirubin terkonjugasi, karena larut-air, dapat bereaksi
secara langsung dengan reagen diazo sehingga bilirubin
langsung/direk” van den Bergh sebcnarnya adalah bilirubin
terkonjugasi (bilirubin diglukuronida).
Hiperbilirubinemia dapat diklasifikasikan, bergantung
pada jenis bilirubin yang ada di plasma—yi. tak-terkonjugasi
atau terkonjugasi—menjadi hiperbilirubinemia retensi,

akibat produksi berlebihan, atau hiperbilirubinemia
regurgitasi, akibat refluks ke dalam aliran darah karena
obstruksi empedu.
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Pemingkatan Jumlah Bilirubin TakTerkonjugasi dalam Darah Terjadi pada
Sejjumnilah Penyakit

eRus NONHEMO
*-NAJJAR, TIPE I;
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Banyak substrat

f3Utb0n°Si,-rransfer^eKomple^8fna d'PCr,U^n ba"?-,k
A. ANEMIA HEMOLITIK

Anemia hemolitik merupakan P^ebab
lirubmemia tak-terkonjugasi, meskipun hiperb tak-terkonjugasi biasanya
berderajat nngan ' B ' <68,4 pmol/Lj bahkan jika terjadi hemolisis ekstensif.
Hal

yan^k^ ^crcc^ltcr jarang ini juga terjadi akibat mutasi di gen
ba,.jk nicilyandi bilirubin-UGT, tetapi enzim tersebut sedikit
irjj .^a masih memiliki aktivitas dan perjalanan penyakit
Ser/aU^r‘ngan dibanding tipe I. Konsentrasi bilirubin
■ni I'1 biasanya c'dak melebihi 20 mg/dL. Penderitasindrom
tjn f aPat berespons dengan terapi fenobarbital dalam dosis o§l.

\ ^'N DR OM G ILB ER T
yang relatif prevalen ini juga disebabkan oleh |e|^.t.as‘ 8cn
yang menyandi bilirubin-UGT. Penyakit ini en SCr'ng tcr*adi Pada
laki-laki. Sekitar 30% aktivitas masih dipertahankan dan penyakit
ini sama sekali k berbahaya.
mu^it

^ H IP ER B IL IR UB IN E M IA T O KS I K

lrub,nc

Pemisahan dan pengukuran bilirubin tak-terkonjugasi

Karena hidrofobisitasnya, hanya bilirubin takterkonjugasi yang dapat menembus sawar darah otak dan
masuk ke dalam susunan saraf pusat; jadi, ensefalopati
akibat hiperbilirubinemia (kernikterus) hanya dapat
terjadi dalam kaitannya dengan hiperbilirubinemia takterkonjugasi, seperti dijumpai pada hiperbilirubinemia
retensi. Di pihak lain, karena sifatnya yang larut-a.r, hanya
bilirubin terkonjugasi yang dapat muncul di urine. Oleh
sebab itu, ikterus kolurik (koluria adalah adanya pigmen
empedu dalam urine) hanya terjadi pada hiperbilirubinemia
regurgitasi, dan ikterus akolurik terjadi bilirubin takterkonjugasi melebihi nilai normal.

^ ^'N D R O M C R IG LE R - NAJ J AR , T IP E II

memtr Pertama sP-fi^bst I™"8 8
r>« Ptomotornya tersendiri F ma5in^mas,ng
P cudogcn sehingga terdaoir ' n.lpar di anraranya adahh

”8 5 ar

disfierbilirubinemia tak:-terk°njugasi dapat terjadi akibat klc U,lgS' ^lal'
'mbas-toksin seperti yang disebabkan oleh vir r°^wrni’ arsfenamin,
karbon tetraklorida, asetaminofen, pe US bcpatitis, sirosis, dan
keracunan jamur Amanita. SeInyakit'Pcnyakit ^‘^apat ini disebabkan
oleh kerusakan bili ^*|Icnkini bat‘ yan8 kemudian mengganggu
konjugasi

^bstruksi Saluran Empedu Merupakan ^nyebab
Tersering Hiperbilirubinemia erkonjugasi
A

- O BSTRUKSI S ALURAN E MPEDU
1Perbilirubinemia

1

terkonjugasi sering disebabkan oleh

en

yumbatan duktus biliaris hepatikus atau kommunis, ^'utama
akibat batu empedu atau kanker kaput pankreas.
1 at obstruksi, bilirubin diglukuronida tidak dapat Ie kresikan.
Jadi, bilirubin ini kemudian mengalami ^"gitasi ke vena hepatika
dan saluran limfe hati, dan 51 irubin terkonjugasi muncul di darah
dan urine (ikterus kolurik).
Istilah ikterus kolestatik digunakan untuk mencakup semua
kausa ikterus obstruktif ekstrahepatik. Istilah ini Juga mencakup kasuskasus ikterus yang memperlihatkan 'Perbilirubinemia terkonjugasi
karena mikro-obstruksi duktulus empedu intrahepatik akibat
kerusakan dan pembengkakan hepatosit (mis. seperti yang dapat
terjadi pada hepatitis infeksiosa).
B.

S INDROM D UBIN - JOHNSON

en&n

1

aktivitas glukuronosiltransZ isoform, berbcd*
e yan
adalah
mk n gcn yang berperan chi , S dikode. Ekson

ATrlt ° >“S*si bilirubin,
' ' ONA van,,
dengan aktivitas glukuroriuoi... ........
Al adalah gen yang berperan dalam konjugasi Pada kasus
bilirubin, ekson A 1 tergabung dengan
yang
mengandung ekson 2-5 yang menghasilkan bilirubin-UG 1.
rransferase lain diproduksi dengan menggabungkan eksonekson pertama lainnya (anggota A 2-13) dengan ekson 2—5,

Penyakit autosom resesif jinak ini bermanifestasi sebagai
hiperbilirubinemia terkonjugasi pada masa anak atau dewasa.
Hiperbilirubinemia ini disebabkan oleh mutasi di gen yang
mengode MRP-2 (lihat atas), yaitu protein yang

berperan dalam sekresi bilirubin terkonjugasi kc dalam
empedu. Hepatosit sentrilobulus mengandung pigmen
hitam abnormal yang mungkin berasal dari epinefrin.
C. S INDROM R OTOR

Sindrom yang jinak dan jarang dijumpai ini menimbulkan
hiperbilirubinemia terkonjugasi kronik dan histologi hati
yang normal. Kausa pastinya belum diketahui.

Beberapa Bilirubin Terkonjugasi Dapat
Berikatan Secara Kovalen dengan Albumin
Jika kadar bilirubin terkonjugasi tetap tinggi di plasma,
sebagian bilirubin ini dapat mengikat secara kovalen
albumin (bilirubin delta). Karena berikatan sccara kovalen
dengan albumin, fraksi ini memiliki waktu-paruh dalam
plasma yang lebih lama dibanding bilirubin terkonjugasi
biasa. Oleh sebab itu, bilirubin ini tetap meninggi
sewaktu fase pemulihan ikterus obstruktif setelah bilirubin
terkonjugasi lainnya kembali ke kadar normal; hal ini
menjelaskan mengapa sebagian pasien terus tampak ikterik
setelah kadar bilirubin terkonjugasi kembali ke normal.

Urobilinogen dan Bilirubin dalam Urine
Sebagai Indikator Klinis
Dalam keadaan normal, hanya sedikit terdapat urobilinogen
dalam urine. Pada obstruksi total saluran empedu, tidak
terdapat urobilinogen di dalam urine karena bilirubin tidak
memiliki akses ke usus, tempat senyawa ini diubah menjadi
urobilinogen. Dalam hal ini, adanya bilirubin (terkonjugasi)
di urine tanpa urobilinogen mengisyaratkan ikterus
obstruktif, baik intra- maupun pascahepatik.
Pada ikterus akibat hemolisis, peningkatan produksi
bilirubin menyebabkan meningkatnya pembentukan
urobilinogen, yang muncul di urine dalam jumlah besar.
Pada ikterus hemolitik, bilirubin biasanya tidak ditemukan
di urine (karena bilirubin tak-terkonjugasi tidak masuk ke
dalam urine) sehingga kombinasi peningkatan urobilinogen
dan ketiadaan bilirubin mengisyaratkan ikterus hemolitik.
Peningkatan kerusakan darah oleh sebab apapun
menyebabkan peningkatan kadar urobilinogen urine.
Tabel 31-3 meringkaskan hasil laboratorium yang
diperoleh dari pasien dengan tiga kausa berbeda ikterus—
anemia hemolitik (suatu kausa prahepatik), hepatitis (suatu
kausa hepatik), dan obstruksi duktus biliaris kommunis
(suatu kausa pascahepatik). Pemeriksaan laboratorium pada
darah (evaluasi terhadap kemungkinan anemia hemolitik
dan pengukuran waktu protrombin) dan pada serum (mis.
elektroforesis protein; aktivitas enzim ALT, AST, dan alkali
fosfatase) juga penting untuk membantu membedak;
antara kausa ikterus prahepatik, hepatik, dan pascahepatik.
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Tabel 31-3. Hasil laboratorium pasien normal dan pasien penderita ikterus dengan tig«i ktius.i
Kondisi Bilirubin Serum
Bilirubin Serum

p

j Urobilinogen Urine Bilirubin Urine
:n

i_n ,1 — /'A\
mg/dl '• Tidak adc

:

0-4

Hepatitis

' TDirek dan Indirek

■ Meningkat

urooii"

— 1:

y .''^

2005.

j Meningkat

; Ada jika terdapat mikro- ; Menurun
:obstruksi
:
.,AoVodo
\■Adai
sampai
»»a°
Ada Sedikit
j Sedikit
sompo^°^

■ TDirek
:

lu c

: 40-280 mg/24

• Tidak ada

; Menurun jika terdapat
mikro-abstruksi

, t , bil'n**1
iktents
1 k 11
s,eda' 8 ‘

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Kausa tersering iklerus obstruktif (pascahepatik) adalah kanker k.iput pankreas dan batu empedu yang tersangkut di dukius bd'an**
dalam urine kadang-kadang disebut koluria—Oleh sebab itu, hepatitis dan obstruksi duktus biliaris kommunis menyebabkan ikterus <> ^ ^
tinU^*1
ungK*11 •
pada anemia hemolitik disebut akolurik. Hasil laboratorium pada pasien hepatitis bervariasi, bergantung pada luas kerusakan sci
l’-'r< 11
............. 1
obstruksi duktulus empedu. Kadar serum ALT dan AST biasanya sangat meningkat pada hepatitis, sedangkan kadar alkali
fosfatase seam hati obstruktif.
*
Di L

RINGKASAN

° Hemoprotein, seperti hemoglobin dan sitokrom,
mengandung heme. Heme adalah suatu senyawa besiporfirin (Fe’*-protoporfirin IX) dengan empat cincin
pirol yang disatukan oleh jembatan metin. Delapan
gugus samping (substituen metil, vinil, dan propionil)
pada keempat cincin pirol heme tersusun dalam
rangkaian yang spesifik.
° Biosintesis cincin heme terjadi di mitokondria dan
sitosol melalui delapan langkah enzimatik. Proses ini
dimulai dari pembentukan 5-aminolevulinat (ALA)
dari suksinil-KoA dan glisin dalam suatu reaksi yang
dikatalisis oleh ALA sintase, enzim pengatur jalur ini.
Kelainan genetik pada tujuh dari delapan enzim yang
berperan dalam biosintesis heme akan menimbulkan
porfiria herediter. Sel darah merah dan hepar adalah
tempat utama ekspresi metabolik porfiria. Keluhan
umumnya adalah fotosensitivitas dan kelainan
neurologis. Asupan senyawa tertentu (mis. timbal) dapat
menimbulkan porfiria didapat. Peningkatan jumlah
porfirin atau prekursornya dapat dideteksi di darah dan
urine dan hal ini mempermudah diagnosis.
Katabolisme cincin heme dimulai oleh enzim heme
oksigenase dan menghasilkan tetrapirol linier.
Biliverdin adalah produk awal katabolisme dan pada
reaksi reduksi menghasilkan bilirubin. Bilirubin
diangkut oleh albumin dari jaringan perifer ke hati,
tempat senyawa ini diserap oleh hepatosit. Best di
heme dan asam amino globin disimpan dan tgunacan
kembali.

k(UCisi b!l,rubin diln,at

menjadi brut air melalui

disckresik-Jl8311,mo,ckul
glukuronida dan
di
^us men dalam empedu. Kerja enzim bakten
diekskresikn r uroI><'*'"ogen dan urobilin, yang
Iktcru. i,d,nnl« dan urine.

*

*m* d'r‘I™1*1?'1 °,dl Pcnin^an kadar bilirubin
sebagai n‘ . ’* ..aUSa ,ktm,s dapat diklasifikasikan
dal

(mis. hcnJC?) ,(miS' ancmia hemolitik). hepatik
dul<tus hi ; • ,1 Pasaillepatik (mis. obstruksi
dan tak TS .kon,?,unis>- Kngukuran bilirubin total
bilirubin nr- °n,“gasi da,am Plasma, urobilinogen dan
dan analici i , CnZ‘m SCmm tcr»nru serta inspeksi
mc
mbedak-,nT T C°m°h tin'a dapat membantu
ueQakan ketiga kausa ini.
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Adenosin
Gambar 32-3. Ribonukleosida, dalam bentuk Mr y

Nukleotida

.

J, stkitW ik^n P-N-Elik“s,da.n^hl,,

meskipun tidak memperlihatkan karakceris.ik

signifikan. Angka yang d.ber,

basa

3’) membedakan atom-atom gula dan
heterosiklik. Gula ribonukleosida me 1 * • 2_deoksi.

Victor W. Rodwell, PhD

PERAN BDOMEDIS
Nukleotida—bahan pembangun dasar atau unit monomei asam
nukleat—memiliki banyak fungsi lain. Nukleoti a membentuk
banyak koenzim dan juga berfungsi se agai donor gugus fosforil
(mis. ATP atau GTP), Sula (mis. UDP- atau GDP-gula), atau lipid (mis.
CDP-asilgliscrol). Nukleotida regulatorik mencakup second messengei
cAM dan cGMP, kontrol fosforilasi oksidatif olch ADP, dan regu asi
alosterik aktivitas enzim oleh ATP, AMP, dan CTP. Analog
purin dan pirimidin sintetik yang mengandung-ha ogen, tiol, atau
nitrogen lain, digunakan dalam kemoteiapi an cer atau AIDS serta
sebagai penekan respons imun selama transplantasi organ.

IM-—rsr*”*'

r

CH

/
'No

fr

H

3N'
HC

dan dalam dcoksiribonuldcos.da d.sebut sebaga
D-ribosa. Gula berikatan dengan basa hetcros.k
ikatan P-N-glikosida. hampir selalu dengan N-l P
atau N-9 purin (Gambar 32-3).
, , -da yang
Mononukleotida merupakan nuldeo
mempunyai sebuah gugus fosfor.l yang «

CH
CH

2N

Jan

Pirimid'n

Purin

i -.irimidin. Atom diberi n°'
Gambar 32-1. Purin dan p"
sistem internasional.

dGTP) (Gambar 32-6).

or

menurut

(I3ab 34).

Uilkan DNA uncai-ganda llhatkan
dan pirimidin nicrnp

yang dapat menstfb' ‘ r i n
Gugus okso dan amine p ^ amin_irnin (Gai* ‘. amino

32^

menjadi Lbuah gugus hidroksd gula. ^ ^ fosforil
5'- merupakan nukleosida yang
® banyakan
di gugus hidroksil 3 - «au 5 -|uh.
. d;hi|angkan
nukleotida adalah 5’-.
5- b.asanya ^ dan
rfalam penyebutan namanya. e se
jbuah gugus
dAMP adalah nukleotida yang mempunya. seb
fosforil di C-5 pentosa. Gugus
^
dihubungkan oleh ikatan anh.dr.da asam deng

Asam Nukleat Juga Mengand“ng
Heterosikhk Lam
Dalam DNA

dan RNA,

Adenin

tautomerisme kctO'cm derung mcmllih bent tetapi kondisi
fisiologis dan okso.

PURIN, PDRDMQODN, NIUIKILEOSIIDA, &

NUKLEOT IDA
Purin dan pirimidin merupakan senyawa siklik heterosiklus yang
mengandung nitrogen dengan cincin mengan ung karbon dan unsurunsur lain (atom hetero). cr ati an bahwa pirimidin yang lebih kecil
memiliki na™a Lebih panjang, dan purin yang lebih besar menu i ” yang
lebih sfngkat, dan bahwa cincin enam-atom keduanya diberi nomor
dengan arah yang berlawanan a udah 1). Karakter planar purin dan (
numpukan)
pembentukan ikatan erat, atau stacKu&

Nukleosida & Hmkleotidla
•Jin yiins
, . I M.runan purin dan PirllTV,n cincin, Nukleosida
adalah
dengan nitrog iklik,
memiliki sebuah gula y g disebut »basa’
suatu hetero-siklus y* o

NH,

NH

o

i,me gugus fungsional okso
Gambar 32-2. Tautomerisme purin dan pirimidin.

Ribosa

o- ° V

ho-p-o-p-0 n H° OH
&

OH

' -------------------- Y

^

J

v

Adenosin 5’-monofosfal (AMP)
_________ _________________ J

Adenosin 5’dilos(al (ADP)
_________ J

dan amino

gambar 32-4. ATP, dif°sta '

, fit dan monotosfatnya.
Adenosin SMrifosfat
(ATP)

Anti ^ oH

OH OH

^in berbeda jika

■

Gambar 32-5. Bentuk sin ( d a n an,i
dilihat berdasarkan orientasi isi di sekitar .kata

kecil punn
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CH.OH

5-Hidroksimotilsitosin

Gambar 32-9. cAMP, 3',5'-AMP siklik, clan cGMP.

Nukleotida Memiliki Beragam Fungsi
Fisiologis

HN
'rTl°lilaminoadonin
7-Metilguanin

Gambar 32-7. Empat pirimidin clan purin yan{, j*' k terdapat di
alam.
"Uklc« bakteri dan

virus, serta mono- dan di-N-metil adenin
dan
'-Aan guanin pada RNA messenger mamalia (Gambar 32-7),
yaitu
basa-basa yang berfungsi dalam pengenalan oligonukleotida
dan dalam pengaturan waktu-paruh RNA. Nukleotida bebas
m
cncakup hipoxantin, xantin, asam urat (lihat Gambar 33-8),
dan zat-zat antara dalam katabolisme adenin dan guanin (Bab
33). Basa heterosiklik termetilasi pada tumbuhan, mencakup
turunan xantin kafein di kopi, teofilin di teh, dan teobromin
di
t»iji cokelat (Gambar 32-8).
Modifikasi pascatranslasi polinukleotida yang telah
terbentuk sebelumnya dapat menghasilkan basa-basa lain,
misalnya pseudouridin; D-ribosanya berikatan dengan C-5
urasil melalui ikatan karbon-ke-karbon dan bukan melalui
ikatan p-N-glikosida. Nukleotida asam pseudouridilat
(vp) terbentuk melalui tata-ulang UMP dari tRNA yang
telah terbentuk sebelumnya. Demikian juga, metilasi oleh
mS-adenosil-metionin UMP dari tRNA yang sudah ada,
ri lembentuk TMP (timidin monofosfat) yang mengandung
bosa dan bukan deoksi ribosa.

CH

I

N

>
UMP

Gambar 3%_6

AMP- dAMP,

UMP, dan TMP.

Nukleotida ikut serta dalam berbagai reaksi fisiologis dari
sintesis protein, sintesis asam nukleat, kaskade regulatorik
hingga jalur transduksi sinyal.

Nukleosida Trifosfat Memiliki Potensi yang Tinggi
untuk Memindahkan Gugus
Anhidrida asam tidak seperti ester Fosfat, memiliki
kemampuan yang tinggi untuk memindahkan gugus. AG0’
untuk hidrolisis masing-masing dari kedua gugus fosforil
terminal (P dan y) pada nukleosida trifosfat adalah sekitar -7
kkal/mol (-30 kJ/mol). Kemampuan memindahkan gugus yang
tinggi pada nukleosida trifosfat purin dan pirimidin ini
memungkinkan keduanya berfungsi sebagai reagen transfer
gugus, terutama gugus y-fosforil. Pemutusan suatu ikatan
anhidrida asam biasanya digabungkan dengan proses-proses
yang sangat endergonik, seperti sintesis ikatan kovalen-—
misalnya polimerisasi nukleosida trifosfat untuk membentuk
asam nukleat.
Selain berperan sebagai prekursor asam nukleat, ATP, G I
P, UTP, C1P, dan berbagai turunannya, masing-masing
memiliki fungsi fisiologis tersendiri yang dibahas di bab lain.
Beberapa contoh adalah peran ATP sebagai penyalur biologis
utama energi bebas; cAMP sebagai second messenger (Gambar
32-9); adenosin 3’-fosfat-5’-fosfosulfat (Gambar 32-10), donor
sulfat untuk proteoglikan bersulfat (Bab 47) dan untuk konjugat
sulfat obat; dan donor gugus metil S- adenosilmetionin (Gambar
32-11). GTP berfungsi sebagai regulator alosterik dan sebagai
sumber energi sintesis protein, dan cGMP (Gambar 32-9)
berfungsi sebagai seeotid messenger dalam respons terhadap
nitrogen oksida (NO)

TMP

Adenin — Ribosa — (p) — O — SO,-

Gambar 32-8. Kafein, suatu trimetilxantin. Dimetilxantin teobromin
(Jan

N-7

teofiiir, tampak serupa, tetapi tidak memiliki gurus metil
di N-l d an di
hh

’- Gambar 32-JO.

Adenosjn 3-.fosfa,-S'-foSfosulfa«.
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Tabel 32-2. Banyak koenzim dan senVl^‘1 merupakan turunan

k3»l

adenosin monotos «

NH

Adonic

HO

a

u

H
N

v ____

Y

HO H

5Fluorour
asil

5-lodo-2’-deoksiuridin

Metionin

HO OH
6Azauridi
OH
n

O

___
Adonosln

Gambar 32-11. 5-Adenosilmetionin.

SH

o-Ribosa

sewaktu relaksasi orot polos (Bab 48). Turunan -turunan UDP- gula ikut serta
dalam epimerisasi gula dan dalam biosintesis glikogen, glukosil disakarida, dan
oligosakarida glikoprotein dan proteoglikan (Bab 46 dan 47). UDP -asam
glukuronat membentuk konjugat glukuronida bilirubin di urine (Bab 31). UDP asam glukoronat juga membentuk banyak obat misalnya aspirin. CTP ikut serta
dalam biosintesis fosfogliserida, sfingomielin, dan sfingosin lain (Bab 24).
Banyak koenzim mengandung nukleotida serta struktur yang serupa dengan
nukleotida purin dan pirimidin (lihat label 32 -2).

Nukleotida Adalah Asam Polifungsional
Pada pH faali, nukleosida atau basa purin atau pirimidin - bebas tidak bermuatan.
Sebaliknya, nilai p/<T gugus fosforil primer dan sekunder nukleotida masing masing sebesar 1,0 dan 6,2. Jadi, nukleotida memiliki muatan negatif pada pH
fisiologis. Namun, nukleotida dapat berfungsi sebagai donor atau akseptor proton

H

Koenzim

H

Metionin
aktif
H
H
Asam
amino
1
H
po3
adenilat
1
Sulfat
H
PO
2
3
aktif
H
H
2
3'-5'2
H
2
P03 "
AMP
H
H
2
siklik
H
po,
NAD"
“Menggantikan gugus fosforil
R adalah turunan vitamin B
kleat atau
NADP°
enzim-enzim yang esensial untuk sintesis ^"sehingga akibat masuknya obat -obat ini
FAD
ke dalam asam r ^
k l gi
KoASH
mengganggu pembentukan pasangan basa.
i^iuridin, 6- menggunakan 5-fluorofa

jika nilai pH dua satuan atau lebih di atas atau di bawah 7 (pH 7 ±2).

Nukfleofrida Menyerap Sinar Ultraviolet

on

0 0

a

Ikatan rangkap terkonjugasi turunan purin dan pirimidin menyerap sinar ultraviolet.

atau 5-iodourasil, 3-d . [n f 5 _

at

au tioguanin dan 6 -merkaptopurin, 5- atau 6-aza

Efek mutagenik sinar ultraviolet terjadi karena sinar ultraviolet diserap oleh
nukleotida DNA yang akan menimbulkan perubahan kimiawi. Meskipunspektra
bergantung pada pH, namun pada pH 7,0 semua nukleotida umum akan menyerap
sinar yang panjang gelom angnya mendekati 260 nm. Jadi, konsentrasi nukleotida
dan asam nukleat dinyatakan deng an

‘'''absorbance di 260 nm

pe

dan aktivitas xantin oksidase. Sitarabm dig* -

abo

lisme

kemoterapi kanker. Akhirnya, azatioprin yang cr a n S pla n tasi
menjadi 6-merkaptopurin, digunakan dalam
organ untuk menekan reaksi penolakan imunol

■ra\c~
Analog Nukleosida Trifosfatyang terhidrolisis
Berfongs. Sebaga, Ala

^

Analog nukleosida trifosfat Jdn««ik

, terhiarolisis
^ntuk dapa,

(Gambar 32-13) memungkinkan peneliti

membedakan efek nukleotida
“Jjdnya KmP»
fosforil dengan efek yang nmbul akibat d i d u d k u t a n . ikatan
nukleotida alosterik d. enztm yang bersang

midin

sintetik.
polinukleotida Adalah Makromolek
Berarah

POLINUKLEOTIDA
Gugus 5’-fosforil P^

da

suatu mononukleotida dapat

nukleotida kedua tersebut membentuk dinuldeotida yang

polinukleotida Memiliki Struktur

osanya disambung oleh ikatan fosfod

ransfcr

Urutan basa atau struktur dasar

pNA.

•

„asi air y a n

t er l et a k

“ fosfodiester diperlihatkan pada gambar
tun

ggal, dan

diwakili oleh P atau p, basa diwakili ole i pentosa

pembentukan nukleotida dalam sistem biologis tidak t )

berupa garis tegak lurus.

—taDi teriadi karena reaksi b

dengan cara demikian- »
,
balik, yaitu hidrolisis ikatan fosfod,ester karena dar, seg
,-nodinamik reaksi ini jauh >cb,h menguntungkan. M
AG-nya
sangar memung—
mc,ru.ngkmkan walaupun tidak t=r,ad.
A^'nya sangat
■
™
,
oloK;, 0 Uf % %• -rase, hidrolisis
.^rase,ikatan
hidrolisis
fosfodiester
ikatanv 1j.sis
fosfodiester
oicn
u

te
r.a
A

Ai,;| v itnya>

PNA akan bertahan untuk waktuyang
aaP

su a t

di bawah int.

Pembentukan sebuah dinuldeotida terjadi akibat e«n di antara dua mononukleotida. Na

tosfodiestera**'*
akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Atata ^

-masing monoiner -monomer yang

dengan “ujung-5' atau ujung-3 P hldr0ksil bebas ujung-5' adalah ujung
yang memp atau 5 -hidroksil terfosforilasi.
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Gambar 32-12. Beberapa analog purin dan pin

3’—>5’ sehingga membentuk tulang-punggung 1^A

serap
Analog

ke dalam DNA sebelum pembelahan

dapat menghambat bi

ANALOG NUKLEOTDDA SINTETIK
DIGUNAKAN DALAM KEM©TERApl1
Analog sintetik purin, pirimidin, nukleos'da. dan
vang cincin heterosiklik atau gugus gu any perubahan,
memiliki banyak kegunaan ^1
Id in is. Efek toksik obat-obat timbul akiba

ter

6-azasitidin, serta 8-azaguanin (Gambar 32-1
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Selain A. G, C. T, dan U. asam nukleat P'S
dung sedikit 5-metil.sitosin. ^-hitjr°' s

Jika semua ikatan fosfodiester adalah 5’ —>3’, notasi yang

Kebanyakan nukleosida mengandung *^

lebih singkat dapat dibuat:

deoksi-D-ribosa vang berikatan dengan

pCpGpApTpCpA

Victor
t W. Rodwell, PhD

keban'"' -

cieoKsi-tj-rinosa vang neriK.ii. m

bukan 3’-hidroksil—mengalami fosforilasi.

atau N-9 purin melalui ikatan ,

Representasi yang paling singkat hanya memperlihatkan
urutan basa berujung 5’ di kiri dan berujung 3’ di kanan.

kebanyakan memiliki konformasi sin. ^ ; l rk3 n p 0 5 ^ 3

Gugus fosforil dianggap ada, tetapi tidak diperlihatkan:

Angka yang diberi tanda aksen mcngga*’^
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fosfat di gula mononukleotida (mis. 3 -G
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pcr»®

PE*ANAN

melalui ikatan anhidrida asam, membenn
difosfat dan trifosfat.
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^

Analog sintetik basa purin dan P i r i n l i c , , n .f^ l j 1 j c er karena

P cr a

diu ru

amfibolik (sintesis de novo), ( 2) fosforil

tu

biosintesis

tkan mulai nukleotida purin. Ketiga
^ari zat antara
.

in>

dan (3)

fosforilasi nukleosida purin.

m

b u h dapat menyintesis purin dan piri midin dari zat- Z a t antara amfibolik.

INOSIN MONOFOSFAT (IMP) D1S|NTESIS DARI ZAT
ANTARA AMFIBOLIK
dan 11 reaksi

Asam nukleat dan nukleoti a y a n g dimakan yang karenanya bersifat nonesensial
_ r i b o sa 5

mampu menghambat suatu enzim dalai ^^| a f n DNA

secara d i e t e t i k diuraikan di saluran cerna menjadi mononukleotida sehingga

nukleotida atau karena dapat terserap ke
atau RNA.

d a p a t diserap atau diubah menjadi basa purin dan p i r i m i d i n . ft a sa purin kemudian

enzim yang mcngu

dioksidasi menjadi asam u r a t , ya n g dapat diabsorbsi atau diubah menjadi basa

(Gambar

purin a t a u pirimidin. Basa purin lalu dioksidasi menjadi asam urat yang akan

terpisah kemudian menghasilkan AMI

diabsorbsi maupun diekskresikan dalam urine. J i k a hanya sedikit atau tidak ada

33.3). Pemindahan fosforil selanjutnya a
AMP dan GMP menjadi ADP dan G •

purin/pirimidin dalam makanan untuk dijadikan asam nukleat jaringan, senyawa

menjadi GTP melibatkan pemindahan o

yang disuntikkan dapat digunakan untuk membentuk asam nukleat. Oleh karena

ATP, sementara perubahan ADP menja 1 terutama melalui

itu, penggabungan [ 3 H]timidm (senyawa

fosforilasi oksidatif (lihat

e
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digunakan untuk mengukur laju sin tesis DNA.

1
Q

N

ya ng

pada

suatu basa punn (Gambar 33-1) da biosintesis purin.
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ikatan kovalen. Fosfodiester siklik cAN

I
I

O
"

0
Pu/P

0

O
"

o

,uan

I

- C H 2 -II
-O
-P-P1
1
PTurunan |3,y-metilen
O"

b

Gugus fosforil lain yang berikatan dengan

0
I
I O-

33

e

| pirin^

..^oS\da >" 3 “~

atau N-9 purin melalui ikatan
1

Notasi ini menunjukkan bahwa 5’ -hidroksil—dan

Pu/Py

M

^

pseudouridin (\\i), atau basa N-terrnetiki - sl

discovery

UCafalis MulfriffungsDoncii Dkot Serfr®
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jvjukleotida purin dan pirimidin disintesis in vivo dengan J<ccepatan yang
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konsisten dengan kebutuhan fisiologis - ^vlekanisi-ne intrasel mendeteksi dan
meregulasi besarnya jumlah kompartemen nukleotida trifosfat (NTP ).
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di saling berdekatan sehingga zat-zat antara muc a ^kiRin<_,sionai antara tempat-tempat

e

tersebut. Tiga enzim m
yang berbeda mengatalisis reaksi CD, ©. dan >
®, serta reaksi ® dan ([D pada Gambar 33-2-

o
t
i
d
a

P
u
r
i
n

&

311

dan

BAB 33: METABOLISME NUKLEOTIDA PURIN & PIRIMIDIN

312

/

BAGIAN IV: STRUKTUR, FUNGSI. & REPLIKASI MAKROMOLEKUL PEMBAWA
INFORMASI
.
CO pernapasan
Aspartat

, 7’.Jc-okS,S
deoksisimlm dan - _ puri®*
kinase memfosforilasi deoKsiMi"-*
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yang rendah (reaksi ©. Gambar 3. • ~>
^
of &
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membentuk nukleotida.
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Gambar 33-1. Sumber atom nitrogen dan karbon
cincin purin. Atom 4, 5, dan 7 (berarsir) Umpan-Balik AMP dan GMP Mere
PRPP Glutamil Amidotrans
berasal dari glisin.
Obat Antifolat atau Analog pjut°"?,n_ .
Meoglh<ollmba1i■ BoosinfresDS INluk eo i a u i
Penambahan karbon pada reaksi © dan ® pada Gambar 33
2 berasal dari turunan tetrahidrofolat. Meskipun jarang terja
di pada manusia, defisiensi purin umumnya mencerminkan
defisiensi asam folat. Senyawa-senyawa yang menginhibisi
pembentukan tetrahidrofolat sehingga menghambat sintesis
purin, sudah digunakan dalam kemoterapi an er.
gai senyawa inhibitorik dan reaksi yang ;1 i a m > ^ ^
tersebut mencakup azaserin (reaksi ©, Gam ai ,
<■
zanorleusin (reaksi ©, Gambar 33-2), 6-mer captopurin re
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i ci,.r.i ATP, biosintesis i»vl ,-nenentu
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drofolat, aspartat, serta ATP,
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sentrasi PRPP, laju sintesis, pemakaian, c 1 jiaan r‘ 1

Penambahan karbon pada reaksi © dan ® pada Gambar 332 berasal dari turunan tetrahidrofolat. Meskipun jarang terjadi pada manusia, defisiensi purin umumnya mencermin an
defisiensi asam folat. Senyawa-senyawa yang menginhibisi
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ooc-c-c-coo' -ooc-c-c-cooH2 I
H2 |
NH,* I H20
NH

R-5-0
Inosin
monofosfat
(IMP)

ADENILOSUKSINAT
SINTASE

REDUKTAS
E
RIBONUKLEOTIDA

OOC —c = c —
COO" NH2
2
II ADENILOSUKSINASE I
u
R-5-©
Adenilosuksinat
(P;
HH

(AMPS)

Ribonukleotida
difosfat
'N'

''N'

2’Deoksiribonukl
eosida
difosfat

I^

Tioredoksin
teroksidasi

Tioredoksin
tereduksi

R-5-

TIOREDOKSIN
REDUKTASE

Adonosin monofosfat
(AMP)
NADP*-

AMP

NADPH + H*

Gambar 33-5. Reduksi ribonukleosida difosfat menjadi 2'-deoksiribonukleosida difosfat.

REGULASI BIOSINTESIS NUKLEOTIDA
PIRIMIDIN

Ekspresi Gen maupun Aktivitas Enzim,
Keduanya Diregulasi
TRANSAMIDINASE

R-5-®

xantosm
monofosfat
(XMP)

Aktivitas enzim pertama dan kedua dalam biosintesis nuldeotida
pirimidin dikendalikan oleh regulasi alosterik. KarbamoiI fosfat
sintase II (reaksi ©, Gambar 33-7) diinhibisi oleh UTP dan
nukleotida purin, namun diaktifkan oleh PRPP. Aspartat
transkarbamoilase (reaksi ©, Gambar 33-7) diinhibisi oleh CTP,
namun diaktifkan oleh Al P. Selain itu, tiga enzim pertama dan
dua enzim terakhir dalam jalur ini diregulasi oleh represi dan
derepresi yang terkoordinasi.

R-5-(P)

Guanosin
monofosfat

Gambar 3 •?_ ? i .

• r’eruljahan IMP menjadi AMP dan CMP.

ci

oredokslnmCe jS DNA-'Rcduksi memerlukan tioredoksin,
terbentuk UktaSe’ dan NADPH; Reduktan yang
^ADPH- ' ^aitU c‘oredoksin tereduksi, dihasilkan oleh
n'bonukJeo^ed4°rSi? reduktase (Gambar 33-5). Reduksi
difosfat fdMnm L (ND?) men^adideoksiribonuklcosida
rumif ao.
berada di bawah kontrol regulatorik yang
seimko faar CercaPa‘ produksi deoksiribonuldeotida yane
n
g untuk sintesis DNA (Gambar 33-6).
B,OSIlMTES|S

NUKLEOTIDA PIRIMIDIN

Gambar 33_7
dalam b' • menjelaskan zat-zat antara dan berbagai enzim
adalah k-^'b CGS^S nukleotida pirimidin. Katalis reaksi
awalnya
yang berb d3™0^ ^os^at s*ntase U sitosolik, suatu enzim
yang be- ^ ^ karbamoiI fosfat sintase II mitokondrial
itu, perbed,an dalam sintes‘s urea (Gambar 28-9). Karena
karbam m f33*1 ^etak 'n‘ menghasilkan dua kompartemen
berperan ' °S^at ^an§ ‘ndependen. PRPP, salah satu zat yang
1 3 S ntes*s nukleotida purin (Gambar 33-2),
akan ikut^ ^ *
biosinr • ^ Ca Pada tabap yang jauh lebih belakangan dalam
Sls Pirimidilin.

Awll”2-^?®fD°^uinigsBOinal Mengatalisis Reaksi
“^SDinifesDs IPorDmmidlDirii

pirirn'd^1 Cnam akti vitas enzim pertama dalam biosintesis
S a lih '" 1 d'laJ<ukan oleh polipeptida multifungsioinal. satu
polipeptida ini mengatalisis tiga reaksi pertama

d^m Gambar 33-7 dan memastikan bahwa karbamoiI 0S at
disalurkan secara efisicn kc jalur biosintesis pirimidin. nz'm
bifungsional kedua mengatalisis reaksi © dan 6 *

®—O —H2C

OH OH
GMP

DEOKSIRIBONUKLEOSIDA URASIL SCSITOSIN
"DISELAMATKAN"
Karena sel mamalia tidak banyak menggunakan ulang pirimidin
bcbas, “reaksi penyelamatan” mengubah ribonukleosida
pirimidin
(uridin
dan
sicidin)
serta
deoksiribonukleosida.pirimidin (timidin dan deoksisitidin)
menjadi nukleotida masing-masing. posforil transferase (kinase)
yang bergantung-ATP mengatalisis fosforilaS‘ difosfat (2deoksisitidin, 2’-deoksiguanosin, dan 2’-deoksiadenosin) menjadi
nukleosida trifosfat padanan masing"mas‘ng- Selain itu, orotat
fosforibosiltransferase (reaksi Gambar ^3-7), suatu enzim pada
sintesis nukleotida pirimidin, menyelamatkan” asam orotat
dengan mengubahnya menjadi orotidin monofosfat (OMP).

Garnbz 33"4* Fos^orib°s«Iasi adenin, hipoxantin, dan guanin
masino^
lng-masing untuk membentuk AMP, IMP, dan GMP.

Reaksi <T2) di Gambar 33-7 adalah satu-satunya reaksi
biosintesis nuldeotida pirimidin yang membutuhkan turunan
tetrahidrofolat.
Gugus
metilen
pada7V5,A/1<)'metilcntetrahidrofolat direduksi menjadi gugus metil yang ditransfer,
dan tetrahidrofolat dioksidasi menjadi dihidrofolat. Agar

Biosintesis purin dan pirimidin paralel satu sama lain untuk
setiap molnya. Hal ini mengisyaratkan adanya kontrol

CDP -

*lnt®SIS pirimidin dapat berlangsung, dihidrofolat harus ireduksi
kembali menjadi tetrahidrofolat. Reaksi ini 1 atalisis oleh
dihidrofolat reduktase. Oleh karena itu, sel S^d^g membelah,
yang harus menghasilkan TMP dan 1 ‘drofolat, sangat peka
terhadap inhibitor dihidrofolat rc uktase, misalnya obat antikanker

HNloklleoit-Dda Porimodnni

Orotat fosforibosiltrasefase (reaksi CD, Gambar 33-7) mengubah
obat alopurinol (Gambar 32-12) menjadi suatu nukleotida yang
menjadi tempat melekatnya ribosil fosfat pada N-l cincin
pirimidin. Obat antikanker 5-fluorourasil (Gambar 32-12) juga
mengalami fosforibosilasi oleh orotat rosforibosil transferase.

2’dCDP •

6664
ATP

UDP

2’dUDP

666.,

metotreksat.

Analog Pirimidin Tertentu Merupakan
.S.frat ba9" Enzim-enzim Biosintesis

Metotreksat Menghambat Reduksi
Dihidrofolat

Biosintesis Nukleotida Purin dan PornmidDim
Diregulasi Secara Terpadu

GDP-

6.

2’dGDP

r
ADP-

2’dADP

Gambar 33-6. Regulasi reduksi ribonukleotida purin dan pirimidin

menjadi 2'-deoksiribonukleotida. Garis utuh menunjukkan aliran kimiawi.
Garis putus-putus menunjukkan regulasi umpan-balik negatif © atau
positif ©.
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C02 + Glutamin + ATP
KARBAMOIL
FOSFAT
SINTASE II

NH2

^ r °°rdinasi dalam biosintesis keduanya. Biosintesis ^ , c°tida purin
dan pirimidin ditandai oleh adanya Crapa tempat regulasi-silang.
PRPP sintase (reaksi ©, Csa,11bar 33-2), yang membentuk suatu
prekursor yang Jj^sial bagi kedua proses, diinhibisi secara umpanbalik

©

nukleotida purin dan pirimidin.
O

ASPARTAT
TRANSKAR
BAMOILASE

1
1

H,N3

*
i J5C;
o-® * h3~o-ci
n^

Karbamo
iI
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(CAP)

O

'o-c
H2N3

®T"
C00‘

4!

DIHIDRO
OROTAS
E

5CH2

0 N x-

,C
.

HN'

I

_® \

Hp

fj COO

Asa
m
aspart
at

O
I
I

^COO
1
dihicJro'
££* (DHOA,

NAD*

PP.

ASAM
OROTIDILAT
DEKARBOKSILA
SE

COO“
R-5-®

OROTATE
FOSFORIBOSIL
TRANSFERASE

OMP

NADPH + H+ NADP*

ADENOSIN
DEAMINASE

O

COO'
H
Asam orotat
(OA)

rN>

HN

HN

^OUT ADALAH GANGGUAN METABOLIK KATABOLISME
PURI1N

PRPP

v®z

O^N^i

HoO-

H2N‘

©

NADH + H*

"A

^anusia mengubah adenosin dan guanosin menjadi asam ^rat
(Gambar 33-8). Adenosin mula-mula diubah menjadi ,n°sin oleh ad
enosin deaminase. Selain pada primata tingkat tIn8gi vUratase
(ur/case) mengubah asam urat menjadi alatoin, SUatu produk yang
larut-air pada mamalia. Namun, karena rr*anUsia tidak memiliki
uratase, produk akhir metabolisme Purin adalah asam urat.

Adenosin

1

CH

DIHIDRO-OROTAT
DEHIDROGENASE

V®

•?

O'

Asam aspartat
karbamoiI
(CAA)

CO,

j^ANUSIA MENGATABOLISME PURIN ^NJADI ASAM
URAT

'N

HO-H?C

KH H/

H 11 H

^erbagai defek genetik pada PRPP sintetase (reaksi ©> ambar 33-2)
bermanifestasi secara klinis sebagai gout (pirai). Masing-masing
defek—misalnya peningkatan max’ peningkatan afinitas terhadap
ribosa 5-fosfat, atau res,stensi terhadap inhibisi umpan-balik—
menyebabkan Produksi dan ekskresi berlebihan berbagai katabolit
purin. ^etika kadar asam urat serum melebihi batas kelarutannya,
te, a
j dilah kristalisasi natrium urat di jaringan lunak dan sendi
sehingga menimbulkan reaksi inflamasi, artritis gout. Narnun,
sebagian besar kasus gout mencerminkan gangguan pengaturan
asam urat di ginjal.

OH OH
Guanosin

V© J

dUDP (deoksiuridin
difosfat)

RIBONUKLEOTIDA
REDUKTASE

^-h2o
£ p
^ i
dUMP
/ ^-^-Metilen H4 folat

TIMIDILAT
SINTASE

Hp
folat

x>
dR-5-(p)
TMP

CTP

GANGGUAN-GANGGUAN LAIN KATABOLISME
PURIN
H2O + O

Keadaan defisiensi purin jarang dijumpai pada manusia, namun
banyak terdapat penyakit genetik terkait-katabolisme purin.
Hiperurisemia dapat dibedakan berdasarkan apakah pasien
mengekskresikan urat total dalam jumlah normal atau berlebihan.
Beberapa hiperurisemia mencerminkan defek enzim tertentu.
Hiperurisemia lainnya diakibatkan oleh suatu penyakit, misalnya
kanker atau psoriasis yang dapat mcmperccpat pergantian (turnover)
jaringan.

H2O

+ o2
h2o2

Sindrom Lesch-Nyhan
CH,

Sindrom Lesch-Nyhan, suatu hiperuriasemia akibat produksi
berlebihan (ditandai oleh serangan-serangan litiasis asam urat
berulang dan suatu sindrom aneh “mutilasi-diri ), mencerminkan
defek pada hipoxantin-guanin fosforibosil transferase, suatu ehzim
dalam jalur “penyelamatan” purin

J
O

HN
O

XANTIN
OKSIDASE
r
HN

>°

NH
'NH

Asam urat

Gambar 33-8. Pembentukan asam urat dari nukleosida pur in melalui
basa purin: hipoxantin, xantin, dan guanin. Deoksiii onu eosic a purin
diuraikan melalui enzim-enzim dan jalur kata ->o 1 yang serupa, yang
semuanya ini terjadi di mukosa sa man cerna mamalia.

Gambar ? ? 7 i i .

'■

)a |

■

ur biosintesis nukleotida pirimidin.
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“
d a f £ n S a n Peningkatan ^
Mutasi yang menurunkan ^ T ““ hipoxancin-guanin fosforihn 'I ^
r"' cnyaPkan aktivitas
mutas

* fiZ*#, Jbirituj r/T„ r

m kup dciKi

pc*L ,^rcs‘*can dalam urine orang normal tanpa mengalami ahan
sehingga dapat diisolasi dari urine.

'

RINGKASAN

P-ggabungan mRNA (aberrant mRNA

f|E^ENTUKAN BERLEBIHAN KATABOLIT KEI /?IDIN
JARANG MENIMBULKAN KLINI^AN YANG SIGN.FIKAN SECARA

•

Penyakit Von Gierke
jk

von G^e Mefi ^7^
^bat pin nSnT §

Ma penyakit
-jadi slX

kanprckursorprpprib sa

fosfat. Juga L^iwr r;
° 5.
ambang asam urat di rinLu L ^ ^ menin8katkan
h,n a men
asam total dalam tubuh
^
»ngkatkan kadar

•CH3

H,Pourisemia

«ntin disXbkannolTrjnBk-atn^
33"8). akibat defek J I T X“'m oksidase (Gamb«
Pasi
<=n dengan del • “U kemsal<an heparyang parah.
xanti

nuriadanlitiasis'“*‘in

•

en2,m

NADPH

hi oxantin

P

CH3

Dihidrotimi
n
/HzO

COO'

cpo;c h3
f'H

H

..P'Ureidopropiona
t
('V-karbamoil-palanin)

da]at' "P * zkhir katabolisme pirimidin sangat larut P'rinv
**
mcn
y°babkan pembentukan berlebihan
^ipe"1* -n *aran^ men‘mbulkan gejala atau tanda klinis. Pada prodTSemia
terkait r
-P °duksi berlebihan PRPP, terjadi el^i U f* berlebihan nukleotida
pirimidin dan peningkatan dipeFfS' P-alanin. Karena A^,A^°-metilentetrahidrofolat fo]a ukan untuk sintesis timidilat, gangguan
metabolisme
1 dan vitamin B,, menyebabkan defisiensi TMP.

duria Orotat

^

FH*
M
^H
0 N
2

n

•

•

Biosintesis nukleotida purin di hepar diatur secara ketat oleh
ukuran kompartemen PRPP dan oleh inhibisi umpan-balik AMP
dan GMP terhadap PRPP-glutamil amidotransferase.

•

Regulasi terpadu biosintesis nukleotida purin dan pirimidin
menjamin jumlah purin dan pirimidin sesuai dengan kebutuhan
biosintesis asam nukleat dan kebutuhan metabolik lain.
Manusia mengatabolisme purin menjadi asam urat (p/T 5,8),
yang terdapat sebagai asam yang relatif tak-larut pada pH asam
atau sebagai garam natrium urat yang lebih larut pada pH
mendekati netral. Kristal urat adalah gambaran diagnostik gout.
Penyakit lain katabolisme purin adalah sindrom Lesch-Nyhan,
penyakit von Gierke, dan hipourisemia.
Karena katabolit pirimidin larut dalam air, produksi berlebihan
katabolit-katabolit ini tidak akan menyebabkan kelainan klinis.
Namun, ekskresi prekursor pirimidin dapat terjadi karena
defisiensi ornitin transkarbamoilase akibat karbamoiI fosfat yang
berlebihan digunakan untuk biosintesis pirimidin.

Asi

NADP1

Nukteolw*!®"?*'" Deaminase dan
Purin Fosfoiriiase
^efisiensi ad
d
wganpenyak“OSln d“minase (Gambar 33-8) berkaitan yaitu limfositT
,mUn defis,ensi an k
.°'
y g eduajenislimfositnya, berasal dari rasaI dari rimus
feel T) maupun yang
di
Un U
tul
L ^ngsionaJ " ™. “g(-IB) menjadi berkurang atau berkaitan den
S,ensi
°
nukleosida purin fosforilase normal. Disfn^0 • e^siensj berat
sel T, tetapi fungsi sel B dATp» yang m^S' ,m.U? terjadi akibat
akumulasi dGTP dan menguranpi ; ^f^b'bisi ribonukleotida
§
reduktase sehingga n§-Jumlah sel prekursor DNA.

rot ul<

o^n-CH2

P-Ureidoisobutjrat
(N-karbamoil-P"
aminoisobutirai/

ter: j.r‘a orocat yang menyertai sindrom Reye mungkin ^dak ' ak’bat
kerusakan parah mitokondria sehingga
* niampu menggunakan karbamoiI fosfat, sehingga Asid *
Pembentukan asan orotat sistolik secara berlebihan. f0sc U.r*a or°tat tipe I
mencerminkan defisiensi baik orotat (re °fibosiltransferase maupun
orotidilat dekarboksilase uV| ® dan ®’ Gambar 33-7); asiduria orotat
tipe del ^ ’b jarang) disebabkan oleh defisiensi orotidilat arboksilase
saja (reaksi ©, Gambar 33-7).
e

^isiensi Suatu Enzim Siklus Urea enyebabkan Ekskresi
Prekursor Pirimidin

^ ningkatan ekskresi asam orotat, urasil, dan uridin menyertai ( \ flenS'
orn t
i in transkarbamoilase di mitokondria hepar k *a s* ®> Gambar 28ke uar ke
9). KarbamoiI fosfat yang berlebihan n
^
sitosol dan
merangsang biosintesis
u
eotida pirimidin. Asiduria orotat ringan yang terjadi perparah
oleh makanan tinggi nitrogen.

Asam nukleat dicerna menjadi purin dan pirimidin. Purin dan
pirimidin terbentuk dari zat-zat antara amfibolik sehingga
keduanya bersifat nonesensial secara dietetik.
Beberapa reaksi dalam biosintesis IMP membutuhkan turunan
folat dan glutamin. Oleh karena itu, obat antifolat dan analog
glutamin menginhibisi biosintesis purin.
Oksidasi dan aminasi IMP membentuk AMP dan GMP, dan
transfer fosforil selanjutnya dari ATP membentuk ADP dan
GDP. Transfer fosforil berikutnya dari ATP ke GDP
membentuk GTP. ADP diubah menjadi ATP oleh fosforilasi
oksidatif. Reduksi NDP membentuk dNDP.

•

•
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Struktur & Fungsi Asam Nukleat

mukannya bahwa informasi genetik dikode di scPa"*‘1^
molekul polimcrik yang hanya terdiri dar. e P
J n,S
.^ monomerik merupakan salah satu ke *^
,llTlu
pengetahuan terpenting pada abad kc'“°P°lirncrik ini, asam deoksi ribo nukleat (deoxyrt o
acid, DNA), merupakan dasar kimiawi hereditas c.^
d
«usUn menjadi gen, unir dasar informas. gcnctiK. j
,nf
ormasi dasar—yi- DNA mengarahkan sintesis RNA; J
selanjutnya mengarahkan sintesis protem-—telah

,.

‘
d,

jelaskan secara rinci. Gen tidak berfungsi secara o
replikasi dan fungsi gen diatur oleh berbagai pro u S ’
dan
umumnya bekerja sama dengan komponen-kon \
dari beragam ialur transduksi sinyal. Pengetahuan tc •
struktur dan fungsi asam nukleat sangat Pentm&
memahami genetika dan berbagai aspek patohsioKJg
dasar genetik penyakit.

•

DNA MENGANDUGMIG INFORMASI
G

^NETIK

f
\*

Bahwa DNA mengandung informasi genetik pertama kah
dibuktikan pada tahun 1944 dalam serangkaian ek^
yang dilakukan oleh Avery, MacLeod, dan M ^
Jvlereka menunjukkan bahwa genotipe (tipe) tops" ‘
pneumokokus dapat dikirimkan ke pneumokokus i. w
dengan tipe kapsul yang berbeda d e n g a n m e ma su k k a n _
murni dari kokus pertama ke kokus kedua_ Pata pu> mcnamakan
agen (kemudian d.bukt.kan adalah DNA) y memungkinkan
perubahan ini sebagai transforming./ Kemudian, cara manipulasi
genetik ini menjadi dilakukan. Baru-baru ini, telah dilakukan cksper
^ eksperimen serupa dengan menggunakan tag., kultu tumbuhan
dan mamalia, serta embno serangga dan ma sebagai resipien, dan
DNA yang d.-klon secara mole sebagai donor infoimasl genetik.

Sifat kimiawi unit-unit deoksinukleotida monomerik
DNA—deoksiadenilat, deoksiguanilat, deoksisitidilat,
dan timidilat—dijelaskan di Bab 32. Unit-unit monomerik
DNA ini dibuat menjadi bentuk polimcrik olch jembatan
3’,5’-fosfodiester sehingga membentuk untai tunggal, seperti
diperlihatkan cli Gambar 34-1. Kandungan informasi DNA
(kode genetik) terletak pada sekuens (rangkaian, urutan)
monomer-monomer (deoksiribonukleotida purin dan
pirimidin). Polimer ini memiliki polaritas; salah satu ujungnya
berupa terminal 5’-hidroksil atau fosfat, sedangkan ujung
lainnya berupa terminal 3’-fosfat atau hidroksil. Pentingnya
polaritas ini nanti akan menjadi jelas. Informasi genetik
terletak dalam urutan unit-unit monomerik dalam suatu
polimer. Oleh sebab itu, pasti terdapat suatu mekanisme
reproduksi dan replikasi informasi spesifik ini dengan derajat
ketepatan yang tinggi. Oleh karena itu, ditambah dengan
data terjadinya difraksi sinar-X dalam molekul DNA dan
hasil pengamatan Chargaff bahwa di dalam molekul DNA,
konsentrasi nukleotida deoksiadcnosin (A) setara dengan
nukleotida timidin (T) (A = T), sedangkan konsentrasi
deoksiguanosin (G) setara dengan deoksisitidin (C) (G = C),
Watson, Crick, dan Wilkins terdorong untuk mengajukan
(pada awal tahun 1950-an) suatu model molekul DNA
untai-ganda. Model yang mereka ajukan diperlihatkan di
Gambar 34-2. Kedua untai hcliks untai-ganda ini disatukan
oleh ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin
molekul linear yang bersangkutan maupun oleh ikatan
hidrofobik dan van der Waals antara pasangan-pasangan
basa yang berdekatan. Pembentukan pasangan nukleotida
purin dengan nukleotida pirimidin di untai yang berlawanan
bersifat sangat spesifik dan bergantung pada ikatan hidrogen
antara A dengan T dan G dengan C (Gambar 34-2).
Bentuk umum DNA ini bersifat kinan (lawan kidal)
karena jika heliks ganda dilihat dari atas ke bawah, residuresidu basa membentuk spiral dengan arah putaran yang
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temperature (Tm; suhu leleh). Tm dipengaruhi oleh komposisi basa DNA dan konsentrasi garam larutan. DNA yang kaya
akan pasangan G-C (memiliki tiga ikatan hidrogen) mencair
pada sulni yang lebih tinggi dibanding DNA yang kaya akan
pasangan A-T (memiliki dua ikatan hidrogen). Peningkatan
sepuluh kali lipat konscntrasi kation monovalcn meningkatkan Tm sebesar 16,6 °C. Formamida yang sering digunakan dalam eksperimen DNA rekombinasi, mendestabilkan
ikatan hidrogen antar-basa sehingga Tm menurun. Hal ini
memungkinkan untai-untai DNA atau hibrid DNA-RNA
dipisahkan pada suhu yang jauh lebih rendah dan meminimalkan kemungkinan putusnya fosfodiester (yang dapat
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terjadi pada suhu yang lebih tinggi).

Renaturasi DNA Memerlukan
Pencocokan
Pasangan Basa
Untai-untai DNA yang terpisah dapat mengalami renaturasi
atau reasosiasi jika suhu fisiologis dan kondisi garam yang
sesuai tercapai. Proses ini sering disebut sebagai hibridisasi.
Laju reasosiasi bergantung pada konsentrasi untai-untai
komplementer. Reasosiasi dua untai DNA komplementer
-,k B
suatu kromosom pascareplikasi DNA adalah suatu contoh
fisiologis
renaturasi (lihat bawah). Pada suhu dan konsentrasi
Sem!>arf4'2* Dia8ram model struktur ne,.^ e.
garam tertentu, untai asam nukleat tertentu akan berikatan
r Ut Va,son c an Cric <
lebnr K .y
*
* - Tanda panah horizontal menunju^..erat hanya dengan untai komplementernya. Dalam kondisi
jarak ° Banc*a <2° A), dan tanda panah vertikal menunjukkan
yang sesuai, molekul hibrid juga akan terbentuk. Contohnya,
put-, ^anS ditempuh oleh heliks ganda untuk mencapai satu kali
DNA akan membentuk hibrid dengan DNA komplementer
Pasarf0 SemPurna (34 A)- Salu putaran B-DNA terdiri dari 10
^ Do^u1 ,3aSa ^ase Pa,rs> bp) sehingga kenaikannya adalah 3,4
(cDNA) atau dengan messenger RNA sejenis (mRNA; lihat
hatan" ^ Sum,5u ten8ab hcliks ganda ditandai oleh gambaran
ar
ort <a
>tin^ ^ ‘* ^ Tanda panah pendek menunjukkan polaritas untai
sitos*0-3 * DiPcrli,iatl<an ahir minor dan mayor. (A, adenin; C,
hicjr,ln' 8uanin; T, timin; P, fosfat; S, gula Ideoksiribosal). Ikatan
h0rj,8en antara basa-basa A/T dan G/C ditunjukkan oleh gari?
°ntal pendek berwarna abu-abu (rangkap dan rangkap tiga).

^ a n 7 ^ar 34-7. Sebuah segmen salah satu untai molekul DNA yane basa-hnca r.. • i • • •-> ir~\ ■, c ;n (C), t irnin

dan adenin iai i- i i l. • u . c c i- .
.° asa Pur|n dan pirimidinnya, guamn (G), sitosm
, wnm (A) disatukan oleh jembatan fosfodiester antara RURUS-CUPIIC 9'i • i
,,.
, . ,,,n o eh iKatan
n-R

kosiHa n u

iL

•

■* c c A- .,b ®U8US 2-deoksiribosi yang melekat pada nukleobasa ui

.

di.flisdatmaT^t" v 'T
T» P 0 a r i , a s ^ “bagai |ijanmjian sekuens DNA unU "' 0 "®* 1
dalam arah 5 ke 3' <y, „ pGpCpTpA); C, C, T, dan A mewakili keempa, basa dan p mewakili fosfat penghubung.

■ m Pada molekul untaisesuai dengan putaran jarum )a
rotasi di sekitar
ganda, restriksi yang ditimbu an ^ ikatan glikosida
ikatan fosfodiester,
antikonfiguras.
an yihM Gambar
(Gambar 32-5), dan cautomer pr
ebabkan A hanya
32-2) keempat basa (A, G,T, dan U >C, seperti
dapat berpasangan dengan T, dan striksi pembentukan
diperlihatkan di Gambar 34-3- e amatan sebelumnya
pasangan basa ini menjelaskan PeD •' n(Ja> kandungan
bahwa pada suatu molekul DNA un^a Jgngan C. Kedua
A sama dengan T dan kandungan sa
memiliki
untai molekul heliks-ganda yang 013
berjalan dalam
polaritas, bersifat antiparalel; yi- sa^U_, y Hal ini analog arah 5’ ke
3’ dan yang lain dalam aia ^ lalu lintas di dengan dua jalan raya
yangsejajar,^nam uerlawanan.Dalam kedua jalan raya tersebut
dalam ara ti ya
terletak dalam
molekul DNA untai-ganda, infoimasi g ^ teVlpUite strati sekuens
nukleotida di salah satu 11
yanS
(untai cetakan). Untai ini adalah uniejc acid' sewaktu sintesis asam
disebu1 noncoMn,
berlangsung. Untai im kadang

strand. Untai lawannya disebut sebagai coding sfra/l**
neneode/penyandi) karena cocok dengan sekuens
— ( t e t a p i mengandung
strand. Untai iawu... v

Denaturasi (Pelelehan) DNA Digunakan

J.
~
*■1

pengode/pcnyandi) karena cocok dengan a*—
RNA yang menyandi protein (tetapi mengandung
tempat timin; lihat Gambar 34-8).
Kedua untai—dengan pasangan basa yang disatukan
°Ieh ikatan hidrogen—berputar mengelilingi sU‘*^1* Sl"1^nl
sentral dalam bentuk heliks ganda (double be***)'
untai-ganda setidaknya mempunyai enam bentuk ( ^ an
Z). Bentuk B biasanya ditemukan pada keadaan (j*&is
(rendah garam, derajat hidrasi tinggi). S a t u putaran - N A
di sekeliling sumbu molekul mengandung sepulub pasangan
basa. Jarak yang ditempuh oleh satu putaran B-p yaitu
sepanjang 3,4 nm (34 A). Lebar (diameter heliks) heliksganda di B-DNA adalah 2 nm (20 A).
Seperti diperlihatkan di Gambar 34-3, l,&a *katan
hidrogen menyatukan nukleotida deoksiguanosin dan
deoksisitidin, sedangkan pasangan lain, pasangan A- r,
disatukan oleh dua ikatan hidrogen. Oleh karena itu* ikatan
G-Cjauh lebih resisten terhadap denaturasi, atau pencairan/
pelelehan”, dibanding rcgio yang kaya akan A-T-

/adenosin

DenaturasiMenganaUsis
\» —
Struktur DNA
J ,Mr
untuk Menganalisis Struktur ui^
" dioisahkan (die
Struktur untai-g

1

^

anda DNA dapat dipisahkan (dicairkan)
menjadi dua untai komponen dalam larutan dengan caia meningkatkan
suhu atau menurunkan konsentrasi garam. Akibatnya kedua tumpukan
basa tidak saja saling menjau i, tetapi tumpukan basa-basa itu sendiri
terurai meskipun masih berada dalam bentuk polimer karena adanya
jembatan fosfodiester. Bersamaan dengan denaturasi molekul DNAini,
terjadi peningkatan absorbans optis basa purin dan pirimi din—suatu
fenomena yang disebut sebagai hiperkromisitas denaturasi. Karena
penumpukan basa dan ikatan hidrogen antar-tumpukan, molekul DNA
untai-ganda bersifat seperti batang yang kaku dan dalam larutan, DNA
berbentuk seperti material kental yang akan kehilangan kekentalannya
jika mengalami denaturasi.
Kedua untai molekul DNA memisah dalam kisaran
suhu tertentu. Titik tengah suhu tersebut dinamai melting

1

34-3. Pembentukan pasangan basa antara deoksiadenosin dan
HGambar
Guanosin
timidin memerlukan dua ikatan hidrogen. Di antara deoksisitidin dan
deoksiguanosin, terbentuk tiga ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen
digambarkan sebagai garis putus-putus.
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bawah). Jika dikombinasikan dengan teknik elektroforesis gel yang
memisahkan molekul-molekul hibrid berdasarkan ukuran dan
radioaktivitas pelabelan secara Houresens yang dapat memberi sinyal
terdeteksi, teknik analitik yang diperoleh masing-masing disebut
Southern (DNA/ cDNA) dan Northern (RNA/DNA) blotting.
Prosedur ini memungkinkan kita mengidentifikasi hibrid dari
campuran DNA atau RNA secara sangat spesifik dan sensitif (lihat
Bab 39).

adalah bentuk yang lebih disukai dalam sistem bioloj-v Enzimenzim yang mengatalisis perubahan topologis DNA disebut
topoisomerase.
ropoisomcrasc
dapat
mereliksas:
atau
“memasukkan" supercoil. Contoh yang paling dikenal adalah girase
bakteri yang memicu pembentukan sufattci negatif di DNA dengan
menggunakan ATP sebagai sumber energi. Homolog enzim ini
terdapat di semua organisme dor merupakan sasaran punting dalam
kemoterapi kanker.

Terdapat Alur-Alur di Molekul DNA

DNA MERUPAKAN CETAKAN UNTUK
REPLIKASI DAN TRANSKRIPSI

Pemeriksaan cermat terhadap model yang diperlihatkan di Gambar
34-2 mengungkapkan adanya alur mayor (major groove) dan alur
minor (minor groove) yang memuntir di sekeliling molekul ini sejajar
dengan jembatan fosfodiester. Di alur-alur ini, protein dapat
berinteraksi secara spesifik dengan atom-atom nukleotida yang
terpajan (melalui ikatan ionik dan hidrofobik spesifik) sehingga
protein dapat mengenaii dan mengikat sekuens nukleotida spesifik
tanpa mengganggu pasangan basa pada molekul DNA heliks-ganda.
Seperti dibahas di Bab 36 dan 38, ekspresi gen spesifik diatur oleh
protein-protein regulatorik melalui interaksi semacam ini.

DNA Berada dalam Bentuk Relaks dan
Supercoiled
Pada sebagian organisme, misalnya bakteri, bakteriofaga, banyak virus
DNA hewan, serta organel, seperti mitokondria (lihat Gambar 35-8),
ujung-ujung molekul DNA me- nyatu untuk membentuk suatu
lingkaran tertutup yang memiliki ujung-ujung bebas ikatan nonkovalen.
Hal ini tentu saja tidak merusak polaritas molekul, tetapi
menghilangkan seluruh gugus fosforil dan hidroksil 3’ dan 5’ bebas.
Lingkaran tertutup ini dapat berada dalam keadaan relaks atau
supercoiled. Supercoil terbentuk jika suatu lingkaran tertutup terpuntir
di sekeliling sumbunya sendiri atau jika potongan linear DNA dupleks
yang ujung-ujungnya terfitaasi, terpuntir. Proses yang memerlukan
energi ini menyebabkan molekul berada dalam stres torsional, dan
semakin besar jumlah supercoil., semakin besar stres atau torsinya
(cobalah hal ini dengan memuntir karet gelang). Supercoil negatif
terbentuk jika molekul terpuntir dalam arah berlawanan dari putaran
heliks ganda kinan pada B-DNA yang searali jarum jam. DNA
semacam ini dikatakan mengalami underwound. Energi yang
diperlukan untuk mencapai keadaan ini, pada hakikatnya, tersimpan
dalam supercoil. Olch karena itu, transisi ke bentuk lain yang
memerlukan energi dipermu- dah oleh undenvinding. Salah satu transisi
tersebut adalah pemisahan untai yang merupakan prasyarat untuk
replikasi dan transkripsi DNA. Oleh karena itu, DNA supercoiled

Informasi genetik yang tersimpan dalam sekuens nukleoncb DNA
memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai sumber infcmusi bagi
sintesis semua molekul protein sci dan organisme; kedua. sebagai
informasi yang diwariskan kc ket unman atau sel anak. Kedua
fungsi ini memerlukan molckul DNA untuk berfungsi sebagai
cetakan—untuk transkripsi informasi ke dalam RNA dan untuk
replikasi informasi kc molckul DNA anak.
Sifat komplementer model DNA untai-ganda yang
dikemukakan Watson dan Crick menunjukkan secara tegas bahwa
replikasi molekul DNA terjadi sccara semikonservatit' Oleh karena
itu, ketika masing-masing untai molekul DNA untai-ganda induk
terpisah dari komplcmcnternya sewaktu replikasi, masing-masing
untai berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai komplementer
yang baru (Gambar 34-4). Dua itiolekul DNA untai-ganda anak
yang bam terbentuk yang masing-masing mengandung satu untai
(tetapi lebih bersifat komplementer ketimbang identik) molekul
DNA untai-ganda induk, kemudian disortir di antara dua sel anak
(Gambar 34-5). Masing-masing sel anak mengandung molekul
DNA dengan informasi yang identik dengan informasi yang
dimiliki oleh sel induk. Namun. di masing-masing sel anak, molekul
DNA induk hanya mengalami semikonservasi.

SIFAT KIMIAWI RNA BERBEDA DENGAN
SIFAT KIMIAWI DNA
Asam ribonukleat (RNA) merupakan polimer ribonukleotida purin
dan pirimidin yang disatukan oleh jembatan 3,5- fosfodiester, yang
analog dengan jembatan fosfodiester di DNA (Gambar 34-6).
Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan DNA, RNA
memiliki beberapa perbedaan spesifik:
(1)
Pada RNA, gugus gula tempat fosfat serta basa
purin dan pirimidin melekat adalah ribosa, bukannya 2’-deoksiribosa (seperti pada DNA)
(2)
Komponen pirimidin RNA berbeda dengan DNA.
Meskipun mengandung ribonukleotida adenin, guanin, dan sitosin,
namun RNA tidak memiliki timin, kecuali pada ka- sus-kasus
jarang yang disebutkan kemudian. Sebagai peng- ganti timin,
RNA mengandung ribonukleotida urasil-

LAMA
5‘

LAM
A
3‘

gugus 2’-hidroksil. Labilitas RNA terhadap alkali bermanfaat untuk
kepentingan diagnosis maupun analisis.
Informasi di dalam untai tunggal RNA tcrkandung dalam
sekuensnya (“struktur primer”) yang terdiri dari nukleotida purin
dan pirimidin di dalam polimer. Sekuens bersifat komplementer
dengan untai cetakan pada gen tempat sekuens tersebut
ditranskripsikan. Karena sifat komplementer ini, sebuah molekul
RNA dapat berikatan secara spesifik sesuai hukum-hukum
pembentukan pasangan basa dengan untai DNA cetakannya;
molekul ini tidak akan berikatan (’’terhibridisasi”) dengan untai
(pcngode) lain dalam gen. Sekuens molckul RNA (kecuali U
menggantikan T) sama seperti sekuens pada untai pengode gen
tersebut
(Gambar 34-8).

Hampir Semua (dari Beberapa) Spesies RNA Terlibat
dalam Beberapa Aspek Sintesis Protein
Molekul-molekul RNA sitoplasmik yang berfungsi sebagai cetakan
untuk sintesis protein (yi. yang memindahkan informasi genetik dari
DNA ke perangkat pembentuk protein) disebut RNA messenger atau
mRNA. Banyak

Molekul induk
semula

Gambar 34-4. Struktur untai-ganda DNA dan fungsi cetakan dari masingmasing untai lama (berarsir gelap) yang membentuk untai komplementer baru
(berarsir terang).

(3) RNA terdapat dalam bentuk untai tunggal, sedangkan
DNA berupa molekul heliks untai-ganda. Namun, karena adanya
sekuens basa komplementer dengan polaritas berlawanan, untai
tunggal RNA—seperti diperlihatkan di Gambar 34-7—mampu
melipat dirinya menyerupai jepitan rambut (hairpin) sehingga
memperlihatkan karakteristik
untai-ganda.
(4) Karena molekul RNA berbentuk untai tunggal yang
komplementer dengan salah satu dari kedua untai gen, kandungan
guaninnya tidak selalu sama dengan kandungan sitosin, demikian
juga kandungan adenin tidak selalu sama
dengan kandungan urasilnya.
(5) RNA dapat dihidrolisis oleh alkali menjadi 2’,3’dicster siklik (mononukleotida), senyawa yang tidak dapat
dibentuk dari DNA yang diberi basa karena tidak adanya

Molekul anak
generasi pertama

Molekul anak
generasi kedua

Gambar 34-5. Replikasi DNA bersifat semikonservatit'. Dalam‘satu putaran
replikasi, masing-masing dari kedua untai DNA digunak in sebagai cetakan
untuk membentuk untai komplementer baru
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Tabel 34-1. Beberapa spesies RNA stabil
kecil yang

Molekul :
Lokalisasi
ditemukan pan\ar»9
di
sel
i.per^,.i ........................................
• 1 x 10 ■ Nukleoplasma/
mamalia. (nukleotida)
• hnRNA
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6

■ 165H
■■

—■

5 x 10 5 ; Nukleoplasma
188
U2

216

U3

3 x 10 s ’ Nukleolus
1
x 10 s ; Nukleoplasma
2

139

U4

Granula perikromatin

118

U5
U6

106
95

4,5S

x 10 s ; Nukleoplasma

3 x 10 5

:3X1
o5

j Nukleus dan
; sitoplasma
■ Nukleus dan
sitoplasma

\5xl05

7SK

hidroksil melalui tiga fosfatnya (Gambar 34-10). Molekul
mRNA sering mengandung 6-metiladenilat internal

34-7. Diagram struktur sekunder molekul RNA uplai - (ie
^ o n , L J k lengkung batang, atau "hairpin"
^ PUan rambut). Formasi struktur ini bergantung pada pasangan b a S a * n l r a m °l e * < u l c r
tertentu (garis horizontal abu -abu di antara
mG m

sa- onsa). Perhatikan bahwa dalam RNA, A membentuk ikatan

Gambar 34-6. Satu segmen molekul asam ribonukleat (RNA) Racn „ •
adenin (A) di S a t u k a n oleh ikatan fosfodiester antara gugus -fiuLs r h o c i P

^
i r i m i d i n

-^u?"

, n

,

(G)

'

s,l s ,n
1

?

.

Ufi

A. Rna MESSENGER (mRNA)
dan

molekul RNA sitoplasmik ^^a
struktural, yaitu iku
dan fungsi ribosom (organel

r 0
* “”b’en^

memiliki peran
„rf,;nl atau
tRNA)

^ menjadi sekuens spesifik
S^ mTku, RNA — intnnsik. Aktivitas ribozun ' n '
adalah pemutusan suatu asam nukleat. ^>aid
peran RNA dalam mengatalisis pengolahan tran p p
POli

a

f

u

contoh

n_-

„r

suatu gen menjadi mRNA matur.
DNA sel
Banyak RNA yang disintesis da
^ di dalam
eukariot, termasuk sel mamalia, ternya
struktural
nukleus dan tidak pernah berfungsi sebaga atau informasional di
dalam sitoplasma se .
^ esies small
Di semua sel eukariot, terdapat s£CjSI ung berperan nuclear
RNA (snRNA) yang secara tic a ^
daiam
dalam pembentukan protein, tetapi
jni memiliki
pengolahan RNA. Molekul yang re an ^ nukleotida ukuran
bervariasi dari 90 sampai se (Tabel 34-1).

tumbuhan

adaJah
TtVksebaSianvirushew“"dan‘“-genetik,h ■ bukann>'a DNA Meskipun informasi

niadi HmT u,rUS !<NA "dak pernah ditranskripsikan retrovin P- \ Y ^
RNA
hewan—kliususny, suatu DNA1"?- Sebaga! com°'>)—
ditranskripsikan oleh reverse 1 P°,,merase yanS berganrung-RNA
,peaSe) seh,n a
(disebut juga untai-mgen
„?'T
8S ghasilhw salinan DNA
m R A merelt
me

transkfin AmY‘ ° ^
a- Pada banyak kasus, ke
dnhZ
untai-ganda yang terbentuk terintegrasi
genom e amu dan
cetakp Un
Pi >
kemudian berfungsi sebagai
RNA , ekspres' gCn dan Untu*< transkripsi genom
Vlru s

Kolas ini adalah yang paling heterogen dari scgi ukuran dan
stabilitas. Semua anggota kelas ini berfungsi sebagai perantara
yang menyampaikan informasi dalam suatu gen ke mesin
pembentuk protein, dan masing-masing mRNA ini berfungsi
sebagai cetakan untuk membentuk polimer asam amino
dengan sekuens spesifik sehingga membentuk molekul protein
spesifik, yaitu produk akhir suatu gen (Gambar 34-9).
RNA messenger, terutama pada eukariot, memiliki
beberapa sifat kimiawi yang unik. Terminal 5 mRNAditutup
oleh ”tudung” 7-metilguanosin trifosfat yang berikatan
dengan 2’-0-metil ribonukleosida di sebelahnya pada 5 -

Untai DNA:

yang baru.

I*rsusun

dalam Beberapa
elas Tersendiri

P

semua organisme prokariot dan eukariot, terdapat tip-.,
RNA: rna rna r

A) d3n RNA rib SOm (rRN

mcmrJ u i

ogen dengan U.

-,cil (U)» -

S dikosi

Perhatikan bahwa polimer memiliki polarilas seperti dilunjuL™ teMh’T'S r''*" P ? d a n u k l c 0 b a “ m e ' a a "
j °ieh label 3 dan 5' pada senyawa-senyawa fosfat.

bin

l cJ r

°

^ ^ na

A). Masing-masing

keseluruhan ^ da'am ^ funSsi' dim

Penyandi ->■
Cetakan —>

Transkrip RNA ____ _____
Gambar 34-8. Hubungan antara sekuens suatu transkrip
polaritasnya. Transkrip RNA dengan polaritas 5' ke 3' bersifat
bahwa sekuens transkrip RNA dan polaritasnya sama dengan

dan nukleotida 2’-0-ribosa termetilasi lainnya. Peranan
’’tudung” ini, yaitu agar mesin translasi dapat mengenali
mRNA, dan juga membantu stabilisasi mRNA dengan
meneegah serangan 5’-eksonuklease. Mesin penyintesis
protein mulai mcntranslasikan mRNA menjadi protein, dari
ujung 5’ atau capped terminal ke bawah. Vjung yang lain
pada kebanyakan molekul mRNA, terminal 3’-hidroksil,
dilekati oleh polimer residu adenilat scpanjang 20-250
nukleotida. Fungsi spesifik ”ekor” poli(A) di terminal 3’hidroksil mRNA ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi
tampaknya bermanfaat untuk mempertahankan stabilitas
intrasel mRNA spesifik dengan meneegah serangan 3’eksonuklease. Sebagian mRNA, termasuk mRNA untuk
histon, tidak mengandungpoli(A). Karenaakan membentuk
pasangan basa dengan polimer oligodeoksitimidin yang
melekat pada suatu substrat padat, seperti selulosa, ekor
-- ^Jounakan untuk memisahkan mRNA dari
asangan basa ut..b.— ,

' —RNA vang tidak

nelekat pada suatu substrat padat, sepcm ---------------------poli(A) dapat digunakan untuk memisahkan mRNA dari
spesies RNA lainnya, termasuk molekul mRNA yang tidak
memiliki ekor ini. Baik ’’ekor poli(A)” maupun ’’tudung” mRNA
ditambahkan oleh enzim-enzim yang diarahkan olch untai
nontemplate setelah terjadinya transkripsi.
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Tabel 34-1. Beberapa spesies RNA stabil kecil yang ditemukan di sel
mamalia.
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cetakan untuk ekspresi gen dan untuk transkripsi genom
RNA virus yang baru.
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kelas utama molekul RNA.- RNA nuanpr (mRNA). RN/\ bervariasi' J™ >™8 “ '' transfer (tRNA), dan RNA ribosom (rRNA). Masingmasing
( Tabel 34-1,. dan 90 samPa' sek'car 300 nukleotida memi]iki pcrbedaan dalam ha| ukuran
dan stability
keseluruhan.

-' mbar 34-7. Diagram struktur sekunder molekul RNA ujitai- tUnggal yang telah
membentuk lengkung batang, atau "hairpin" jj°pitnn rambut). Formasi struktur
ini bergantung pada pasangan >asa intramolekuler tertentu (garis horizontal abuabu di antara Wbasa). Perhatikan bahwa dalam RNA, A membentuk ikatan
hicJrogen dengan U.
A-

Ul

165

; 1 x 106

U2

188

• 5 x 10s

Nukleoplasma

216

• 3 x 10

Nukleolus

U3

Batang

Rna MESSENGER (mRNA)

Kelas ini adalah yang paling heterogcn dari segi ukuran dan
stabilitas. Semua anggota kelas ini berfungsi sebagai perantara yang
menyampaikan informasi dalam suatu gen ke mesin pembentuk
protein, dan masing-masing mRNA ini berfungsi sebagai cetakan
untuk membentuk polimer asam amino dengan sekuens spesifik
sehingga membentuk molckul protein spesifik, yaitu produk akhir
suatu gen (Gambar 34-9).
RNA messenger, terutama pada eukariot, memiliki beberapa
sifat kimiawi yang unik. Terminal 5’ mRNAditutup oleh ’’tudung”
7-metilguanosin trifosfat yang berikatan dengan 2’-0-metil
ribonukleosida di sebelahnya pada 5’-

lokalisasi
Nukleoplasma/
hnRNA

s

5

U4

139

i i x io

U5

118

: 2 x 105

Nukleoplasma
Nukleoplasma
s

U6

106

; 3 X 10

4,5S

95

o5

Nukleus dan
sitoplasma

7SK

280

; 5 x io5

Nukleus dan
sitoplasma

j3xl

Granula perikromatin

hidroksil melalui tiga fosfatnya (Gambar 34-10). Molekul mRNA
sering mengandung 6-metiladenilat internal dan nukleotida 2’-0ribosa termetilasi lainnya. Peranan ’’tudung” ini, yaitu agar mesin
translasi dapat mengenali mRNA, dan juga membantu stabilisasi
mRNA dengan meneegah serangan 5’-eksonuklease. Mesin
penyintesis protein mulai mentranslasikan mRNA menjadi protein,
dari ujung 5’ atau capped terminal ke bawah. Ujung yang lain pada
kebanyakan molckul mRNA, terminal 3*-hidroksil, dilekati oleh
polimer residu adenilat sepanjang 20—250 nukleotida. Fungsi
spesifik ’’ekor” poli(A) di terminal 3’- hidroksil mRNA ini belum
sepcnuhnya dipahami, tetapi tampaknya bermanfaat untuk
mempertahankan stabilitas intrasel mRNA spesifik dengan meneegah
serangan 3’- eksonukleasc. Sebagian mRNA, termasuk mRNA untuk
histon, tidak mengandung poli(A). Karenaakan membentuk pasangan
basa dengan polimer oligodeoksitimidin yang melekat pada suatu
substrat padat, seperti selulosa, ekor poli(A) dapat digunakan untuk
memisahkan mRNA dari spesies RNA lainnya, termasuk molekul
mRNA yang tidak memiliki ekor ini. Baik ekor poli(A)” maupun
’’tudung” mRNA ditambahkan oleh enzim-enzim yang diarahkan
oleh untai nontemplate setelah terjadinya transkripsi.

Untai DNA:
Penyandi —► 5' —T G G A A T T G T G A G C G G A T A A C A A T T T C A C A C A G G A A A C A G C T A T G A C C A T G 3
Cetakan - > 3 ' - A C C T T A A C A C T C G C C T A T T G T T A A A G T G T G T C C T T T G T C G A T A C T G G T A C 5
Transkrip RNA

5'pAUUGUGAGCGGAUAACAAUUU

C A C A C A G G A A A C A G C U

A U G A C C A U G

3

Gambar 34-8. Hubungan antara sekuens suatu transkrip RNA dan gen-gennya. Untai penyandi dan cetakan diperlihatkan bersama dengan polaritasnya. Transkrip RNA
dengan polaritas 5' ke 3' bersifat komplementer dengan untai cetakan yang polaritasnya dari 3' ke 5'. Perhati an bahwa sekuens transkrip RNA dan polaritasnya sama dengan
untai penyandi, kecuali bahwa U pada transkrip menggantikan 1 pada gen.
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Di sel mamalia, termasuk sel manusia, molekuli mRNA
yang terdapat di sitoplasma bukan produ
yang
disintesis langsung dari cetakan DNA, tetapi harus dibentuk
melalui suatu pengolahan molekul prekursor sebelum masuk
ke sitoplasma. Oleh karena itu, pada inti sel mama la, pro u v
awal transkripsi gen merupakan kelas keempat mo e u
RNA. Molekul RNA nuklear ini, yaitu prekursor untuk
mRNA matur, memiliki ukuran yang beragam can cu<uf
besar. Molekul RNA nuklear heterogen (heterogeneous
nuclear RNA; hnRNA) memiliki berat moleku me e 111
107, sedangkan berat molekul mRNA umunmya kurang
dari 2 x 106. Seperti dibahas di Bab 36, molekul hnRNA
diproses untuk menghasilkan molekul mRNA selling
dapat masuk ke sitoplasma untuk berfungsi sc agai
untuk membentuk protein.
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• i rii cphaeian besar molekul RNA messenger eukariot. Sebuah
Gambar 34-10. Struktur "tudung" yang melekat pada terminal 5 di sc -b
molekul 7-metilguanosin trifosfat (teks hitam) melekat pada termina , ,

(diperlihatkan dengan teks abu -abu), yang

UUGUS

metil) ditambahkan setelah mRNA

biasanya juga mengandung nukleotida 2'-0-metilpurin. Modifikasi im L
. ■

DNA.

biasanya juga mciiga..^^... 0
ditranskripsikan dari DNA.

studi terakhir mengisyaratkan bahwa komponen rRNA memiliki
aktivitas peptidil transferase sehingga digolongkan
sebagai suatu enzim (ribozim).

D. RNA K EC IL
Di sel eukariot, ditemukan banyak spesies RNA yang tersebar,
sangat terkonservasi, kecil, dan stabil. Sebagian besar molekul ini
berikatan dengan protein untuk membentuk ribonukleoprotein dan
tersebar di nukleus, sitoplasma, atau

‘ —.fin h
keduanya. Molekul-molekul ini memiliki ukuran bervariasi dari 20
sampai 300 nukleotida dan terdapat dalam 100.0001.000.000 salinan per sel.
1. Sj/iall Nuclear RNA (snRNA; RNA Nuklear Kecil).
snRNA, suatu subset RNA kecil, banyak terlibat dalam
pemrosesan mRNA dan regulasi gen. Dari beberapa snRNA,
Ul, U2, U4, U5, dan U6 ikut serta dalam pemotongan
intron dan pemrosesan hnRNA menjadi mRNA (Bab 36).
snRNA U7 terlibat dalam produksi ujung 3’ yang tepat pada
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Di sel mamalia, termasuk sel manusia, molekul mRNA
yang terdapat di sitoplasma bukan produk RNA yang
disintesis langsung dari cetakan DNA, tetapi harus di entu
melalui suatu pengolahan molekul prekursor sebelum masu
ke sitoplasma. Oleh karena itu, pada inti sel mamalia, produk
awal transkripsi gen merupakan kelas keempat mo e u
RNA. Molekul RNA nuklear ini, yaitu prekursor untuk
mRNA matur, memiliki ukuran yang beragam dan cukup
besar. Molekul RNA nuklear heterogen (heterogeneous
nuclear RNA; hnRNA) memiliki berat molekul melebiu
107, sedangkan berat molekul mRNA umumnya kurang
dari 2 x 106. Seperti dibahas di Bab 36, mo ecu n
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Regio ikatan
hidrogen antar pasangan
-pasangan basa

i’

Purin
teralkilasi

Lengan antikodon
Gambar 34-11. tRNA aminoasil tipikal. Asam amino (aa) melekat pada terminal
CCA 3'. Tampak lengan antikodon, TvyC, dan dihidrourasil (D), demikian juga
posisi ikatan hidrogen intramolekuler antarpasangan-pasangan basa (Dikutip dari
Watson )D. Molecular Biology of the Gene, ed ke-3. Copyright (c) 1976, 1()70,
1965 by WA Benjamin Inc., Menlo Park, California).

spesifik meskipun melalui mekanisme tersendiri. miRNA biasanya
scpanjang 21— 25 nukleotida dan dihasilkan olefe pengolahan
nuklcolitik terhadap produk-produk gen/unit transkripsi (lihat
Gambar 36-5). Prekursor miRNA berunti: tunggal, tetapi memiliki
struktur intramolekuler sekunder yang ckstcnsif. Prckursor-prckursor
ini memiliki ukuran bervariasi dari 500 sampai 1000 nukleotida; ini
RNA kedl yang telah matur biasanya mengalami hibridisasi melalui
pembentukan dupleks RNA-RNA tak-sempurna di J- untranslated
region (3’U I R; lihat C Jam bar 38-19) pada mRNA-sasaran spesifik
sehingga terjadi penghendan translasi melalui mekanisme yang tidak
diketahui. Sampai saat ini, telah diketahui ratusan jenis miRNA pada
niamisia. siRNA berasal dari pemccahan nuklcolitik spesifik
terhadap RNA untai-ganda besar menjadi produk kecil scpanjang 2125 nukleotida. siRNA pendek ini biasanya membentuk hibrid RNAke-RNA sempurna dengan target potensial terletak di mana saja di
scpanjang mRNA yang terdapat sekuens komplementer.
Pembentukan dupleks RNA-RNA antara siRNA dan mRNA ini
menyebabkan tcrbentuknya protein spesifik tereduksi karena
kompleks siRNA-mRNA diuraikan olch perangkat nuklcolitik;
sebagian atau sdunih proses degradasi mRNA ini terjadi di organel
spesifik yang disebut badan P. Baik miRNA maupun siRNA
merupakan target potensial pengembangan obat untuk manusia.
Selain itu, siRNA sering digunakan untuk menurunkan atau
melumpuhkan” kadar protein spesifik (melalui degradasi mRNA
yang diarahkan oleh homologi siRNA) dalam kon teks eksperi
mental di laboratorium, suatu alternatif yang sangat bermanfaat bagi
teknologi gene-knockout (Bab 39).
NUKLEASE SPESIFIK MENCERNA ASAM NUKLEAT

mRNA histon—yang tidak memiliki ekor poli(A). RNA7SK
berikatan dengan beberapa protein untuk membentuk suatu kompleks
ribonukleoprotein yang memodulasi pemanjangan transkripsi mRNA
oleh RNA polimerase II (lihat Bab 36).
2. RNA mikro, miRNA, dan Small Interfering RNA, siRNA.
Kedua kelas RNA ini mewakili subset RNA kecil; keduanya
berperan penting dalam regulasi gen. Saat ini, semua miRNA dan
siRNA yang telah dikenal menyebabkan inhibisi ekspresi gen
dengan mengurangi produksi protein

Enzim yang secara spesifik mcnghidrolisis asam ribonuklcat
disebut ribonuklease. Di kedua kelas ini, terdapat enzim- enzim
yang mampu mcmecah ikatan fosfodiester internal sehingga
menghasilkan terminal 3’-hidroksil dan 5’- fosforil atau terminal
5’-hidroksil dan 3’-fosforil. Enzim- enzim ini disebut sebagai
endonuklease. Sebagian enzim mampu mcnghidrolisis kedua untai
molckul untai-ganda, sedangkan yang lain hanya mampu
menguraikan untai tunggal asam nukleat. Sebagian nuklease hanya
dapat mcnghidrolisis untai tunggal tak-berpasangan, sementara
yang lain mampu menghidrolisis untai tunggal yang ikut serta
dalam membentuk molekul untai-ganda. Terdapat kclas-kclas
endonuklease yang mampu mcngenali sekuens spesifik dalam
DNA; sebagian besar enzim ini adalah endonuklease restriksi
(restriction endonuclease), yang dalam tahun-talnin terakhir
menjadi komponen penting dalam genetika molekular dan ilmu
kedokteran. Pada Tabel 39-2, dicantumkan beberapa endonuklease
restriksi yang saat ini diketahui.
Sebagian nuklease mampu mcnghidrolisis suatu nukleotida
hanya jika enzim tersebut terdapat di ujung suatu molekul; kelas
enzim ini disebut sebagai eksonuldease. Eksonuklease bekerja
hanya dalam satu arah (3’ —> 5’ atau 5’ —► 3’)- Pada bakteri,
eksonuklease 3’ —> 5’ adalah bagian integral perangkat replikasi
DNA dan enzim-enzim ini berfungsi untuk mengedit—atau
memeriksa kesalahan— deoksiribonuldcotida yang baru
ditambahkan untuk pembentukan pasangan basa.

RINGKASAN
•

•

lelah lama diketahui bahwa
terdapat enzim-enzim
yang mampu menguraikan
asam
m nukleat. Berbagai
nuklease ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara.
Nuklease yang memperlihatkan spesifisitas untuk asam
deoksiribonukleat disebut sebagai deoksiribonuklease.

Tahel 34-2. Komponen ribosom mamalia.1

‘Subunit ribosom dtenlukan berdasarkan laju pengendapan dalam saluan Svedberg (40S atau 60S), lumlah protein unik dan massa lot.) I nya (BM) dan komponen KNA dari
masing-masing subunii dicanlumkan dalam ukuran (satuan Svedberg), rnassa, dan jumlah basanya.

DNA terdiri dari empat basa—A, G, C, dan T—yang
disatukan oleh ikatan fosfodiester dalam rangkaian linear
mulai dari posisi 3’ hingga 5’ gugus-gugus dcoksiribosa yang
berdekatan.
DNA tersusun menjadi dua untai oleh pembentukan pasangan
basa A ke T dan G ke C pada untai

•

•

•

•

komplementer. Untai-untai ini membentuk hcliks ganda di
sekeliling suatu sumbu sentral.
Sebanyak 3 x 10 y pasangan basa DNA manusia terorganisasi
menjadi komplemen haploid 23 kromosom. Sekuens dari
ketiga milyar nukleotida ini menentukan kcunikan masingmasing orang.
DNA merupakan cetakan untuk rcplikasinya sendiri sehingga
gcnotipe DNA dapat dipertahankan dan dapat mcntranskripsi
sekitar 30.000 gen manusia menjadi berbagai molekul RNA.
RNA terdapat dalam beberapa struktur bcruntai tunggal, yang
sebagian besar secara langsung atau tak-langsung berperan
dalam sintesis protein atau regulasinya. Rangkaian linear
nukleotida pada RNA terdiri dari A, G, C, dan U, dan gugus
gulanya adalah ribosa.
Bentuk-bentuk utama RNA adalah RNA messenger (mRNA),
RNA ribosom (rRNA), RNA transfer (tRNA), dan small
nuclear RNA (smRNA, miRNA). Molekul RNA tertentu
berfungsi sebagai katalis (ribozim).
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PERAN BIOMEDIS*
Informasi genetik dalam DNA suatu kromosom dapat disalurkan
melalui replikasi yang tepat atau dapat saling dipertukarkan
melalui sejumlah proses, antara lain crossover (tukar/pindahsilang), rekombinasi, transposisi, dan konversi. Cara -cara ini
menjamin keberagaman organisme dan kemampuannya untuk
beradaptasi. Jika cara-cara ini mengalami kekacauan, dapat
timbul penyakit. Sejumlah sistem enzim ikut serta dalam
replikasi, perubahan, dan perbaikan DNA. Mutasi timbul akibat
adanya perubahan urutan basa DNA karena kesalahan dalam
proses replikasi, pergerakan, atau perbaikan DNA. Frekuensinya
sekitar satu per 10 6 kali pembelahan sel. Abnormalitas produk
gen (baik dalam fungsi maupun jumlah protein) dapat disebabkan
oleh mutasi yang terjadi di regio penyandi DNA (coding region)
atau regio regulatoriknya. Mutasi di sel germinativum akan
diwariskan kepada keturunannya (disebut transmisi/penularan
vertikal penyakit herediter). Sejumlah faktor, termasuk virus,
bahan kimia, sinar ultraviolet, dan radiasi pengion dapat
meningkatkan laju mutasi. Mutasi sering mengenai sel somatik
sehingga diwariskan ke generasi-generasi sel berikutnya, tetapi
hanya dalam organisme yang bersangkutan. Sudah jelas bahwa
sejumlah penyakit—dan mungkin sebagian besar kanker —
disebabkan oleh kombinasi efek transmisi vertikal mutasi serta
transmisi horizontal mutasi.

KROMATDN ADALAH MATERIAL
KROMOSOM YANG DIEKSTRAKSI DARI NUKLEUS SEL
EUKARDOT
Kromatin terdiri dari molekul DNA untai-ganda yang sangat
panjang, protein-protein basa yang relatif kecil yang
♦Sedapat mungkin pembahasan di bab ini dan di Bab 36, 37, dan 38 menyangkut
organisme mamalia yang, tentu saja, merupakan e^not mg . tinggi. Kadang-kadang kita

lebih
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molckul-mok 1 ^.^adatkan kromatin, terutama histon, adalah untu
^ggunakan DNA. Penelitian-penelitian kromatin dengan ikcl.partikd mikroskop elektron membuktikan adanya \ ~r\s tengai
bulat padat yang disebut nukleosom yang rj anien sekitar 10 nm dan
dihubungkan oleh ‘ilarnen'i<f‘in DNA dt (Gambar 35-1). Nukleosom
terdiri dan gului b sekitar kumpulan molckul histon.

Histon Merupakan Protein Kromatm
yong Paling Banyak

^^

Histon adalah suatu famili kecil protein bas“ ^'tan palms berkaitan.
Histon HI adalah protein yang be kafena longgar dengan kromatin
(Gambar 35-1). utan garam ikatan tersebut mudah dilepaskan dengan
larUt ini

setelah kromatin terlarut. Unit susunan kron ‘
jcnis
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histon, yaitu sekelompok protein yang mempunyai afinitas tinggi
terhadap histon. Sewaktu nukleosom dibentuk, histon-histon
dibebaskan dari chaperone histon. Nukleosom tampaknya
memperlihatkan preferensi untuk regio- regio tertentu di molekul
DNA spesifik, tetapi dasar dari distribusi nonacak ini (yang disebut
phasing) masih belum sepenuhnya dipahami. Distribusi ini
mungkin berkaitan dengan fleksibilitas fisik relatif sekuens-sekuens
nukleotida tertentu yang mampu merigakomodasi bagian-bagian
yang kusut di dalam supercoil serta adanya faktor-faktor pengikatDNA lain yang membatasi tempat-tempat penimbunan nukleosom.
Pengemasan-‘super’ nukleosom dalam nukleus ini tampaknya
bergantung pada interaksi histon Hi dengan nukleosomnukleosom di dekatnya.

STRUKTUR TBNGKAT-TMNGGI
MENENTUKAN DERAJAT KEPADATAN
KROMATQN

Pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop elektron pada kromatin
memperlihatkan adanya dua struktur tingkat- tinggi (ordo tinggi)—
fibril (serabut) 10 nm dan serat kromatin 30 nm—di luar struktur
nukleosom itu sendiri. Struktur nukleosom yang berbentuk piringan
memiliki diameter 10 nm dan tinggi 5 nm. Fibril 10-nm tersusun dari
nukleosom-nukleosom yang tepi-tepinya dipisahkan oleh suatu celah
tipis (30 bp DNA) dan permukaan datarnya sejajar dengan sumbu
fibril (Gambar 35-3). Fibril 10 nm mungkin selanjutnya membentuk
supercoil dengan enam atau tujuh nukleosom per putaran sehingga
membentuk serat- kromatin 30 nm (Gambar 35-3). Setiap putaran
supercoil relatif datar, dan permukaan nukleosom putaran-putaran
yang berurutan hampir sejajar satu sama lain. Histon HI menstabilkan
serat 30 nm tersebut, tetapi posisi histon ini dan posisi lebar celah
DNA belum diketahui dengan pasti. Nukleosom dapat membentuk
beragam struktur kompak. Untuk membentuk suatu kromosom
mitosis, serat 30 nm harus dikemas dengan lebih rapat dengan
panjang 100' kali lipat (lihat bawah).
Pada kromosom an ter fase, serat kromatin tampak tersusun
menjadi lengkung {loops) atau domain 30.000- 100.000 bp yang
melekat pada suatu per&ncahl scaffolding (atau matriks penunjang)
di dalam nukleus. Dalam domain- domain ini, sebagian sekuens
DNA dapat tidak terletak secara acak. Diperkirakan bahwa setiap
domain lengkung kromatin mempunyai satu atau beberapa fungsi
genetik yang mengandung regio penyandi maupun regio
nonpenyandi pada gen-gen yang asal nya sama. Arsitektur nukleus
ini kemungkinan besar bersifat dinamik dan memiliki efek
regulatorik terhadap regulasi gen.

I.

BEBERAPA BAGIAN KROMATIN
BERSIFAT "AKTIF" &
YANG LAINNYA "INAKTIF"
inisme mctazoa mengandung
Secara umum, setia[> sel disama.
orgr Karena itu, perbedaan antara
tipe sel suatu organisme akan menimbulkan ekspresi informasi
informasi genetik yang
genetik yang berbeda. Kromatin yang mengandung gen-gen
aktif (yi. kromatin yang aktif secara transkripsional) telah
dibuktikan memiliki beberapa perbedaan dibandingkan
dengan rcgio yang inaktif. Struktur nukleosom kromatin
aktif tampaknya mengalami perubahan, kadang-kadang
cukup mencolok di regio-regio yang sangat aktif. DNA
kromatin aktif mengandung regio-regio besar (panjang
sekitar 100.000 basa) yang relatif lebih peka terhadap
penguraian olch nuklease misalnya DNase I. DNase I
dapat membuat potongan-potongan untai-tunggal di semua
segmen DNA (tidak memiliki spcsifisitas sekuens). Enzim
ini akan mencerna DNA yang tidak dilindungi oleh protein
menjadi deoksinukleotida komponennya. Sensitivitas
terhadap DNase regio kromatin yang sedang ditranskripsikan
secara aktif hanya mencerminkan adanya potensi transkripsi
bukannya transkripsi itu sendiri, dan pada beberapa sistem
dikaitkan dengan kurangnya 5-metildcoksisitidin di DNA
dan modifikasi kovalen histon tertentu (fosforilasi, asetilasi,
dsbnya; lihat Tabel 35-1).
Di dalam regio kromatin aktif yang panjang terdapat
rangkaian-rangkaian nukleotida yang lebih pendek (100300 buah), yang memperlihatkan sensitivitas yang bahkan
lebih tinggi (10 kali lipat) terhadap DNase I. Tempat
hipersensitif ini mungkin terbentuk akibat konformasi
npermudah akses nuklease ke DNA.
z terletak tepat di sebelah hulu gen aktif
struktural yang mempermudah
akses
Regio-regio ini sering terletu.* --------------dan merupakan lokasi interupsi struktur nukleosom a at
ngiKatanprotein-protein
protein-pruicmfaktor transkripsi regulatorik
^
pengikatan
nhiston (lihat Bab 36 dan 38). Pada banyak kasus, jika
suatu gen dapat ditranskripsikan, gen tersebut sering
memiliki
tempat (-tempat)
di
HIM iv-llipai
JVC ley hipersensitif-DNasc
Jtepat di sebelah hulunya. Seperti disinggung sebelumnya,
protein regulatorik nonhiston yang berperan dalam ° n^ro
transkripsi dan yang terlibat dalam mempertahankan a s ke
untai cetakan menyebabkan terbentuknya tempat-tempat
hipersensitif. Tempat hipersensitif juga sering mem en petunjuk
awal tentang keberadaan dan lokasi suatu e cmen
kontrol transkripsi.
,.
Selama intcrfase, kromatin yang tidak aktif ditranskripsikan akan dikemas rapat seperti yang tampak pada peme
riksaan dengan mikroskop elektron cjan disebut sebagai ie
terokromatin; kromatin y a n g aktif ditranskripsikan tamP'1 kurang
padat dan disebut sebagai eukromadn. Dalam siklus sel
mamalia, eukromatin mengalami replikasi lebih awa dibanding
heterokromatin (lihat bawah).
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DNA heliksganda polos

DNA dupleks (bawah). DNA kromosom dikemas dan disusun dalam
Gambar 35-3. Pengemasan DNA dalam kromosom metafase (atas) hingga din/ ' Uo n da n penyusunan (bawah sampai atas) mengurangi
hebcrapa tingkatan seperti diperlihatkan (lihat Tabel 35 -2). Setiap fa* pemadatan a.
sehingga hampir tidak mengalami transkripsi sama
aksesibilitas keseluruhan DNA sehingga sekuens-sekuens DNA dalam' k ™ m c * ° ' D n a ujung-ke-ujung hingga 10* kali lipat. Kondensasi dan
sekali Secara keseluruhan, kelima tingkat pemadatan DNA im memence an p. se |ama siklus sel replikatif normal (lihat Gambar 35 -20).
dekondensasi sempurna DNA linier dalam kromosom terjadi dalam rentang beberapa jam
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Terdapat dua jenis heterokromatin: konstitutif dan fakultatif.
Heterokromatin konstitutif selalu memadat sehingga karenanya
inaktif. Jenis ini ditemukan di bagian- bacrian yang dekat sentromer
kromosom dan di ujung kromosom (telomer). Heterokromatin
fakultatif kadang- kadang memadat, tetapi pada waktu lain
heterokromatin ini ditranskripsikan secara aktif sehingga tidak
memadat dan tampak sebagai eukromatin. Dari dua anggota
pasangan kromosom X pada mamalia betina, satu kromosom X
hampir sama sekali inaktif secara transkripsional dan
heterokromatik. Namun, kromosom X heterokromatik mengalami
dekondensasi sewaktu gametogenesis dan ditranskripsikan sccara
aktif pada masa mudigah dini karena itu, kromosom ini merupakan
heterokromatin fakultatif.
Beberapa sel-sel serangga, mis. Chironomus, mengandung
kromosom raksasa yang bereplikasi sepuluh siklus tanpa ada
pemisahan dengan kromatid anak. Salinan-salinan DNA ini berjajar
dalam urutan yang sesuai dan menghasilkan kromosom berpita yang
mengandung regio-regio kromatin padat dan pita-pita jernih
kromatin yang lebih longgar. Regio kromosom politen yang aktif
ditranskripsikan ini mengalami dekondensasi khusus menjadi
"puffs" yang dapat dibuktikan mengandung enzim-enzim yang
berperan untuk transkripsi dan merupakan tempat sintesis RNA
(Gambar 35-4).

DNA TERSUSUN MEMBENTUK
KROMOSOM
Saat metafase, kromosom mamalia tampak simetri rangkap- dua.
Sister chromatid identik duplo saling berhubungan di sentromer,
yaitu posisi relatif yang khas untuk suatu kromosom (Gambar 35-5).
Sentromer merupakan suatu bagian yang kaya adenin-timin (A-T)
dengan ukuran berkisar dari 102 (ragi pembuat bir) hingga 106
(mamalia) pasangan basa. Sentromer mengikat beberapa protein
dengan afinitas yang tinggi. Kompleks ini, yang dinamai kinetokor
{kineto chore), merupakan “jangkar” bagi mitotic spindle
(gelendong mitosis). Oleh karena itu, struktur ini esensial bagi
pemisahan kromosom selama mitosis.
Ujung-ujung setiap kromosom mengandung struktur yang
disebut telomer. Telomer terdiri dari sekuens pendek yang kaya-T-G
yang berulang. Telomer manusia memiliki pengulangan sekuens 5’TTAGGG-3’ dengan jumlah ber- variasi dan dapat memanjang
hingga beberapa kilobasa. Telomerase, suatu kompleks multisubunit
yang mengandung RNA dan berkaitan dengan DNA polimerase
depen- den-RNA virus (reverse transcriptase), adalah enzim yang
berperan dalam sintesis telomer sehingga penting untuk
mempertahankan panjang telomer. Karena pemendekan telomer
dilaporkan berkaitan dengan transformasi keganas- an dan penuaan,
telomerase menjadi sasaran menarik untuk kemoterapi kanker dan
pengembangan obat. Setiap sistet
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Sister chromatid No. 2
Sister chromatid No. 1

Sentromer

Gambar 35-5. Dua sister chromatid pada kromosom 12 manusia.
Diperlihatkan lokasi regio sentromer yang kaya akan A+T yang
menghubungkan kedua sister chromatid, demikian juga dua dari
empat telomer yang terdapat di bagian paling ujung kromatid yang
melekat satu sama lain di sentromer.

Telomer

(TTAGG)n
Gambar35-4. Ilustrasi tentang korel.isi antara RNA polimeraseII clan sintesis
RNA messenger. Sejumlah gen, yang clilabel A, B (atas' dan 5C, tetapi bukan
gen-gen cli lokus (pita) BR.J (5>C, BR3, ba\\\ih diaktifkan ketika larva
Chironomus trnlans diberi kejutan panas (/leaf shock) sebesar V) "C selama 50
menit. (A) Distribusi R\-\ polimerase II cli kromosom IV kelenjar liur (Linda
panah). Enzim dideteksi dengan imunofluoresensi dengan menggunakan
antibodi terhadap polimerase. 5C clan UR 5 adalah pita spesifik kromosom IV,
dan tanda panah menunjukkan pulls. (B) Autoradiogram sebuah kromosom IV
yang diinkubasi dalam 'H-uriclin sebagai label RNA. Perhatikan adanya ikatan
imunofluoresensi dan adanya RNA radioaktif (titik hitam). Bar = 7 pm
(Diproduksi ulang clengan izin dan Sass H. RNA polymerase 13 in polytene
chromosome. Cell I982;28:2?4, Copyright (c) 1982. Dicetak ulang dengan i/in
dari Elsevier.)

chromatid mengandung satu molekul DNA untai-ganda. Selama
interfase, kemasan molekul DNA menjadi kurang padat
dibandingkan kemasan nya kromosom yang terkon- densasi
sewaktu metafase. Kromosom metafase hampir sama sekali tidak
dapat ditranskripsikan.
Genom haploid manusia terdiri dari sekitar 3 x lO' bp dan
sekitar 1,7 x 10 nukleosom. Karena itu, masing- masing dari ke23 kromatid dalam genom haploid manusia mengandung ratarata 1,3 x 10s nukleotida dalam satu molekul DNA untai-ganda.
Panjang setiap molekul DNA harus dipadatkan 8000-kali lipat untuk menghasilkan struktur kromosom metafase! Pada
kromosom metafase, serat kromatin 30 nm juga mengalami
pelipatan menjadi serangkaian looped domains (domain
melengkung), yang bagian proksimalnya melekat pada suatu
perancah nonhiston berprotein di dalam nukleus (Gambar 35-3),
Rasio pengemasan masing-masing ordo (tingkat) struktur DNA
diringkaskan di Tabel 35-2.

Pengemasan nukleoprotein di dalam kromatid tidaklah
berlangsung acak, seperti dibuktikan oleh pola khas yang
diamati jika kromosom dipulas dengan pulasan seperti spesifik
kuinakrin atau Giemsa (Gambar 35-6).
Dari satu individu ke individu dalam spesies tertentu, pola
pemulasan (banding) komplemen kromosom keseluruhan tidak
berbeda; namun, pola ini sangat berbeda dari spesies lain,
bahkan pada spesies yang berkaitan erat. Karena itu,
pengemasan nukleoprotein dalam kromosom eukariot tingkattinggi harus bergantung pada karakteristik- karakteristik
molekul DNA yang spesifik untuk spesies.
Kombinasi teknik pemulsan khusus dan mikroskopi
beresolusi-tinggi memungkinkan para ahli genetik untuk
memetakan secara tepat ribuan gen ke regio-regio spesifik
kromosom mencitdan manusia. Dengan terungkapnya sekuens
mencit dan manusia baru-baru ini, menjadi jelas bahwa banyak
metode pemetaan visual ini yang sangat akurat.
Tabel 35-2. Rasio pengemasan masing-masing ordo (tingkat)
struktur DNA
Bentuk Kromatin

Rasio Pengemasan

DNA heliks-ganda polos.

-1,0

Fibril 10-nm nukleosom

7-10

Serat kromatin 30 nm
nukleosom superheliks
Kondensasi lengkung
kromosom saat metafase

40-60
8000

Regio Penyandi Sering Disela oleh
Sekuens Intervensi
Pada genom eukariot, regio DNA penyandi protein, yang
transkripnya muncul di sitoplasma sebagai molekul mRNA^
biasanya disela oleh sekuens intervensi besar DNA yang
tidak menyandi protein. Karena itu, transkrip primer DNA
(prekursor mRNA, semula dinamai hnRNA karena spesies RNA
ini cukup heterogen ukurannya [panjangnya] dan sebagian besar
hanya berada di nukleus), mengandung sekuens-sekuens RNA
penyela noncoding (tidak menyandi protein) yang harus
dikeluarkan dalam suatu proses yang juga menyatukan segmensegmen penyandi untuk membentuk mRNA matur. Dalam
genom, sebagian besar sekuens penyandi sebuah mRNA disela
(dan dengan demikian di transkrip primer) oleh paling sedikit
satu—dan pada beberapa kasus hingga sebanyak 50—sekuens
penyela yang tidak menyandi protein (intron). Umumnya intron
jauh lebih panjang dibanding regio penyandi (ekson).
Pemrosesan transkrip primer yang mencakup pengeluaran intron
dan penyatuan ekson-ekson yang berdekatan, dijelaskan secara
rinci di Bab 36.
Fungsi sekuens penyela atau intron, belum jelas Intron dapat
berfungsi memisahkan domain-domain funesional (ekson) dalam
suatu bentuk yang memungkinkan tan ulang (rearrangement)
genetik melalui rekombinasi yang berlangsung lebih cepat
dibanding seandainya semua L! penyand, suatu fungsi genetik
berurutan secara kontinu
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Kromosom (1-2 x
101 gen)

1,5 x 10° bp
Kelompok gen
(-20 gen) ----------- ------------

2x 10* bp
Gen

I 8 x 103 nt
Transkrip primer

2 x 103 nt

mRNA
——
Gambar 35-7. Hubungan antara DNA kromosom dan mRNA. Komplemen DNA haploid manusia yang lerdiri dari 3 x 10*'
pasangan basa (bp) tersebar cli 23 kromosom. Gen berkelompok -kelompok cli dalam kromosom ini. Gen biasa memili ki
panjang 2 x 10 4 bp, termasuk regio regulatorik (daerah berarsir) yang biasanya terletak cli ujung 5' gen. Regio regulatorik
yang diperlihatkan di sini berada cli samping tempat awal (inisiasi) transkripsi (tanda panah). Sebagian besar gen eukariot
memiliki ekson clan intron bergantian. Dalam contoh ini, terdapat sembilan ekson (bagian yang berwarna gelap) dan
delapan intron (bagian yang berwarna terang). Intron dikeluarkan dari transkrip primer oleh reaksi pemrosesan, clan
ekson-ckson disatukan dalam sekuens untuk membentuk mRNA matur (nt, nukleotida).

metafase^lh 6 \ Ka r i o t i P e manusia (seorangpria yang memiliki konslilusi normal 4(>,XY). of FI I awce^da^F ^ n ^ a n
Giemsa dan dijajarkan sesuai dengan Paris Convention (Courtesy

Meningkatnya laju tata-ulang genetik domain-domain fungsional
memungkinkan evolusi fungsi biologis secara cepat. Hubungan
antara DNA kromosom, kelompok gen dalam kromosom, struktur
ekson-intron gen, clan produk mRNA final diperlihatkan di Gambar
35-7.

BANYAK GENOM MAMALIA YANG
BERLEBIHAN & BANYAK YANG TBDAK
DITRANSKRIPSIKAN
Genom haploid masing-masing sel manusia terdiri dari 3 x 10;
pasangan basa DNA yang dibagi menjadi 23 kromosom. Seluruh
genom haploid mengandung jumlah DNA yang cukup untuk
menyandi hampir 1,5 juta gen ukuran biasa. Namun, studi-studi
mengenai laju mutasi dan kompleksitas genom organisme tinggi
memberi isyarat kuat bahwa manusia hanya memiliki <100.000
protein yang disandi oleh -1% genom manusia yang tersusun dari
DNA ekson. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebanyakan DNA tidak
menyandi protein—yi. informasi yang terkandung di dalamnya tidak
pernah ditranslasikan menjadi sekuens asam amino molekul protein.
Jelaslah, sebagian kelebihan sekuens DNA ini berfungsi untuk
mengatur ekspresi gen sewaktu perkembangan, diferensiasi, dan
adaptasi lingkungan, baik berfungsi sebagai tempat mengikat protein
regulatorik maupun dengan menyandi RNA regulatorik (yi. miRNA).

Kromosom
m
et o c e

^

Sebagian kelebihan tersebut jelas membentuk sekuens penyela
atau intron (24% dari genom manusia total) yang memisahkan
regio-regio penyandi dalam gen, tetapi banyak dari kelebihan
sekuens DNA ini tampaknya tersusun oleh famili-famili sekuens
berulang (repeated sequences) yang fungsinya belum diketahui
pasti. Ringkasan tentang gambaran penting genom manusia
disajikan di Bab 39.
DNA genom eukariot dapat dibagi menjadi berbagai ’’kelas
sekuens”. Kelas-kelas tersebut adalah DNA non- repetitif, atau
DNA sekuens-uiiilc dan DNA sekuens bcr- ulang. Pada genom
haploid, DNA sekuens-unik umumnya mencakup gen-gen
salinan tunggal yang menyandi protein. DNA repetitifdi genom
haploid mencakup sekuens-sekuens yang jumlah salinannya
bervariasi dari 2 hingga sebanyak
107 salinan per sel.

Lebih dari Separuh DNA di Organisme
Eukariot Merupakan Sekuens yang Unik atau
Nonrepetitif
Perkiraan ini (dan distribusi DNA sekuens-berulang)
didasarkan pada berbagai teknik hibridisasi DNA-RNAdan,
yang lebih baru, pada penentuan langsung sekuens DNA.
Teknik-teknik serupa digunakan untuk memperkirakan jumlah
gen aktif dalam suatu populasi DNA sekuens unik. Pada ragi
untuk membuat minuman bir (Saccharomyces

cerevisine, suatu eukariot tingkat rendah), hanya dua pertiga dari
6.200 gen yang diekspresikan. Di jaringan tipikal eukariot
tingkat tinggi (mis. hati dan ginjal mamalia), terjadi ekspresi
10.000 sampai 15.000 gen. Tentu saja di masing- masing
jaringan diekspresikan berbagai kombinasi gen dan bagaimana
hal ini terjadi merupakan salah satu pertanyaan besar yang
belum tcrjawab dalam biologi.

Pada DNA Manusia, Setidaknya 30%
Genom Terdiri Atas Sekuens Berulang
DNA sekuens-berulang secara umum dapat diklasifikasikan
sebagai repetitif moderat atau sangat repetitif. Sekuens yang
sangat repetitif terdiri dari 5-500 pasangan basa yang berulang
dalam susunan tandem. Sekuens-sekuens ini biasanya
berkelompok di sentromer dan telomer kromosom dan terdapat
dalam jumlah 1-10 juta salinan per genom haploid. Sekuenssekuens ini tidak ditranskripsikan dan dapat berperan menentukan
struktur kromosom (lihat Bab 39).
Sekuens repetitif moderat yang berdasarkan definisi
berjumlah kurang dari 106 salinan per genom haploid, tidak
berkelompok tetapi tersebar di antara sekuens-sekuens unik.
Pada banyak kasus, sekuens berulang penyela yang panjang ini
ditranskripsikan oleh RNA polimerase II dan mengandung cap
(tudung) yang tidak dapat dibedakan dari
tudung yang terdapat di mRNA.

Sekuens berulang moderat diklasifikasikan, bergantung pada
panjangnya, menjadi long interspersed repeat sequnce (LINEsekuens berulang penyela yang panjang) atau short interspersed
repeat sequence (SINE). Kedua tipe tampaknya bersifat retroposon, yi,
keduanya berasal dar, pergerakan satu lokasi ke lokasi lain
(transposisi) melalui suatu RNA perantara oleh kerja reverse
transcriptase yang mentranskripsikan cetakan RNA ke DNA.
Genom mamalia mengandung 20.000- sn n()0 calinan LINE 6-7 kb,
yang merupakan famili spesifik- spesies dari elemen berulang.
SINE lebih pendek (70-300 bp) dan mungkin terdapat lebih dari
100.000 salinan pcr genom. Dari berbagai SINE dalam genom
manusia, satu famili, femili Alu, terdapat dalam sekitar 500.000
salinan per genom haploid dan membentuk setidaknya 5-6% genom
manusia. Anggota famili Alu dan analognya di hewan
ditranskripsikan sebagai* komponen integral hnRNA atau sebagai
molckul RNA tersendiri, termasuk RNA 4,5S dan RNA 7S yang
telah banyak diteliti. Anggota famili khusus ini sangat terkonservasi
di dalam suatu spesies, dan juga di antara spesies mamalia.
Komponen-komponen SINE, termasuk anggota famili Alu,
merupakan elemen yang dapat bcrpindah-pindah, mampu melompat
masuk dan keluar dari berbagai tempat di dalam genom (lihat
bawah). Hal ini dapat menimbulkan efek yang parah, seperti
dicontohkan olch penyisipan sekuens Alu ke dalam sebuah gen
yang,
jika
mengalami
mutasi
parah,
menyebabkan
neurofibromatosis.

/
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proses tukarrenat
silang
homolog
tidak
b e r l a n g s u n g p c r t u k a r a n informasi atau
rekombinast dapat m \romosom dapat mencnma vang
tidak sepadan. bam
mengalami delest,
f, I sedikit material genetik sen ^ )ebih banyak

Tabel 35-3. Sebagian gambaran utama struktur
*"u,Tgsi DNA mitokondria manusia .
Bprbpntuk sirkulor, beruntai ganda,
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Gambar 35-8. Peta gen mitokondria manusia. Peta memperlihatkan untai berat (untai atas) dan untai

sU
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Sekuens Berulang Mikrosatelit

dilaporkan menimbulkan korea Hunt^

Terdapat satu kategori pada sekuens berulang yang berada
dalam keadaan berkelompok dan tersebar. Sekuens ini terdiri
dari 2-6 bp yang diulang-ulang hingga 50 kali. Sekuens
mikrosatelit ini paling sering pengulangan dinukleotida AC pada
satu untai an
i
untai pasangannya, tetapi juga terdapat beberapa cntu< lain,
termasuk CG, AT, dan CA. Sekuens berulang AC diperkirakan
terdapat di 50.000-100.000 lokasi di genom.
Di setiap lokus, jumlah pengulangan ini dapat ervariasi di kedua
kromosom sehingga terbentuk hetcrozigositas jumlah salinan
mikrosatelit tertentu pada seseorang. a ini merupakan sifat yang
diwariskan, dan karena jum a dan kemudahan pendeteksiannya
dengan menggunakan reaksi berantai polimerase (PCR) (Bab 39),
pengu angan sangat bermanfaat dalam membuat peta keter aitan
geneti c. Sebagian besar gen berkaitan dengan satu atau lebih
penanda mikrosatelit sehingga posisi relatif gen-gen i lomosom
dapat diperkirakan demikian juga keterkaitan sebuah gen dengan
penyakit. Dengan menggunakan
> se|um
besar anggota suatu keluarga dapat dengan cepat is g untuk
menemukan polimorfisme mikrosate it Adanya hubungan
polimorfisme spesifik dengan gen di anggota keluarga yang
terkena-—dan ti a a ^ hubungan keterkaitan ini pada anggota
keluarga y g terkena—mungkinmerupakan petunjuk pertam dasar
genetika penyakit.
iumlahnya (insta-

Sekuenstrinukleotidayangmemng J ^

Sekuens

bil.tas mikrostatelit) dapat menyebabka p berkaitan de. berulang yang
tak-stabil p(CGG)n d,laP° k‘lcotida lain yang ngan fragile
Xsyndrome. Pengulangan
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i akibat transkripsi terbalik r°Rio U
messenger
yang telah diproses (yang regio^]) lntronn^a telah dikeluarkan dan ditambahi ekor poli trqn„i atu'satunya
mekanisme yang dapat digunakan oleh adalaJ^ tcr^a*'^ >ni untuk
berintegrasi ke dalam genom rnern-|.^ro'scs transP°sisi. Pada
kenyataannya, ”processedgene" ScPerr'' ' 'Sckucns berulang terminal di
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Gambar 35-10. Proses tuk.ir-silang y* j un g
cli rcgio genom m.im.ili.i yang meng , , r 1t nl bentuk-a~
Struktural yang menyandi hemoglobin d«m j l C pr»og!otK'
produk rekombinan yang tak-sepada 11 ^^ Corrtoh
Laporc delta-beta dan anti-Lapore * > e U1 *. i u |car-si^g
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Pada Sebagian Virus Terjadi

Dimfegrasi Kromosomni
Beberapa virus bakteri (bakteriofaga) mampu berekombinasi
dengan DNA bakteri pcjamu sedemikian rupa sehingga
informasi genetik bakteriofaga menyatu secara linier ke dalam
informasi genetik pcjamu. Integrasi ini yang merupakan
salah satu bentuk rekombinasi, terjadi melalui mekanisme
yang dilukiskan di Gambar 35-11 - Tulang punggung genom
sirkular bakteriofaga diputus, demikian juga molckul DNA
pcjamu; ujung-ujungyangsesuai disambungdengan polaritas
yang sesuai. Bentuk DNA bakteriofaga dibuat menjadi lurus
C’dilinierkan”) sewaktu berintegrasi ke dalam molckul DNA
bakteri—yang biasanya juga merupakan lingkaran tertutup.
Tempat integrasi atau rekombinasi genom bakteriofaga
dengan genom bakteri dipilih melalui salah satu dari dua
mekanisme berikut. Jika bakteriofaga mengandung sekuens
DNA yang homolog dengan sekuens di molekul DNA
pejamu, dapat terjadi proses rekombinasi yang serupa dengan
yang terjadi di antara kromosom-kromosom homolog.
Namun, beberapa bakteriofaga menyintesis protcin yang
mengikatkan tempat-tempat tertentu di kromosom bakteri
pada tempat nonhomolog yang khas untuk molekul DNA
bakteriofaga. Integrasi terjadi di tempat ini dan disebut
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ketidakcocokan di salahtersebut. Hal ini dapat menyebabkan fiksasi
menyT! 'rarian C1‘ seluruh famili sekuens berulang sehingga
rcpctir fn homoScnisasi sel<uens anggota famili DNA '*■ Proses terakhir
ini disebut sebagai konversi gen.
Per

‘

P: C

regio

5'

Pa representisi • ditranskripsikan, regJO °n, dan
ekor 3’ poli(A)
,nrr

spesifik-tempat”.

Banyak virus hewan, terutama virus onkogenik—dapat
•secara langsung atau, pada kasus virus RNA seperti HIV
yang menyebabkan AIDS, transkrip DNA virus tersebut
yang terbentuk melalui kerja DNA polimerase yang bergantung pada RNA virus, atau reverse transcriptase—-dapat
terintegrasi ke dalam kromosom sel mamalia. Integrasi DNA
virus hewan ke dalam genom hewan tersebut biasanya tidak
spesifik untuk satu tempat tetapi cenderung terjadi i tempat

tukaran Sister Chromatid

mem °rfnismc l-'llkariot diploid seperti manusia, setelah Kand faSC S S,klUS’
SCl mcn an
bcntuk
sister
bCrada
da'am
8 dung DNA tetraploid. pasan ng3n
chromatid
masin8an;PaSangan kromosom (Gambar 35-6). Masing- cenetik
chro9natid ini
mengandung informasi
produk yang idCnfik karCna rnasing"rr>asing merupakan krom repl,kasi
semikonservatif molekul DNA induk
sister Tm yang berSangkutan' Teriadi tukar-silang antara pertuk r°niatld yan8 identik
secara
chromatid ini
genetis ini. Tentu saja, memilVtan
(Gambar 3512) tidak
nUK-,',
. konsekuensi Scnetik selama pertukaran terjadi
tukar-silang yang sepadan.

Tata-Ulang Gen Imunoglobulin
SCl mama,ia

terpilih.
Tiroirflsp&osDSD Despot
Metmgbosollkcaini
Processed Gene
Di sel eukariot, elemcn-elemcn kecil DNA yang jda. ^
berupa berupa virus dapat bergerak keiuar-mas

J

* teriadi tata-ulang gen yang menarik sc . ia perkembangan dan
diferensiasi. Contohnya, pada
V| dan C‘ UntUk SatU moIekul

B

imunoglobulin

(*• ab 38) tersebar jauh di DNA germinal. Di DNA
^ I tnghasil imunoglobulin (sel plasma), gen-gen V, dan sama telah
dipindahkan secara Hsik agar saling
Gambar 35-11. Integrasi sebuah genom sirkular scbua v l ri (dengan
gen A, 13, dan C) ke dalam molekul DNA pej a fT l U K en 8‘ gen 1 dan
2) serta urutan gen yang terbentuk.

Gambar

35-12. Sister chromatid exchanges antara
kromosom- kromosom manusia. Hal ini dapat dideteksi dengan
pewarnaan Giemsa kromosom sel yang bereplikasi untuk dua siklus
dengan keberadaan bromodeoksiuridin. Tanda panah menunjukkan
beberapa tempat pertukaran. (Courtesy of S Wolff dan ) Bodycote) .

berdekatan di genom dan dalam unit transkripsi yang sama.
Meskipun demikian, tata-ulang DNA selama diferensiasi ini tidak
menyebabkan gen V{ dan C, berdampingan di DNA. DNA
mengandung sekuens-sekuens penyela atau yang tersisip dengan
panjang sekitar 1200 pasangan basa di atau dekat dengan taut regio
V dan C. Sekuens tersisip tersebut ditranskripsikan menjadi RNA
bersama dengan gen Vj dan C,, dan informasinya dikeluarkan dari
RNA sewaktu pemrosesan terjadi di nukleus (Bab 36 dan 38).

SINTESIS & REPLIKASI DNA
DIKONTROL SECARA KETAT
Fungsi primer replikasi DNA dipahami sebagai penyedia- an
informasi genetik yang dimiliki induk kepada anaknya. Karena itu,
replikasi DNA harus tuntas dan dilaksanakan dengan cara
sedemikian rupa sehingga stabilitas genetik organisme dan spesies
dapat dipertahankan. Proses replikasi DNA bersifat kompleks dan
melibatkan banyak fungsi sel serta beberapa prosedur verifikasi
untuk memastikan kete- patan replikasi. Sekitar 30 protein terlibat
dalam replikasi kromosom E. coli, dan proses ini jauh lebih rumit
pada organisme eukariot. Pengamatan enzimologik pertama mengenai replikasi DNA dibuat pada E. coli oleh Kornberg yang
menguraikan adanya suatu enzim yang sekarang dinamai
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DNA polimerase I di organisme tersebut. Enzim ini memiliki
banyak aktivitas katalitik, struktur yang kompleks, dan
membutuhkan trifosfat pada empat deoksiribonuklcosida
adenin, guanin, sitosin, dan timin. Reaksi polimerisasi yang
dikatalisis oleh DNA polimerase I E. coli menjadi prototipe
untuk semua DNA polimerase baik pada prokariot maupun
eukariot, meskipun kini diketahui bahwa peran utama polimerase ini adalah menuntaskan replikasi untai yang tertinggal.
Di semua sel, replikasi dapat terjadi hanya dari cetakan DNA
untai-tunggal (ssDNA). Harus terdapat mekanisme untuk
mendeteksi tempat inisiasi replikasi dan untuk menguraikan
(unwind) DNA untai-ganda (dsDNA) di tempat- tempat tersebut.
Kemudian kompleks replikasi harus terbentuk. Setelah replikasi
terselesaikan di suatu bagian, untai induk dan anak harus
membentuk kembali dsDNA. Di sel eukariot, suatu tahap
tambahan harus berlangsung. dsDNA harus secara presisi
membentuk kembali struktur kromatin, termasuk nukleosom yang
ada sebelum replikasi dimulai. Pada sel eukariot, keseluruhan
proses ini belum diketahui secara jelas, namun pada sel prokariot
proses replikasi sudah cukup diketahui secara rinci, dan prinsipprinsip umumnya diperkirakan sama pada keduanya. Tahap-tahap
utama tercantum di Tabel 35-4, diperlihatkan di Gambar 35-13,
dan dibahas, secara berurutan, di bawah. Sejumlah protein,
sebagian besar mempunyai efek enzimatik spesifik, terlibat dalam
proses ini (Tabel 35-5).

Origin of Replication
Di origin of replication (ori, pangkal/asal replikasi), terdapat
hubungan protein pengikat-dsDNA spesifik-sekuens dengan
serangkaian sekuens DNA berulang direk. Pada bakteriofaga oriA,
terikat oleh protein O (yang disandi oleh A.) pada empat tempat
yang berdekatan. Pada E. coli, oriC terikat oleh protein dnaA. Pada
keduanya, terbentuk suatu kompleks yang terdiri dari 150-250 bp
DNA dan multimer protein pengikat-DNA. Hal ini menyebabkan
denaturasi lokal dan penguraian {.unwinding} regio DNA yang
kaya akan A+ T di dekatnya. Di sel ragi teridentifikasi adanya
autonomously replicating sequences (ARS; replikator; sekuens
replikasi autonom). ARS mengandung sekuens 11-bp yang agak
mengalami degenerasi dan disebut origin replication element
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Dalam replikasi DNA, terdapat sejumlah ^ memiliki polimerase
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penting: (l) Pem«_ » ~0f-eading (2) prosesivitas (processivity),
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menentu ^ prosesivitas nukleotida per detik) polimerisasi yang
^^^mbahkan ke adalah ekspresi jumlah nukleotida yang
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Tabel 35-5. Kelas protein yang berperan dalam
replikasi

^U(Ndlf. ,
"°Wat.

nn D

Protein

Fungsi .., HI

-j- r ------------monofosfat
yang

DNA polimerase

Polimerisasi deoksiribonukleotida

i

Topoisomerase

Membebaskan hambatan torsional !
yang terjadi akibat penguraian ; yang
dipicu oleh helikase
DNA primase
■ Memulai sintesis primer RNA
Protein pengikat untai- j Meneegah penyatuan dini DNA j ke
bentuk asalnya (untai ; ganda)
tunggal
DNA ligase

; Menambal celah untai tunggal j
antara rantai nasen dan fragmen ;
Okazaki di untai retrograd.

rantai nasen sebelum polimerase terlepas dari cetakan. Fungsi
pengoreksian adalah mengidentifikasi kesalahan penyalinan dan
memperbaikinya. Pada E. coli, polimerase 111 (pol III)
berfungsi di garpu replikasi. Dari semua polimerase, enzim ini
paling cepat mengatalisis pemanjangan rantai dan merupakan
enzim
yang paling prosesif.
Enzim ini
mampu
mempolimerisasikan 0,5 Mb DNA dalam satu siklus pada untai
pendahulu. Pol III merupakan suatu kompleks protein besar (>1
MDa) dengan sepuluh subunit pada E. coli. Dua subunit 3
identik pada pol III mengelilingi cetakan DNA dalam suatu
’’penjepit” yang dapat bergeser yang merupakan penyebab
stabilnya kompleks ini dan tingginya prosesivitas yang
diperlihatkan enzim.
Polimerase II (pol II) terutama berperan dalam
pengoreksian dan perbaikan DNA. Polimerase I (pol I)
menuntaskan sintesis rantai antara fragmen-fragmen Okazaki di
untai retrograd. Sel eukariot memiliki padanan untuk masingmasing dari enzim ini plus beberapa enzim lain. Perbandingan
keduanya diperlihatkan di Tabel 35-6.
Pada sel mamalia, polimerase mampu mempolimerisasikan
sekitar 1 00 nukleotida per detik, suatu laju yang setidaknya
sepuluh kali lebih lambat dibanding laju polimerisasi
deoksinukleotida kompleks DNA polimerase bakteii. Laju yang
melambat ini dapat disebabkan oleh adanya interferen- si
nukleosom. Tidak diketahui bagaimana kompleks replikasi
mengatasi nukleosom ini.

OmiDSDoso <§» Pemcamijjainigcsfii (Eloragasi)
pada Sintesis DNA
Untuk memulai sintesis DNA (Gambar 35-14) diperlukan pruning
oleh suatu segmen pendek RNA, dengan panjang sekitar 10200 nukleotida. Proses priming (persiapan) ini memerlukan ikatan
nukleofilik di gugus 3’-hidro si primer RNA pada fosfat a
deoksinukleosida trifosfat yang masu
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Gambar 35-14. Inisiasi sintesis DNA pada suatu pr oleh deoksiribonukleotida trifosfat kedua.
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pemisahan kedua untai agar masing -masing dapat sebagai cetakan dengan
mengikatkan basa-basa nuk ke deokslnukleoslda tr,fosfat yang datang melal ^
hidrogen. Pemisahan heliks ganda DNA dipermu ^ SSB,

yaitu m

o!ekul protein

spesifik yang. mens struktur untai -tunggal sewaktu garpu rephkas, »

df

maju. P r o , c in

stabihsator ,n, berikatan secara k P dan stoikiometris dengan unta, tunggal tanpa
me g* ^ kemampuan nukleotida berfungsi sebaga, cetakani I ^ 35 -13). Selain
memisahkan kedua unta, hehks gan .

)Q

terjadi penguraian (unwind,ng) molekul

(sekali s P ^ pasangan nukleotida) agar untai dapat m»^ ^ harus terjadi dalam
segmen -segmen, sesua, denga replikasi DNA berlangsung. Pada semua organ,sme,
banyak fungsi "putar” (swivel) yang tersebar di

,likas‘ dalam
yang sama mereplikasikan kedua untai pada saat yang sama. Enzim tersebut

bp/mm). Keseluruhan genom mamalia

mereplikasi satu untai (’’untai pendahulu”) secara kontinu dalam arah 5’ ke 3\

waktu sekitar 9 jam, yaitu per,ode rata-rata ^

dengan arah maju secara keseluruhan. Enzim ini mereplikasikan untai yang lain (

retraploid dar, &

untai retrograd” atau lagging strand) secara diskontinu sambil membentuk

sel yang bereplikasi. Jika suatu genom mama' ^

3 x 10^

dalam arah 5’ ke 3\ tetapi pada saat yang sama, enzim ini menghadap ke ujung

0

* 10 bp)
( y l ..
butu

p er t a ma ;
rep

replikasi berlangsung di kedua arah.

diagram di Gambar 35-13 dan 35-16.

total mencapa, 100).

dikeluarkan sebagai bagian dari proses replikasi, sedangkan setelah terjadinya

oSom

rep

Ukas. (pada manusia jumlah

, dan terjadi di kedua arah di sepanjang semua

kedua untai direphkasi secara bersamaan

replikasi genom mitokondriam, potongan kecil RNA tetap menja i ag integral

rcp

repl i U

menghasilkan replication bubbles ( gelembu (Gambar 35-17). .

struktur DNA sirkular yang tertutup.

lika S , in,

as, )

■ ^ replikasi
tcla h

Berbagai tempat DNA pada eukariot masu

Pemberathuikcain) GeBembyinigi IRejp>OiiGc€as“
Pada kromosom bakteri sirkular, rephkas^

pada beberapa virus hewan, dan pada rag .
jelas bahwa inisiasi diatur balk secara , p
ini

^5

satu ori, yang secara kasar mengandung
3

"Gelembung replikasi

hkas.

kromosom

berjalan dari banyak titik awal d, mas,ng -m * »

Pada genom nukleus mamalia, sebagian besar primer RNA akhirnya

Awal replikasi

hkan

, m n t ) dari satu or,, rephkas, akan naengaras, waktu lebih dari 150 jam!

masalah ini dengan menggunakan dua str.

tereplikasi. Proses sintesis DNA semidiskontinu ini diperlihatkan melalui

Di satu spesies virus hewan (re
dNA untal tunggal
enzim yang mampu menyintesis rnolek ^ un[a;.„nggal. kemudian
untai ganda dar, “““V r^A, atau reverse Polimerase ini, DNA
polimerase depend
( ^ dnA.
transcriptase\mula-mula menymt^s
Mtakan
RNA dengan menggunakan 8™°
(eh virus tersebut,
Suatu nuklease spesifik yang dtkod ^ ^ DNA ya„g RNase H,
menguraikan untai RN ,
uk membentuk
^isa kemudian berfungsi sebaga. cetakan

d d. untuk membentuk genom

Organisme

belakang dari primer RNA sebelumnya dan bukan ke arah bagian yang belum

selesai kira-kira dalam 30 menit (laju replikas. «*esar

b

Gambar 35-19. n (retrovirus) terdapat satu kelas

diperlukan
di plol

bereplikasi dengan kecepatan yang sama sep

polimer nukleotida dalam letupan -letupan singkat 150-250 nukleotida, juga

• Utar ini dilakukan oleh nNA
semua organisme. Fungsi p
^ disatu untai
enzim-enzim spesifik yang
unwinding
heliks ganda yang audah lurus se K
dapat berlanjut Potongan in. 6
pcmbentukan
tanpa memerlukan asupan energ,
punggUng
kovalen
berenergi-tmgg,
.
„
ikatan
ba] E zim.
fosfodiester yang eerpotong
isomerase. Proses
enzim penambal in, disebut DNA P
35_lg yang
ni dilukiskan melalui diagram, d-G^ dependen.A„
rnembandingkannya dengan pen
menguraikan
oleh DNA ligase. Topo.somerase j u g $ [ r u k t u r tingkat. DNA
supercoiled. DNA supercoiled a
sirkular yang
U -bentuk di mo eku DN
memuntir d i sekeliling suatu int., P

{ ma u p u
k e

dimulai di ke P r e p hkasi,
titik yang berdekatan secara smkron LetuP
• • •• r^nlikasi DNA di ori/replikator,
atau inisiasi repliKasi

lompok

• . mrai (unwindins) Protein
terui* I di garpu replies

„

temporal karena rephkas.

Arah
replik
asi
DNA. Tampak replikasi dua-arah dan perk’

ngaru hi

mbentukan "gelembung replikasi" selama prOS

Gambar 35-17. Pe- ,
yang terurai di garpu rep

•

sintesis

c

posisi protein
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pada fase Gl akhir dan memungkinkan berlanjutnya siklus
melewati titik mulai (yeast/ragi) atau titik restriksi
(mamalia) sehingga sel masuk ke fase .sintesis DNA atau S
dan tidak dapat kembali ke fase sebelumnya.
Siklin D mengaktifkan CDK4 dan CDK6. Kedua kinase
ini juga disintesis selama Gl di sel yang aktif membelah.
Siklin D serta CDK4 dan CDK6 adalah protein nukleus
yang tersusun sebagai suatu kompleks di fase Gl lanjut.
Kompleks ini adalah suatu protein kinase serin-treonin
aktif. Salah satu substrat untuk kinase ini adalah protein
retinoblastoma (Rb). Rb adalah suatu regulator siklus sel
karena protein ini mengikat dan menginaktifkan faktor
transkripsi (E2F) yang penting untuk transkripsi gen-gen
tertentu (gen histon, protein replikasi DNA, dsbnya) yang
dibutuhkan untuk perjalanan dari fase Gl ke S. Fosforilasi
Rb oleh CDK4 atau CDK6 menyebabkan dibebaskannya
E2F dari represi transkripsi yang diperantarai oleh Rb—
karena itu, terjadi aktivasi gen dan siklus sel berlanjut.
SikJin dan CDK lain berperan dalam berbagai aspek
progresi siklus sel (Tabel 35-7). Siklin E dan CDK2
membentuk suatu kompleks di fase G1 lanjut. Siklin E cepat
terurai, dan CDK2 yang dibebaskan kemudian membentuk
kompleks dengan siklin A. Rangkaian ini diperlukan untuk
inisiasi sintesis DNA di fase S. Kompleks antara siklin B dan
CDK1 menentukan laju transisi G2/M di sel eukariot.
Gambar 35-19. Supercoiling DNA. Supercoil toroid (solenoi a kidal di gambar
kiri, akan berubah menjadi Supercoil yang memuntir ke kanan. Jika inti silindris
Banyak virus penyebab kanker (onkovirus) dan gen
dikeluarkan, Supercoil toroic kidal akan tampak seperti di gambar kanan.
pemicu kanker (onkogen) yang mampu menghilangkan
Transisi semacam mi analog dengan transisi yang terjadi ketika nukleosom
atau mengganggu restriksi yang sccara normal mengontrol
terganggu oleh ekstraksi histon dari kromatin dengan menggunakan gara
masuknya sel mamalia dari fase G1 ke fase S. Dari
berkonsentrasi tinggi.
pembahasan sebelumnya, kita dapat menduga bahwa
Tampaknya semua sel eukariot memiliki Procju^ gen yang
produksi berlebihan siklin—atau produksi siklin pada
mengatur transisi dari satu fase siklus sel ke ase lainnya. Siklin
saat yang tidak tepat—akan menyebabkan pembelahan
adalah famili protein yang konsentrasinya meningkat dan menurun
sel menjadi abnormal atau tak-terkendali. Dalam konteks
sepanjang siklus sel (sehingga diberi nama demikian). Siklin akan
ini perlu dicatat bahwa onkogen bcl yang menyebabkan
mengaktifkan berbagai protcin kinase dependen-siklin (CDK) yang
limfoma sel B tampaknya merupakan suatu gen siklin Dl.
memfostori asi berbagai substrat yang esensial untuk
Demikian juga, onkoprotein (atau transforming proteins')
keberlangsungan si us sel (Gambar 35-21). Contohnya, kadar siklin
yang dihasilkan oleh beberapa virus DNA mengincar
DI mening^ at
—.
adanya
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DNAIigase = E

Langkah 1 DNA topoisomerase I = E

E + ATP

(AMP-Enzim)
5’
H.C?) untai tunggal
yang terpotong
O 3’
H

Enzim (E) memotong '*6 3’
sebuah untai tunggal

I 5’

Langkah 2

BAE

' Pembentukan ikatan

berenergi strip tinggi

Langkah 3

Potongan ditambal

i—i
H
Camfcar 35-75. Perbandingan dua ienis reaksi .
kiri dikatalisis oleh DNA topoisomerase I sechnol *'*"

Terdeteksi adanya

DNA

‘

Ran

S k a , a n \ ca k s ' d ’

s eb e l a h

T? , = ^

dimodT^S W ^
ed ke-2. Worth, 1975; Copyright (c) 1975 by Worth Puhl h a"8 ^ Lchmnge;
■ ~ ,v
ublishors. Used with permission from WH I-roem.in
and Company).

molekul DNA unrai ganda yang mengandung in
semula terdapat di genom RNA virus hewan ter;*

gelenaon^309 sa‘a

R = ribosa; A = adenin. esid.

i yang

Rekorostitusi Struktur Kromatin

AL

Sintesis DNA Berlangsung Selama F<*se ^
Siklus Sel

Li

Pada sel hewan, termasuk sel manusia, repl*^aS'
DNA terjadi hanya di waktu tertentu selama

rnaS3p

ase

v;

s

el. Periode ini disebut sebagai fase sintesis ata11

Fase S biasanya secara temporal terpisah dari
Terdapat bukti bahwa susunan nukleus da"
sintesis
berperan dalam menentukan regulasi
«,r;c<ici Hi
sel
DNA. Seperti disinggung sebelumnya, laju
sepuluh
eukariot, yang memiliki kromatin dan nu ^ prokariot, kali lebih
lambat dibanding laju P°^m?r.1SaS1kah\va struktur yang DNA-nya
polos. Juga telah je as^
Dls]A
kromatin harus dibentuk kembali sete a
nukleosom,
yang baru bereplikasi segera disusun n|e^*^arU terbentuk dan oktamer
histon yang sudah ada an ..^i disebar secara acak ke kedua lengan
garpu

M

oleh periode nonsintesis yang disebut gap 1 ^
. ,
gap 2 (G2), yang masing-masing berlangsung se e urn
ers,apkan
dan sesudah fase S (Gambar 35-20). Sel memp
sintesis
DNA di G1 dan mitosis di G2. Sel mengatur
sintesis DNAnya secara kasar dengan mem^ng 111 an sintesis
tersebut berlangsung hanya pada waktu tertentu dan terutama di
sel yang bersiap untuk me m b el a h >
ni e a u

proses mitosis.

g2

Gambar 35-20. Siklus sel mamalia dan "gardu pemeriksaan" (checkpoint)
siklus sel. DNA, kromosom, dan integritas segregasi kromosom secara terus
menerus dipantau sepanjang siklus sel. Jika terdeteksi adanya DNA yang

Terdeteksi adanya
Kerusakan DNA

/--Terdeteksi adanya

kerusakan
DNA

rusak Ji fase Gl atau G2 siklus sel, jika genom tidak direplikasi sccara
sempurna, atau jika perangkat segrega si kromosom normal tidak lengkap
(mis. kerusakan gelendong), sel tidak akan maju ke fase berikutnya. Pada
sebagian kasus, jika kerusakannya tidak dapat diperbaiki, sel akan
mengalami kematian sel terprogram (apoptosis).

Gl

Terdeteksi adanya
replikasi yang tidak
sempurna

BAB

Tabel 35-8. Jenis kerusakan DNA
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Vang terjadi spontan atau karena bahan kimia juga haru
diperbaiki.
,
.
Kerusakan DNA akibat bahan kimia, nsi » ^ngkungan
diklasifikasikan menjadi empat tipe (la c 8)- Regio abnormal
DNA, baik karena kesalahan penyalinan atau kerusakan DNA,
diganti melalui empat mekanisme.

periode tertentu fase S. Pi kromosom, kcl terk°°^' unit replikasi
akan membelah dm scca^ ^ ting Sifat sinyal yang mengatur
s.mes.s I ^buC
tidak diketahui, tetapi pengendalian w- ^ merupakan .as'ioS'

Cdk1-siklin B

(1) mismatch repair (perbaikan kctidak-cocokan), (2)
ase

sifat intrinsik yang dimi « kromosom.

a*

Enzim Memperbaiki DINIA yang R ^ ^ pNA
„
di dalam
serta
Pemeliharaan integritas informasi di dau,,“ • n;srne
sangat penting bagi kelangsungan hidup
kelangsungan hidup spesies. Jadi, dapat
spesies yang bertahan hidup berhasil
pNA-n>a
mekanisme untuk memperbaiki kerusa gguan a.
yang terjadi akibat kesalahan replikasi ata .
ii
rephkasi
lingkungan.
sU^
u
Seperti dijelaskan di Bab 34, ketepatan . baSa-baw
ditcntukan oleh pembentukan pasangan ^ ^ n g benar
nukleotida. Pembentukan pasangan PN k , c0t ida punn
Gambar 35-21. Ilustrasi skematis titik-titik selama siklus sel mamalia saat
terjadinya aktivasi siklin dan kinase dependen-siklin tertentu. Ketebalan
berbagai garis yang diarsir menunjukkan tingkat aktivitas.

represor transkripsi Rb untuk diinaktivasi sehingga terjadi
pembelahan sel yang tidak terkendali.
Selama fase S, sel mamalia mengandung lebih banyak DNA
polimerase dibandingkan dengan jumlah DNA polimerasi selama
fase nonsintesis dalam siklus sel. Selain itu, enzim-enzim yang
berperan dalam pembentukan substrat untuk sintesis DNA—yi.
deoksiribonuldeosida trifosfatase—juga meningkat aktivitasnya,
dan aktivitas ini akan menurun setelah fase sintesis sampai
muncul kembali sinyal untuk menyintesis kembali DNA. Selama
fase S, DNA nukleus mengalami replikasi sempurna satu kali dan
hanya satu kali. Sekali mengalami replikasi, kromatin akan
ditandai sedemikian rupa sehingga replikasi selanjutnya dicegah
sampai kromatin tersebut kembali melewati mitosis. Mekanisme
molekular yang menyebabkan fenomena ini belum diketahui
pasti.
Secara umum, pada setiap replikasi pasangan tertentu,
kromosom akan bereplikasi secara bersamaan dan dalam

Tabel 35-7. Siklin dan kinase dependen-siklin yang
berperan dalam progresi siklus sel
JjSikiin j Kinase \ Fungsi .......................................................... ...... ;
Progresi melewati titik restriksi di
D ; CDK4, CDK6 E, A • j perbatasan G1/S .........................j
Inisiasi sintesis DNA di fase S
CDK2
B ;CDK1

Transisi dari G2 ke M
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memerlukan tautomer yang sesuai untuk nt
tautoiyur
dan pirimidin, tetapi kesetimbangan dengan Ulh sekitar
yang lebih stabil dibanding tautomer lainnya ’ bi,;tasnyalelnh
l O' atau 10s lebih besar pada tautomer yangsta ^ nienjamin
baik. Meskipun hal ini kurang memadai i,n gclisUkai—
ketepatan yangdiperlukan, memilih tautomer^ basa yang
dan dengan demikian pembentukan pasang- ‘ bentukan
sesuai—dapat dipastikan dengan memantau ^paknya
ida

111

-

—

pasangan basa dua kali. Pemantauan ganc
ial»a: satu
memang terjadi pada sistem b a k t er i dan ^ kemudian
kali saat insersi deoksiribonuldeosida fosfat, ‘ kan energi
oleh mekanisme tindak lanjut yang membu ^
yang
yang membuang semua basa yang salah daia ^engurangi
baru. Pemeriksaan/koreksi {proofreading) ,n :adi kurang
kesalahan penggabungan akibat tautomer ^ pNA yang
dari sekali setiap 108-10'° pasangan basa da n dalam
disintesis. Di E. coli, mekanisme yang bC ^ 3’ ke 5'
pemantauan ini mencakup aktivitas eksonu v ^o,ekul po|
dari salah satu subunit kompleks pol HI p^knya tidak
I. Enzim mamalia padanannya (5 dan a) ta.rtl*£nZim lain
memiliki fungsi koreksi nuklease semacam ,n
mampu melakukan fungsi perbaikan ini.
^ perbaikan
Kesalahan replikasi, bahkan dengan siste
mutasL
yang sangat efisien, menyebabkan akum
niasingSeorang manusia memiliki 10" sel berinti y
Jika
x
masing
mengandung
3
10;
pasangan
bas
^
1Q~*
°
seumur hidup terjadi sekitar 1016 pembelahan ^ ^gnyadari mutasi
per pasangan basa per generasi sel n
JQ<,
perbaikan,
akhirnya
akan terdapat
satu
muta j^ • dalam genom.cidak
di DNA yang
tidak menyandi
protein
atau.
Untungnya,
sebagian
rtiut
^ disandi s
memengaruhi
fungsi besar
protein
yang
DNA
bulkan
konsekuensi.
Selain
itu, keru •
menim

^cision repair (perbaikan dengan mengeluarkan/memotong
^asa), (3) nucleotide-excision repair (perbaikan dengan
rne
ngeluarkan/memotong nukleotida), dan (4) double-straw break
repair (perbaikan kerusakan untai ganda) (labe 5 9). Mekanismemekanisme ini memanfaatkan red in i ancy •nformasi (informasi
duplikat) yang inheren dalam stru ’tur DNA heliks ganda. Bagian
yang cacat di satu untai apat dikembalikan ke bentuknya semula
dengan menganda an informasi komplementer yang tersimpan di
untai yang
normal.

Mismatch Repair
Mismatch repair memperbaiki kesalahan yang dibuat ketika DNA
disalin. Contohnya, C dapat terselip berhadapan
dengan A, atau polimerase dapat “tergelincir” atau tersen
dan menyisipkan dua sampai lima basa tambahan yang takberpasangan. Protein-protein spesifik memindai u yang baru
dibentuk menggunakan metilasi adenin di da am sekuens GATC
sebagai titik referensi (Gambar 35- Untai cetakan mengalami
metilasi, dan untai yang ‘irU dibentuk tidak demikian. Perbedaan
ini meniungkin an enzim perbaikan mengidentifikasi untai yang
mengandung kesalahan nukleotida dan memerlukan penggantian.
J* ^ ditemukan ketidakcocokan atau lengkung kecil, suatu G
endonuklease memotong untai yang mengandung mutasi di tempat
yang berkorespondensi dengan eksonuklease kemudian mencerna
untai ini dari G dan melalui mutasi sehingga DNA yang cacat terse
ut dapat dibuang. Hal ini dapat berlangsung dari kedua ujung jika
cacat tersebut diapit oleh dua tempat GAlC. Caca ini kemudian
diisi oleh enzim sel normal sesuai aturan pembentukan pasangan
basa. Pada E. coli, diperlukan tiga protein (MUt S, Mut C, dan Mut
H) untuk mengenalimUt®^ dan memotong untai. Enzim lain di
dalam sel, terniasu ligase, polimerase, dan SSB mengeluarkan dan
mengg31^ untai. proses ini agak lebih rumit pada sel mamalia karcn.
sekitar enam protein berperan dalam tahap-tahap axvak
G
angguan mismatch repair ini dilaporkan berkaita
dengan kanker kolon nonpoliposis herediter {heredtu y
nonpolyposis col„„ cancer, HNPCC), salah satu kanto herediter
vane sering dijumpai. Studi-stud. gent rnengaitkan HNPCC pada
sebagian keluargade^_ suatu regio di kromosom 2. Gen yang
kemudian diket. lokasinya dan disebut hMSH2, dibuktikan
menyandi prot

I. Perubahan satu basa
A.
Depurinasi
B.
Deaminasi sitosin menjadi urasi
C.
Deaminasi adenin menjadi hipox
D.
Alkilasi basa
E.
Insersi atau delesi nukleotida
F.
Penyertaan analog basa
||. Perubahan dua basa
diinduksi oleh sinar
A.
Dimer antartimin (pirimidin) ya g
B.

tilo.cn silang agen pengolkil bifungsional III

Pemutusan rantai

I

l,ulan9 pun"un9) oleh

cSlfSSSfiiodMbeba, oksidatif
IV. Ikatan silang
Qfa u berlawanan
A. Antara basa di untai ya 9
. js histon).
B Antara DNA dan molekul protemj__ -----------------------------

•F coli pada manusia yang
yang analog dengan protein Mutb .
\
hMSH2
terlibat dalam mismatch rePan^\ HNPCC. Gen lain, merupakan
penyebab 50-60 o ^
sebagian besar
hMLHl, dilaporkan berkaitan d e
manusia dari
kasus lainnya. hMLHl adala a - airnana gangguan gen mismatch
repair Mud. ba 'ten.■
^ kolon? Gen-gen
mismatch repair dapat menyebabkan

Tabel 35-9. Mekanisme perbaikan PNA
Mekanisme I Masa|ah
Mismatch repair
(perbaikan
ketidakcocokan)

Base excision
repair
(perbaikan
dengan
memotong
basa)
Nucleotide
excision repai
(perbaikan
dengan
memotong
nukleotida^ _
Double-strand
break repair
(perbaikan
kerusakan untai
ganda)

; Solusi ............ .

^^Pemotongan untai
yang
Cesalahan
diarahkan
Denyalinan
oleh metil,
[lengkung takpencernaan
berpasangan .
oleh
dengan dua
eksonuklease,
sampai lima basa
dan penggantian
atau satu basa) _____
Pengeluaran
basa oleh fsl<erusakan satu
glikosilase,
basa yang timbul
pengeluaran
spontan akibat
aula tanpa-basa,
bahan kimia atau
penggan.t,a_n ............
radiasi
Penqeluaran
Cerusakan suatu
segmen DNA
secara spontan
akibat bahan
kimia atau
radiasi
Radiasi pengion,
kemoterapi,
radikal bebas
oksidatif

oligomer sekitar
30 nukleotida
dan penggantian

Sinapsis,
penguraian,
penyusunan, dan
ligasi

BAB 35: DNA: SUSUNAN, REPLIKASI, & PERBAIKANNYA / 355

/ BAGIAN IV: STRUKTUR, FUNGSI, & REPLIKASI MAKROMOLEKUL PEMBAWA INFORMASI

354

manusia dapat diketahui lokasinya karena terdeteksi adanya
instabilitas mikrosatelit. Sel-sel kanker memiliki mikrosatelit
dengan panjang berbeda dari panjangnya yang ditemukan pada
sel normal orang yang bersangkutan. Tampaknya sel yang sakit,
yang mengandung enzim mismatch repair hMSH2 atau h M L H l
mutan, tidak mampu mengeluarkan lengkung- lengkung kecil
DNA yang tak-berpasangan sehingga ukuran mikrosatelit
membesar. Akhirnya, ekspansi DNA mikrosatelit memengaruhi
ekspresi atau fungsi suatu protein yang penting dalam surveilans
siklus sel di sel-sel kolon ini.

Perbaikan dengan Eksisi Basa
Depurinasi DNA, yang terjadi secara spontan karena labilitas
termal ikatan N-glikosida purin, terjadi dengan kecepatan 5-00010.OOO/sel/hari pada suhu 37 °C. Enzim-enzim spesifik
mengenali bagian yang mengalami depurinasi dan
menggantikannya dengan purin yang sesuai secara langsung,
tanpa interupsi pada tulang-punggung fosfodiester.

soL

-ar*

Basa sitosin, adenin. dan guanin di 1 )NA ' *it|n,
membentuk, masing-masing. urasil. hip°N‘ ^ £t
xantin. Karena tidak ada satupun dari ketiga

5po

atau
tersebut

b

iK tidakUh
yang terdapat di DNA pada keadaan norm* ’ iiengenah
mengherankan jika N-glikosilase spesifik dapat ^jjrj ba&i
basa-basa abnormal ini dan mengeluarkan ‘,t _it;in dan
dari DNA. Pengeluaran ini mcnandai letak I'(-Ljlrjnlidinik
memungkinkan endonuklease apurinik atau *‘P ^t>nludi-in
memotong gula tanpa-basa ini. Basa yang sesua* ^^Jikan
dipasang olch DNA polimera
^5-23)i
o
dan
ligase '^^ngkaian
dengan
DNA ke keadaannya semula ((.ainbar - -j^n
1
a
kejadian ini disebut
base
excision
repair
(pen
-"
(lISCDlll
----------.
.fUP
r
an
>”
='
memotong basa;. ........................ 0
sC
basa). Dengan rangkaian11langkah
.r.i- bas cer£L|kilasi
mula-mula melibatkan pengenalan defek, basa QNA
dan analog basa dapat dikeluarkan dari DNA coCOJ;

dipulihkan ke bentuknya semula. Mekanismc untuk

untuk menggantikan basa tunggal, tetapi tidak L'^c '
mengganti
rcgio
DNAEksisi
yang rusak.
Perbaikan
dengan
Nukleotida
suatu

C

CH

H
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X
PEMOTONGAN
UNTAI Dl SATU
TEMPAT^OLEH
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CH3
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CH3
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OLEH
EKSONUKLEASE
CH3
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CACAT
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POLIMERASE
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PENYAMBUNGAN
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KEMBALI OLEH
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CH3
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memperbaiki
3’inidengan
Gambar 35-22. Mismatch repair DNA. Mel < ar" s ™
A,
& c

kesalahan pembentukan satu pasangan
y a n g tidak
bukannya T dengan A) atau sepotong p en ( sua t u endonuklease
berpasangan. Bagian yang cacat dikenali o e
^ g^ens
GATC

yang melakukan pemotongan untai-tungg asj diganti, lalu
termetilasi. Untai DNA dikeluarkan me a disambung kembali.

Mekanisme ini digunakan untuk menggant'^‘UnaUiami
regio DNA dengan panjang hingga 30 bp yang n^acatn inj
kerusakan. Penyebab umum kerusakan DNA *c’nj*cntukan
adalah sinar ultraviolet (UV), yang memicu Pcl^ ^ yang
dimer antarpirimidin siklobutan, dan
menyebabkan pembentukan adduct (addin0’ iri0terapi
benzol]piren-guanin. Radiasi pengion, °^;lC ^^uniian
kanker, dan berbagai bahan kimia yang terdapat di I‘n^ jj<atan_
dapat menyebabkan modifikasi basa, putusnya i||ir‘l1’ antara
silang antara basa di untai yang berhadapan ata
DNA dan protcin, dan berbagai defek lain. Cacat ^eng.in_
diperbaiki oleh suatu proses yang disebut perbaikan
no
eksisi nukleotida (Gambar 35-24). Proses rum'1 " Jene-in
melibatkan lebih banyak produk gen dibandingkan^ cakup dua tipe
perbaikan sebelumnya, pada dasarnya mj ii(juno hidrolisis dua ikatan
fosfodiester di untai yang
yln^
kecacatan. Suatu nuklease eksisi khusus (eksinukle^se^’^n ^ terdiri
dari paling sedikit tiga subunit pada E- c°
sej
polipeptida pada manusia, melaksanakan tugas in»- djestcr eukariot,
enzim-enzim memotong antara ikatan f°s °er]erij. ketiga dan kelima
3’ dari lesi, dan di sisi 5’ p°t°ngan^n ^ di suatu tempat antara ikatan
keduapuluh satu 1 duapuluh lima. Karena itu, terjadi eksisi suatu raS
c
DNA dengan panjang 27—29 nukleotida. dikeluarkan kemudian
diganti, juga dengan pe,T1 e.
pasangan basa yang tepat, melalui kerja polimerase ‘ur
belum diketahui (8/c pada manusia), dan ujung-ujung ntaj •
..^roi vane sudah ada oleh DNA ugase^
disatukan dengan untai yang

uatu penyakit

mentosum (XP) adalah s
/VClUuv...
genetik autosomal resesif. Gejala ldinisnya yaitu penUTg^^an
sensitivitas terhadap sinar matahari (ultraviolet)
Xeroderma pig r D

Mula-mula terdapat dua protein yang berperan dalam
penyatuan-kcmbali nonhomolog suatu kerusakan untai3’ --------------- — -------------------- 5'
ganda. Ku, suatu heterodimer subunit 70 kDa dan 86 kDa,
A T C G G C T C A T C C G A T
IIIIMIIIIIIIII
berikatan dengan ujung-ujung bebas DNA dan memiliki
.
T A G C C G A G T A G G C T A
,
aktivitas helikase dependen-ATP laten. Heterodimer Ku yang
berikatan dengan DNA merekrut suatu protein kinase unik,
1'Energi panas
protein kinase dependen-DNA (DNA-PK). DNA-PK
memiliki satu tempat ikatan bagi ujung-ujung bebas DNA
AT G G G C T U A T
C C G A T
dan satu tempat ikatan untuk dsDNA tepat di bagian dalam
I II I I I II I I II I II
T A G C C G A G T A G G C T A
ujung-ujung ini. Karena itu, enzim ini memungkinkan
aproksimasi kedua ujung yang terpisah. Ujung bcbas
URASIL DNA GLIKQSILASE
kompleks DNA-Ku-DNA-PK membangkitkan aktivitas
A T C G G C T
* A T
C C G A T
kinase pada ujung-ujung yang terpisah. DNA-PK secara
IIIIIIIMIIIIII
timbal balik memfosforilasi Ku dan molekul DNA-PK lain, di
T A G C C G A G T A G G C T A
untai yang berlawanan, di trans. DNA-PK kemudian terlepas
dari DNA dan KU, menyebabkan aktivasi Ku helikase. Hal
NUKLEASE
ini menyebabkan penguraian kedua ujung DNA. DNA yang
telah diurai dan sudah diaproksimasi kemudian membentuk
A T C G G C
T
C C G A T
pasangan basa; kelebihan ekor nukleotida dibuang oleh
II|IIIIIIIIMII
suatu eksonuklease; dan celah yang ada diisi dan ditutup
T A G C C G A G T
A G ^G~ C
T POLIMERASE
A
PNA
♦ DNALIGASE~]
oleh DNA ligase. Mekanisme perbaikan ini diperlihatkan di
5

3

a~t
C G G C T C A T C C G A
T IIIIIIIIIIIIIII

Gambar 35-25.

L A G C C G A G T A G G C T A

Gambar 35-23. Base Excison-repair DNA, Enzim urasil DNA
6_likosilaSj| membuang urasil yang terbentuk dari deaminasi
spontan sitosin di DNA. Suatu endonuklease memotong
kerangka utama untai di dekat defek; lalu setelah endonuklease
mengeluarkan beberapa basa, defek tersebut diisi melalui
kerja polimerasi dan untai tersebut kembali dihubungkan oleh
suatu ligase (sumbangan B Alberts).
pembentukan kanker kulit multipel dan kematian dini. Risiko
mengidap kanker kulit meningkat 1000-sampai 2000- kali lipat.
Defek herediternya tampaknya melibatkan sistem perbaikan
DNA, terutama dimer timin. Sel yang dtbiak
dari penderita xeroderma pigmentosum memperlihatkan penurunan
aktivitas proses perbaikan-eksisi nukleotida. Dengan menggunakan
analisis sel hibrid ditemukan tujuh kelompok komplementer
sehingga setidaknya’terdapat tujuh produk gcn (XPA - XPG) yang
terlibat. Dua dari produk ini (XPA dan XPC) berfungsi dalam
pengenalan dan eksisi. XPB dan XPC adalah helikase dan, yang
menarik, merupakan subunit faktor transkripsi TFIIH (lihat Bab
36).

perbai|can Kerusakan Untai-Ganda
perbaikan kerusakan untai-ganda merupakan bagian dari proses
fisiologis tata-ulang gen imunoglobulin. Perbaikan ini merupakan
mekanisme penting untuk memperbaiki pNA yang rusak, seperti
yang terjadi akibat radiasi pengion atau Pembentukan radikal
bebas oksidatif. Sebagian obat j^cmotcrapi merusak sel dengan
cara merusak untai-ganda atau meneegah perbaikannya.

5,

-°

, / rlpotide excisionGambar 35-24. Perbaikan-eksisi nukleotida (nuc ^
repair). Mekanisme ini digunakan untuk memper
‘’‘’J . dibanding DNA dan umumnya melibatkan
lebih banyak pr° kelainan
mismatch repair atau
perbaikan-eksisi basa. e e. nR|<elainan dideteksi
(ditandai oleh XXXX) dan DNA yang menganc '
uk(ease) tersebut diuraikan/ (unwinding), suatu
nuklease eksisi e ^ t aca( memotong DNA di sebelah
hulu dan hilir dari bagian y« |/E)‘dan Celah ini
kemudian diisi oleh polimerase (pada manu. c
disambung kembali.
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R EFERENSl

Nukleosom terdiri dari oktamer histon dan 1 5 0 bp

Pemantauan Integritas DNA & Kro^
Selama Siklus Sel
Karena fungsi normal DNA dan kromosom

Hal yang agak mengejutkan adalah pengamatan akhir -akhir ini bahwa protein-

s;in

1

DNA.
Piston mengalami beragam modifikasi kovalen dinamik yang memiliki

riitinc

^* n jika sci

bagi kelangsungan hidup, tidaklah mcngheran '•

r nia t

konsekuensi regulatorik penting. Nukleosom dan struktur tingkat tinggi lain
yang dibentuk dari nya berfungsi untuk memadatkan DNA.

un-

D

NA di rcgio

yang secara aktif ditranskripsikan sangat Peka terhadap serangan nuklease;

protein perbaikan DNA juga memiliki fungsi -fungsi lain. Contohnya, sebagian

eukariot telah mengembangkan mekanismc yang jjj -jnd

enzim perbaikan juga ditemukan sebagai komponen dari kompleks TFIIH besar

tuk untuk memantau integritas materi genetik. Sep ^ n iulti-

yang berperan sentral dalam transkripsi gen (Bab 36). Komponen lain TFIIH

sebelumnya, telah berkembang sejumlah sistem

berperan dalam regulasi siklus sel. Karena itu, terdapat tiga proses selular

subunit kompleks untuk memperbaiki DNA > j, c sa lahan

penting yang dapat dikaitkan melalui pemakaian protein secara bersama. Juga

di tingkat sekuens nukleotida. Demikian jUg 3 ’^.p C f baiki.

terdapat bukti kuat bahwa sebagian enzim perbaikan ikut serta dalam tata -ulang

DNA di tingkat kromosom juga dipantau dan

gen yang berlangsung normal.

Seperti diperlihatkan di Gambar 35 -20, integ r * l ; U S ^ cT s ikJus

transkripsi—yi. bagian gen yang disalin oleh RNA Polimerase —terdiri dari

kromosom sccara terus menerus dipantau sepanj* 'jjfrols

regio-regio penyandi DNA (ekson) yang disciingi oleh sekuens -sekuens

manusia

&

DePamphilis ML. Origins of DNA replication in metazoan

Beberapa Enzim Perbaikan
Bersifat Multifungsional

Pada
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penderita

yang

ataksia-telangiektasia,

menyebabkan

timbulnya

suatu

ataksia

penyakit
serebelum

autosom
dan

resesif

usak

r

oleh sinar X. Penderita anemia Fanconi, suatu anemia au tosom resesif yang juga
ditandai oleh peningkatan frekuensi kanker dan oleh instabilitas kromosom,
mungkin memiliki defek pada sistem perbaikan kerusakan ikatan -silang.
Ketiga sindrom klinis ini dilaporkan menyebabkan peningkatan frekuensi
kanker. Juga terdapat kemungkinan bahwa di masa depan akan ditemukan

te

NA yang aktif ditranskripsikan (gen) sering ber kelompok dalam regio

tefd

ct

ke

crbaiki.

salah satu dari keempat gardu periksa ini, P c ’ r ^jj

dipisahkan

olch

DNA

inaktif

struktur

nukleosom.

^ n,t

Setelah transkripsi, sewaktu pemrosesan RNA, intron dikeluarkan dan ekson
disatukan untuk membentuk m RNA matur yang muncul di sitoplasma D NA di
setiap kromosom direplikasikan pcrsis sesuai dengan aturan pembentukan

siklus berikutnya dihentikan sampai kerusakan ^ r u sa |can

pasangan basa selama fase S siklus sel be rlangsung.

Mekanismc molekular yang mendasari deteks' Jjngkan

S ct |

ap untai heliks ganda direplikasikan sccara bersamaan, tetapi dengan

DNA selama fase Gl dan G2 lebih dipahami diba

penyakit-penyakit lain pada manusia yang disebabkan oleh gangguan kemampuan

dalam

sisipan
D
NA yang tidak menyandi (intron).

erakan

(gardu pemeriksaan). Jika ada masalah yang

dapat

c molekular di fase S dan M-

memperbaiki DNA.

kDa.

mekanisme yang sedikit berbeda.
polimerase,

7

n M y-

m er

Su

atu kompleks protein, termasuk DNA

dalam arah 5 ke 3’. Untai re trograd (lagg' & strand) direplikasikan secara

Salah

p53 mengaktifkan transkripsi serangkaian gen y•*• ~
kolektif berfungsi menunda transit melintasi sikl ^*

Ku dan DNA-PK berikatan

yangdependen-p53. Dalam hal ini, p53 memicu pe0g cjja|c
sekumpulan gen yang menginduksi apoptosis. Sel yang
memiliki p53 fungsional tidak mengalami ap°P t o S I ^

Penjajaran dan pembentukan
pasangan basa

.

. i ■

kanker manusia. Riset -risetselanjutnya mengenai n» c ^ ^ ^ gardu pemeriksaan akan

-?/

terbukti sangat bermanfaat pengembangan pengobatan antikanker yang efektif -

/A

RINGKASAN

Pengikatan (Ligasi)

° DNA di sci eukariot berikatan dengan beragan 1 P r o t e * n yang membentuk suatu
struktur yang disebut krornatin.

/A
Gambar 35-25. Perbaikan kerusakan

un,

J'' 8

J

unt k m

dan protein kinase dependen-DNA
kedua untai dan menguraikan nya. Frag

• ,-mda DNA. Protein Ku
endekatkan

l,eri

>^en-fragmen

yang telah

ujung dikeluarkan,

berjajar membentuk pasangan basa; e se lerkait-DNA-PK, dan
mungkin oleh endonuklease atau eksonu.j. ^kan olch ligase.
< cl.ih kemudian diisi; dan kontinuitas tin «
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Unsal-Kacmaz K, Linn S. Mole cular mechanisms of mammalian DNA repair and
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proses ini pada

urn
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Chromatin higher order: chasing a
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apoptosis (kematian sel terprogram) melalui m e

diberi radiasi dosis tinggi atau bahan kemoterap*
untuk DNA. Karena itu, ti daklah mengherankan a
p53 adalah gen yang paling sering mengalami m u t a S I \ i i
• ^ipkanisme
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° Sejumlah besar DNA berikatan dengan protein us ton untuk membentuk struktur
yang dinamai nukl cO S O m -
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label 36-7. Kelas-kelas RNA eukariot

RNA: Sintesis, Pemrosesan, &

30

**NA
^'bosom
(rRNA)
Ale ssenger

Modifikasi nya

P. Anthony Weil, PhD & Daryl K. Granner, MD

(mRN
A)

Transfer
(tRN
A)

PERAN BOOMEDIS
Sintesis molekul mRNA dari DNA adalah suatu proses kompleks
_King—mdihackan sekelompok enzim RNA polimerase. dan
sejumlah .protein rerknir Tahap-tahap umum yang dibutuhkan
untuk menyintesis transkrip primer adalah inisiasi, pemanjangan
(elongasi), dan penghentian (terminasi). Telah banyak yang
diketahui tentang inisiasi. Sejumlah regio DNA (umumnya terletak
di sebelah hilir dari tempat inisiasi) dan faktor protein yang
mengikat sekuens-sekuens ini untuk meregulasi inisiasi transkripsi
sudah teridentifikasi. RNA tertentu—khususnya mRNA—
memiliki usia hidup yang sangat beragam dalam sebuah sel. Kita
perlu mamahami prinsip-prinsip dasar sintesis dan metabolisme
mRNA karena modulasi proses ini mengganggu perubahan laju
sintesis protein yang pada gilirannya dapat menyebabkan
perubahan metabolik dan fenotipe. Inilah cara bagaimana semua
organisme dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Molekul RNA yang disintesis dalam sel mamalia merupakan
molekul prekursor yang masih harus menjalani tahap-tahap
berikutnya agar menjadi RNA matur yang aktif. Adanya kesalahan
atau gangguan pada sintesis, pemrosesan, dan penggabungan
transkrip mRNA, menjadi penyebab timbulnya penyakit.

RMA MEMPUINIYAfl EMPAT KELAS UTAMA
Semua sel eukariot memiliki empat kelas utama RNA: RNA
ribosom (rRNA), RNA messenger!perantara (mRNA), RNA transfer
(tRNA), serta RNA nuldeus kecil dan mikroRNA (snRNA dan
miRNA). Tiga kelas RNA pertama berperan dalam sintesis protein,
sedangkan RNA-RNA kecil berperan dalam penjalinan (splicing)
mRNA dan regulasi gen. Seperti yang diperlihatkan di Tabel 36-1,
berbagai kelas RNA ini berbeda dalam keberagaman, stabilitas, dan
jumlahnya di sel.

RNA DISINTESIS DARI CETAKAN
OLEH RNA POLIMERASE
(1) nicl*
Proses sintesis DNA dan RNA serupa, yaitu
Jengan
tahap-tahap umum inisiasi, elongasi, dan tcri ^jjikompo arah 5' ke
3’; (2) melibatkan kompleks inisiasi ^ nlbentu- nen berukuran besar;
dan (3) mengikuti ‘UlI^i|Vlun> Pr0SeS kan pasangan basa mcnurut
Watson-Crick. V* (l) sintesis RNA berbeda dalam beberapa hal
beri
deoksintesis RNA, digunakan ribonukleotida ^an -f sebagai
siribonukleotida; (2) di RNA, U mengganti cJcliik ber~ pasangan
basa komplementer untuk A, (3) prl
>‘in§
peran dalam sintesis RNA; (4) hanya sebagian ^ pada
ditranskripsikan atau disalin menjadi RNA, SC /j, ada fanSs* DNA,
seluruh genom harus disalin; dan (5) cl proofreading
(pengoreksian) dalam transkripsi ^[ot tc'a^ Proses sintesis RNA dari
cetakan DNA Pr° ‘ rosesan diteliti secara mendalam. Regulasi
sintesis RNA c a
terja
di
transkrip RNA sel mamalia berbeda dari proses ^j u;1 Icelas di
prokariot, namun proses sintesis RNA pat ^j rjp. Oleh organisme
yang jauh berbeda ini ternyata c“kuP pr0kariot. karena itu, penjelasan
tentang sintesis RNA pa ^ pada yang sudah jauh lebih dipahami,
dapat juga |t(-sjnyaleukariot meskipun enzim-enzim yang berperan
sinyal regulatoriknya berbeda (walaupun mirip)-

'■ 28S, 1 8S,
: 5,8S, 5S

Stabilitas
Sangat stabil

■ 80% jumlah ;
total

j Tidak stabil ;
hingga
sangat ■
stabil

~ 10s spesies • 2-5% jumlah berbeda
; total

~60 spesies
berbeda

Nukleus kecil ; -30 spesies
(snRNA) I berbeda
Mikro'• lOO's-lOOO's * <1% jumlah

■
jumlah
■
jumlah

~ 15%
'■ Sangat stabil I
total
<1 %

Sangat stabil

total

(miRNA) i ___________ total

Stabil

-Gelembung” .ranskripsi adalah sua.u a ^^p ^

^

"meleleh", dan kompleks keseluruhan
bergantung pada konformasi RNAP.

demikian karena selain perubahan T menjadi U, untai ini
kerkorespondensi secara tepat dengan sekuens transkrip primer
RNA yang menyandi produk gen (protein). a j1 suatu molekul
DNA untai-ganda yang mengandung banya gen, untai cetakan
untuk masing-masing gennya tidak harus berada di untai yang
sama pada hcliks ganda DNA (Gam ar 36-1). Karena itu, salah
satu untai molekul DNA untai- ganda akan berfungsi sebagai
untai cetakan untuk sebagian gen dan untai penyandi bagi gen
lainnya. Perhatikan bahwa sekuens nukleotida suatu transkrip
RNA akan sama (kecua i LJ menggantikan T) seperti yang
terdapat di untai penyan i. Informasi di untai cetakan dibaca
dalam arah 3’ ke 5 •

RNA Polimerase Dependen-DNA Memula’1 Transkripsinya
di Tempat-Tempat Tertentu, Yaitu di Promotor
RNA polimerase dependen-DNA merupakan enzim yang
bertanggung jawab untuk polimerisasi ribonukleoti a menjadi
suatu sekuens yang komplementer terhadap untai cetakan gcn
(lihat Gambar 36-2 dan 36-3). Enzim mele at di tempat tertentu—
promotor—di untai cetakan. Hal im

Untai Cetakan DNA Ditranskripsikan

i A bers*^ic
Sekuens ribonukleotida dalam suatu molekul . cjda komplementer
terhadap sekuens deoksiri ->ot\ui 34,8). salah satu untai molekul
DNA untai-ganda a ^olekul Untai yang ditranskripsikan atau
disalin m e n j a p M A . R.NA disebut sebagai untai cetakan
(templates
jlSebut
Untai DNA yang satunya (untai noncetakan) ser „ }sebut sebagai
untai penyandi (codingstrand) gen terse li

i-(RNAP) mengatalisis polimerisasi
Gambar 36-2. RNA Pol,™er*Se *
komplementer terhadap
ribonukleotida menjadi sekuens* m polaritas sama (5' ke
untai cetakan gen. Transkrip RNA
y sebagai penggant.
V) seperti untai penyandi, tetapi m?n8a & dengan dua subunit T. RNAP £• co//
terdiri dari ^^^^'^ngandung subunit o a dan dua subunit p (P dan p ). Hoi >
^ ^ diper|ihatkan.
yang terikat ke susunan int. a?PP . Su
DNA yang

Gen A Gen B Gen C

Gen D

36-1 Gambar ini menerangkan bahwa ge".dapa' d„ranskripsikan darj kedua
unta. DNA. Tanda panah ^"juk aroh transkripsi (polaritas). Perhatikan bahwa
unta, cetakaseK .ijbaca dalam u ih 5’ ke r’ • Un,ai Yan8 berlawanan disebut penyandi
karena identik (kecuali perubahan T menjadi U) deng* Iransknp mRNA
(transkrip pnmer pada sel eukariot) yang meny* produk protein gen.
Cambar

(1) Pengikatan cetakan

p
)^OOOOOOOC ATP +
NTP

(2) Inisiasi rantai
/ XXAXAJOV
pppApN

'

ov 1/

^(5)Terminasi rantai dan P
pembebasan RNAP
PPpApt'

Xpembersihan
promotor
NTPs

(4) Elongasi rantai

• Tr-inskripsi RNA bakter, Gambar 36-3. Siklus transkripsi bakteri. Tra jkatan cetakan:
diuraikan dalam empat langkah berikut: u; *endeteksi lokasi
RNA polimerase (RNAP) yang mengikat DNA
^ DNA untuk
promotor (P) menyebabkan 'melelehnya' ked
complex, PIC),
membentuk suatu kompleks praimsiasi (premia
faktQr sjgma)
(2) Inisiasi rantai: holoenzim RNAP (inti + saia
atau CTP)
mengatalisis penggabungan basa pertama (bia^an>iembentuk suatu dengan
ribonukleosida trifosfat kedua untuk
. rUt,ahan
dinukleotida. (3) Promotor clearance: RNAP men^iC Q-20 nt dan
konformasi setelah panjang rantai RNA mei\cap^enUliskan unit kemudian
mampu menjauh dari promotor, dan ara berurutan transkripsi. (4) Elongasi
(pemanjangan) rantai:
RNA nasen.
residu-residu ditambahkan ke terminal 3'-OH mo ^ Rantai RNA (5)
Terminasi (penghentian) dan pembebasan ra^an Holoenzim yang telah
lengkap dan RNAP dibebaskan dari ce * n tersebut RNAP kembali terbentuk,
menemukan promotor, berulang. •
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diikuti oleh inisiasi sintesis RNA cli titik awal dan proses
berlanjut sampai terbaca adanya sekuens terminasi (Gambar 363). Unit transkripsi didefinisikan sebagai regio DNA yang
mencakup sinyal untuk inisiasi, elongasi, dan terminasi
transkripsi. Produk RNA yang disintesis dalam arah 5’ kc 3’
disebut transkrip primer. Laju transkripsi bervariasi dari gen ke
gen, tetapi dapat cukup tinggi. Di Gambar 36-4 disajikan
mikrograf elektron transkripsi yang sedang berlangsung. Pada
prokariot, mikrograf ini dapat mencerminkan produk beberapa
gen yang berdekatan, sedangkan pada sel mamalia biasanya
mencerminkan produk sebuah gen saja. Terminal 5 transkrip
RNA primer dan RNA sitoplasma matur bersifat identik. Oleh
karena itu, titik awal transkripsi berkorespondensi dengan
nukleotida 5’ mRNA. Titik ini disebut posisi +1, demikian juga
nukleotida padanannya di DNA. Anglca-angka bertambah
seiring dengan berlanjutnya sekuens ke arah hilir. Kesepakatan
ini mempermudah penentuan lokasi regio tertentu, misalnya
batas intron dan ekson. Nuldeotida di promotor yang terletak di
samping tempat inisiasi transkripsi disebut —1, dan anglcaangka negatif ini bertambah seiring dengan berlanjutnya sekuens
ke arah hiilu yang menjauhi tempat inisiasi. Hal ini menjadi cara
konvensional untuk menentukan lokasi elemen-elemen
regulatorik di promotor.
Transkrip primer yang dihasilkan oleh RNA polimerase
salah satu dari tiga RNA polimerase dependen-DNA nukleus
pada eukariot—segera mendapat ’tudung’ (cap) oleh 7metiIguanosin trifosfat (Gambar 34-10) yang menetap dan
akhirnya muncul di ujung 5’ mRNA sitoplasma matur. Tudung
ini diperlukan untuk pemrosesan lebih lanjut transkrip primer
menjadi mRNA, untuk translasi mRNA, dan untuk melindungi
mRNA dari serangan eksonukleolisis.

UNIT TRANSKRIPSI

Untai penyandi 5‘
Untai cetakan 3'

RNA polimerase dependen-DNA (RNAP) pada bakteri
Escherichia coli terdapat sebagai suatu kompleks 400 kDa yang
terdiri dari dua subunit a identik, subunit p dan |V yang serupa,
tetapi tidak identik, dan satu subunit 0). Beta iperkirakan
merupakan subunit katalisis (Gambar 36-2). RNAP suatu
metaloenzim, juga mengandung dua molekul seng (Zn). RNA
polimerase inti sel berikatan dengan faktor piotein spesifik (faktor
sigma [a]) yang membantu enzim inti sel mengenali dan mengikat
sekuens deoksinukleotida spesifik di regio promotor (Gambar 365) untuk membentuk kompleks prainisiasi (pre-initiation complex,
PIC). Faktor sigma memiliki peran ganda dalam proses pengenalan
promotor; ikatan a dengan RNA polimerase inti menurunkan
afinitasnya terhadap DNA nonpromotor sekaJigus meningkatkan
afinitas holoenzim terhadap DNA promotor. Bakteri mengandung
banyak faktor cr yang masing-masing bekerja sebagai protein

| __

:,DNA

Regio

Regio

RNA

-10

-35

3'
flanking
sequences

5'
flanking
sequences

. ,lwi (£ coli) memiliki dua regio sekuens nukleotida yang
Gambar 30-5. Berbagai promotor bakteri , •

^ (jan 10 |,p sebelah
op seuK.o. hulu (dalam arah 5' untai
sangat terkonservasi. Regio-regio ini terleta f' ditandai dengan +1.
sangat terkonservasi. Regio-regio ini terietaK u. Jj|ancjai dengan +1. Berdasarkan kesepakatan,
penyandi) clari tempat permulaan ti-anskrips', Yan .rnnsi<ripsi (+1) diberi tanda negatif dan disc u
semua nukleotida cli sebelah hulu tempat inisiasi < |)crdasarkan kesepakatan, elemen sekuens
sebagai 5' Hanking sequences (sekuens pengap1 •

1_,

regulatorik DNA tkotak TATA, dsbnya) dijelaskan .=

n(aj ancia.

Namun, elemen-elemen ini hanya berfungsi c i
dihasilkan clari unit transkripsi ini memiliki po

‘‘

terinci). Berdasarkan kesepakatan, sekuens-se ’uen*
-4. Fotomikrogr.il elektron saIinan-sa'''^besarannya

Gambar 36-4.

ribosom amfibi yang sedang ditranskripsikan.

1

|njl

transkripsi (lihat Gambar 36-6 yang le ' _

sebejah

^ilir tempat penghentian transkripsi

ce)

disebut sebagai sekuens pengapit 3' (3'-flonking se

----- - ....... pert'1'- i •
_ transkrip

adalah sekitar 6000x. Perhatikan bahwa P^' polimerase
meningkat seiring dengan berjalannya molekul K • (lingkaran
di sepanjang gen RNA ribosom; tempat awal transk > r[,uka). RNA
terisi) hingga tempat terminasi transkripsi (lingkaran

skrip

polimerase I (tidak terlibat di sini) terletak di pangkai

skrjpS ikan.

nasen. Karena itu, di ujung proksimal clari gen yang c»
menempel transkrip-transkrip pendek, sedangkan
jauh lebih panjang melekat pada ujung distal gen
panah menunjukkan arah transkripsi (5' ke 3'). W

1

but.

rRNA

iskrip

Tanda

Gduksi

Ce||

ulang
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rccog»

regulatorik yang memodifikasi promoter
specificity RNA polimerase. Kemunculan berag^. program
dapat dikaitkan secara temporer dengan berbag* sporulasi>
ekspresi gen dalam sistem prokariot, misalny* nUtrien,
pertumbuhan dalam berbagai keadaan kekurang*
dan respons terhadap syok panas.

ition

--- -----faktor
a

RNA pol in. RNA polimerase eukariot memiliki banyak
homologi dengan RNA polimerase prokariot. Baru-baru ini,
homologi ini diperluas ke tingkat struktur tiga dimensi. I'ungsi
masing-masing subunit belum sepenuhnya dipahami. Banyak
subunit yang mungkin memiliki fungsi regulatorik, misalnya
membantu polimerase dalam mengenali sekuens spesifik seperti
promotor dan sinyal terminasi.
Suatu toksin peptida dari jamur Amanita phaUoides, CXamanitin adalah inhibitor diferensial spesifik bagi RNA
polimerase dependen-DNA nukleus eukariot dan karenanya
sangat berguna sebagai alat untuk riset (Tabel 36-2). a-Amanitm
menghambat translokasi RNA polimerase sewaktu transkripsi-

SINTESIS RNA ADALAH SUATU PROSES
SIKLIS & MELIBATKAN INISIASI, ELONGASI,
DAN TERMINASI RANTAI RNA

Sel Mamalia Memiliki Tiga RNA Pol'"1®"35®
Dependen-DNA Tersend.r.
, 2 Masing-

Sifat polimerase mamalia dijelaskan di Tabel 36' berpcran
masing RNA polimerase dependen-DNA j" dalam
transkripsi berbaga, gen. Ukuran RNA P
berkisar dari BM 500.000 sampa, 600.000 En
ini jauh lebih kompleks d.band.ng RNA
prokariot. Semua enzim tersebut mermhk. dua su ^ ^
dan sejumlah subunit yang leb.h kecil—h.ngg

|,e y c|an berada di untai penyan i.

Perhatikan bahwa transkrip yang
^ "sense" (yi. orientasi 5' ke 3 ) seP®r'

arl/

untai penyandi. Elemen-cis terminasi terletak di u] b

dengan i/in dari Miller OL |r, Beatty UK. Portrait of gen/ izin dan

I&EMIA Poflninnieirose Dependen-DNA Bakteri oDah
Suaftu EnzDmm MuWsubumt

Regio yang ditranskripsi

Promotor
*• I
Tempat awal
transkripsi
+1

berper
an
li in
erase
enzim
imeras
e
be

proses sintesis RNA di bakteri—yang diperlihatkan di Gam- bar
36-3—mula-mula berupa pengikatan molekul holoenz- im RNA
polimerase pada cetakan di tempat promotor untuk membentuk
kompleks prainisiasi, atau PIC. Pengikatan mi JiiUuti oleh
perubahan konformasi RNAP, dan nukleotida pertama (hampir
selalu purin) kemudian berikatan dengan tempat inisiasi di
subunit p enzim. Dengan adanya nukleotida yang sesuai, RNAp
mengatalisis pembentukan satu ikat' 2in fosfodiester, dan rantai
nasen kini melekat pada tempat

polimerisasi di subunit |3 RNAP (lerlihat analog
dan P di ribosom; lihat Gambar 37-9).
lekul RNA
Kemudian terjadi inisiasi peinbentu < ^ dari ujung
di ujung 5’, sementara'elongasi mole u
.el ter.
C
ke 3’ berlanjut secara siklis, dalam J ^onukleohadap cetakannya. Enzim mempohme
^
tida-ribonukleotida di sekuens spesifik .scs «
basa
cetakan berdasarkan aturan pembentul^Jrisasi, pirofosmenurut Watson-Crick. Dalam reaksi po in‘ n menjadi
fat dibebaskan. Pirofosfat (PP,) im cepat c
teraapat
2 mol fosfat inorganik (P.) oleh pirofosfatas > k^eluruhan
di mana-mana) sehingga reaksi sintesis se(=
biasanya
bersifat ireversibel. Pada prokariot dan e «
ribonukleotida purin adalah molekul pertam. * eukariot>
merisasi menjadi molekul RNA. Sama sepeiti p<
Tabel 36-2. Tata nama dan sifat RNA polimerase
dependen-DNA mamalia

Bentuk
RNA
Polimerase

Sensitivitas
terhadap aAmanitin
; Insensitif

rRNA
mRNA, miRNA

; Sensitivitas tinggi

tRNA/rRNA5S

; Sensitivitas sedang

,
snRNA_
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5

krip '

"\

►.

J

I

dan

sinyil

model-model konsensus sinyal inisiasi tran
trifosfat 5’ pada nukleotida pertama ini juga dipertahankan
Pcr
tanyaan "h,
pada mRNA prokariot. Setelah 10-20 nukleotida dipolimeterminasi.
■ 8n,n;ann '<Na/> mcncnwkjn tcmpa:
" " bukanhh hal yin*
risasi, RNAP mengalami perubahan konformasi kedua yang
cmiliki 4
menyebabkan pembersihan promotor (promotor clearanyang tepat untuk memulai transkripsi? t>u*“*
11
ce). Setelah transisi ini terjadi, RNAP secara fisik menjauh
sepelc mengingat komplcksnya genom. t. coH ^
angan
dari promotor, dan mentranskripsikan unit transkripsi serta
10' tempat inisiasi transkripsi dalam 4 * 1® P* ^ ^
ha_-y
menuju fase berikutnya dari proses, yaitu elongasi.
(bp) DNA. Situasi menjadi lebih rumit i«*n;rx io-bPdi usia kaicaa
Sewaktu kompleks elongasi yang mengandung RNA
tersebar hingga 10s tempat inisiasi transkripsi i1 •. ^ terapi
DNA. RNAP dapat terikat pada banyak rcg*° . rlt;m >W
polimerase berjalan di scpanjang molekul DNA, harus
lindai sekuens DNA—dengan kece tU 0NA
terjadi penguraian (unwinding) DNA agar tersedia
enzim im memn
• tcrtC
karan
0 l<
akses untuk berlangsungnya pembentukan pasangan
bp/dtk—sampai enzim mengenali regio-reg* ~‘ ,ng
basa nukleotida di untai penyandi. Besarnya gelembung
untukdiikaterat. Regio ini disebut promotor, d*1*1 ^c>akuratan
transkripsi ini (yi. penguraian DNA), konstan selama
RNAP pada promotor inilah yang memastika11^ prornotor
transkripsi dan diperkirakan sekitar 20 pasangan basa pcr
inisiasi transkripsi. Proses pengenalan-pemaka**1 nUSja.
molekul polimerase. Oleh karena itu, ukuran rcgio DNA
adalah target untuk regulasi pada bakteri dan ir>*
yang terurai tampaknya ditentukan olch polimerase dan
tidak bergantung pada sekuens DNA di kompleks. Hal ini
Promotor Bakteri Relatif Sederha*1*3
mengisyaratkan bahwa RNA polimerase memiliki aktivitas
_
.........................
, Jo (40 bp atau
Promotor bakteri memiliki panjang4() nukleoti • cukup
“unwindase" yang membuka heliks DNA. Kcnyataan bahwa
heliks ganda DNA perlu terurai dan untai-untai memisah cmpai puiaiauempat putaran heliks ganda
t?
— i pon“*~
DNA), suatu
reg>° .-.erase £.
1
kecil untuk
paling tidak sesaat untuk transkripsi menunjukkan adanya kecil untuk dicakup
olehdi.molekul RNA
Jua elemen
coli.
Di
regio
promotor
konsensus
mi
ici«.»j^.-ira
r
suatu gangguan pada struktur nukleosom sel eukariot. RNAP
sekuens
yanguiterkonservasi.
Sekitar 35 bp j,onsensus
rn
^’ n;
nmmotor konsensus
inipendek
ter i„»:irah
u
.,„„eUrir»<;i
s e k u C U ^ A CIA~ t ---------r<*r<1-innr
/
w
diikuti dan didahului oleh topoisomerase untuk meneegah
dari tempat inisiasi transkripsi terdapat sekuc^^^y^-^
terbentuknya kompleks superheliks.
dari delapan pasangan basa (5 ' *
^ apa
yangterdiri
------------Terminasi/penghentian sintesis molekul RNA bakteri
Lebih
1
- • —■
_<,mbei
_t_|
3) tempat terikatnya RNAP—untuk
mem
ditandai oleh satu sekuens di untai cetakan molekul DNA—
Il
yang disebut closed complex (kompleks tcrtU *P
sinyal yang dikenali oleh protein terminasi, faktor rho (p). Rho
proksimal dari tempat inisiasi transkripsi—■■sek,ta enam
adalah suatu helikase dependen-ATP yang dirangsang oleh
nukleotida ke arah hulu—terdapat sekuens Pas2,n j£iemenRNA dan memutuskan kompleks RNA- DNA nasen. Setelah
nuldeotida yang kaya akan A+T (5’-TATAAT-3 )• " llot-,r
sintesis molckul RNA terhenti, enzim memisah dari cetakan
elemen sekuens terkonservasi yang membentuk
DNA dan terurai untuk membebaskan enzim inti dan faktor a.
ini diperlihatkan di Gambar 36-5. Sekuens )';in& cerse^ut
Dengan bantuan faktor a lain, enzim inti kemudian mengenali
memiliki suhu leleh yang rendah karena sekue,1;s ^
.
promotor di tempat sintesis molekul mRNA baru dimulai. Di
banyasedikit memiliki pasangan nukleotida GG- **a
sel eukariot, mekanisme penghentian sintesis belum terlalu
kotak TATA diperkirakan mampu mempernu1^11 is os i as i
jelas dipahami. Penghentian tampaknya disebabkan baik olch
dua untai DNA sehingga RNA polimerase yang kleotid!
inisiasi maupun penambahan ekor poli(A) 3 mRNA dan
dengan promotor memiliki akses ke sekuens nU_^.
mungkin melibatkan destabilisasi kompleks RNA-DNA di
untai cetakan tepat di sebelah hilirnya. Jika pr°-seS
regio pasangan-pasangan basa A-U. Lebih dari satu molekul
dimulai, kombinasi RNA polimerase ditambah Pr ^
RNA polimerase dapat mentranskripsikan untai cetakan yang
disebut open complex (kompleks terbuka). Bakct^
sama dari sebuah gen secara bersamaan, tetapi proses ini
lain memiliki sekuens konsensus yang sedikit berb e ^ ^
berfase dan berjarak sedemikian rupa sehingga setiap saat
promotornya, tetapi pada umumnya bakteri mem1
masing-masing enzim mentranskripsikan bagian sekuens DNA
komponen promotor; sekuens-sekuens ini cenderung
‘
di posisi yang relatif tetap terhadap tempat
yang berbeda (Gambar 36-1 dan 36-4).
transkripsi, dan pada semua kasus, sekuens antar3
kotak tidak memiliki kemiripan, namun tetap
KETEPATAN & FREKUENSI TRANSKRIPSI
1
^ dan
DIKENDALIKAN OLEH PROTEIN YANG
memudahkan pengenaiau
i°^/'
cr
renalan
sekuens
-35
holoenzim RNA polimerase. Beberapa gen yang dalam sel
TERIKAT PADA SEKUENS DNA TERTENTU
bakteri sering dikoordinasikan secara terpadu.
Salah satu cara penting untuk mencapai hal >nl a adanya fakta
Dari analisis sekuens DNA gen-gen tertentu, dikcnah adanya
bahwa gen-gen ko-regulasi ini memil^1 Ucns promotor-35 dan -10
sejumlah sekuens yang penting dalam transknps. gen. Dan
yang sama. Promotor-pro,ll0tor Un‘k
sejumlah besar gen bakteri yang diteliti, dapat dirancang

Arah
transkripsi
Untai penyandi 5
Untai cetakan 3 —

---->- ___________ j
AGCCCGC
TCGGGCG

I --------------- 1
--- 1 GCGGGCT
____ CGCCCGA 1

TTTTTTTT

AAAAA
AAA

’ DNA
5’
3

---------------<^tttTT

Untai cetakan 3
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3’

DNA

____ AAAAAAAA
yUUUUUUu

Transkrip RNA

Gambar 36-6. Sinyal terminasi transkripsi bakter, utama y a n g g a n 8 t e r b a i i k ® n i . jika ditranskripsikan
terdapat dalam kotak) lalu diikuti oleh rangkaian pasangan basa <«as) Pengula 8 ba wa h gambar. Terbentuknya
8
menjadi RNA. dapat menghasilkan struktur sekunder transkrip seperti i
j
a
n
fa kt or t crm in a sj ber i n l er a ksi
jepit rambut' RNA ini menyebabkan RNA polimerase berhenti beraktivitas aa
clengan polimerase ini clan menginduksi terminasi rantai.

TJV

^*l^nali oleh berbagai faktor a yang berikatan dengan
R
NA polimerase.
Sinyal terminasi transkripsi dependen-Rho E. coli tampaknya juga
memiliki sekuens konsensus tertentu, sc‘perti diperlihatkan di
Gambar 36-6. Sekuens konsen- Us yang terkonservasi ini dengan
panjang sekitar 40 pa- angan nukleotida, mengandung sebuah
pengulangan cr alik yang diikuti oleh serangkaian pasangan basa
AT. ewaktu transkripsi berlanjut melalui pengulangan terbalik l^11*
transkrip yang dihasilkan dapat membentuk struktur jcpit-rambut
intramolekular yang juga diperlihatkan di
Gambar 36-6.
Transkripsi berlanjut ke dalam regio AT, dan dengan bantuan
protein terminasi p, RNA polimerase berhenti beraktivitas, terlepas
dari kompleks cetakan DNA, dan - membebaskan transkrip nasen.

Promotor Eukariot Lebih Kompleks
Telah jelas bahwa sinyal di DNA yang mengontrol
transkripsi di sel eukariot terdiri dari beberapa tipe. Dua
tipe elemen sekuens terletak di sebelah proksimal dari
promotor. Salah satunya mendefinisikan tempat transkripsi
dimulai di scpanjang DNA, dan yang lain ikut berperan
dalam mekanisme yang mengontrol seberapa sering proses
ini berlangsung. Contohnya, di gen timidin kinase virus
herpes simpleks, yang menggunakan faktor transkripsi
pejamu mamalianya untuk ekspresi gen, terdapat satu
tempat transkripsi bermula, dan transkripsi yang akurat

dari tempat mulai ini bergantung pada suatu sekuens
nukleotida yang terletak 32 nukleotida sebelah hulu dari
tempat dimulainya proses tersebut (yi., di -32) (Gambar
36-7). Regio ini memiliki sekuens TATAAAAG dan mirip
dengan kotak TATA yang terletak 10 bp di sebelah hulu
dari tempat mulai mRNA prokariot (Gambar 36-5). Mutasi
atau inaktivasi kotak TATA sangat mengurangi transkripsi
gen ini dan banyak gen lain yang mengandung elemen cis
konsensus ini (lihat Gambar 36-7, 36-8). Sebagian besar
gen mamalia memiliki kotak TATA yang biasanya terletak
25-30 bp sebelah hulu dari tempat awal transkripsi. Sekuens
konsensus untuk kotak TATA adalah TATAAA meskipun
telah banyak ditemukan variasi lain. Kotak TATA diikat
oleh protein pengikat TATA (TATA binding protein, TBP)
34 kDa yang sebaliknya berikatan dengan beberapa protein
lain yang disebut TBP-ossociatedfactors (TAF). Kompleks
TBP dan TAF ini disebut sebagai TFI1D. Pengikatan TFI1D
pada sekuens kotak TATA diperkirakan merupakan tahap
awal pembentukan kompleks transkripsi di promotor.
Sejumlah kecil gen tidak memiliki kotak TATA. Pada
keadaan ini, dua elemen cis lain, sekuens inisiator (Inr)
dan apa yang disebut sebagai downstream promoter
element (DPE, elemen promotor hilir), mengarahkan RNA
polimerase II ke promotor dan ketika melakukan proses
tersebut menyebabkan transkripsi basal yang dimulai dari
tempat yang tepat. Elemen lnr terdapat di tempat inisiasi
(dari -3 sampai +5) dan terdiri dari sekuens konsensus
umum ICAt|, G/l 1 1/C yang serupa dengan sekuens
tempat inisiasi itu sendiri. (A+l menunjukkan nukleotida
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1 Elemen hulu
! proksimal promotor

1

-* --- Promotor -

Kotak TATA

(cTF )

'

-25

r
Sp1

Gambar 36-7. Elemen transkripsi dan faktor pengik.it pada gen timidin kinase (tk) virus herpes simp o RNA polimerase II dependenDNA (tidak diperlihatkan) berikatan dengan regio kotak TATA (yang dnk.it <> < faktor transkripsi TFIID) untuk membentuk suatu
kompleks prainisiasi multikomponen yang mampu menui transkripsi di sebuah nukleotida (+1). Frekuensi kejadian ini meningkat
oleh keberadaan eli-nien cis-ading di hulu (kotak CAAT dan GC). Elemen-elemen ini mengikat faktor transkripsi trans-acting,
dalam (.onto i ini adalah Sp1 dan CTF (juga disebut C/EBP, NF1, NFY). Elemen c is ini dapat berfungsi tanpa bergantung pac a
orientasi (tanda panah).

Pertama yang ditranskripsikan). Protcin yang mengika Inr untuk
mengarahkan pol II antara lain adaai
•
^r°niotor yang memiliki baik kotakTA1A maupun n ^ let>ih kuat
dibandingkan promotor yang hanya mC™'‘ salah satu dari elemenelemen ini. DPE memiliki ’ Consensus A/GGA/T CGTG dan
terletak sekitar 25 bp a hii'»r dari tempat awal +1. Seperti Inr,
sekuens I l b bcrikatan dengan subunit TAF milik TFIID. Dalam st
s
urvei terhadap lebih dari 200 gen eukariot, sekitar mengandung
satu kotak'l'ATA dan Inr, 25% mengan un^ ^nr dan DPE, 15%
mengandung ketiga elemen, senicntar. sekitar 30% hanya
mengandung Inr.
,•
Sekuens-sekuens yang terletak di sebelah huu ‘ tempat awal
menentukan seberapa sering proses trans r P ^ berlangsungt Mutasi
di regio ini mengurangi frekuens1 a"*^ transkripsi sebesar sepuluh
sampai dua puluh kali. Yang ' <dari elemen-elemen DNA ini
adalah kotak GC dan Ct t > yang dinamai demikian karena
sekuens-sekuens DNA yang acia. Seperti diperlihatkan di Gambar
36-7, masing'111^1”^ kotak tersebut mengikat protein spesifik, Spl
Pa<^a aSU, kotak GC dan CTF (atau C/EBP, NF1, NF) oleh kota

n komponen lain perangkat transkripsi basa. memastikan

ketepatan inisiasi.
clemen-elemen hulu cisOleh karena itu, pro ketepatan dan frekuensi
^„',,fproksimal pro™tormcn^
pcrsyaratan kctat
inisiasi suatu gc •
perubahan satu basa di salah
akan posisi dan ‘’"t" menimbulkan efek dramatis pada satu
elemen cu in. akan m
ngikatan faktor trans
fangsi dengan mengurangi^ faktor-faktor serupa).
(TFIID/TBP atau Spl, C ,

^ transkrips, Juga
Hal ,ni terutama berlaku untuk kotak

meningkatkan n«nu™jkchancers (penguat)
eukariot. Elemen-elemen m‘“
, bergantung pada
efek
atau represor (atau silencer, pci *
.. aitemukan
yane ditimbulkannya. Elemen-elem
^ dari tempat
n
di berbagai lokasi baik di
^ bagian gen yang
awal transkripsi dan bahkan d
n.elemen promoter
ditranskripsikan. Berbeda dengan
dapat bcrefek

CAAT; keduanya berikatan melalui domain -domain pengi DNA {DNA binding
domains, DBD) tertentu. brekuensi inisiasi transkripsi adalah konsekuensi dari

proksimal dan hulu, ' n h m C "‘*

interaksi protein DNA ini dan interaksi kompleks antara domain teitcntu faktor

ri bua

transkripsi (berbeda dari domain DBD —-apa disebut sebagai domain

kromo

pengaktifan-, activation domain,
protein-protein ini dengan perangkat transkripsi

Ekspresi yang diregulasi
Elemen
regulatorik
distal
Elemen
regulatorik
lain

Elemen penguat
(enhancer, +) dan
penekan
(represor, -)

Elemen
proksimal
promotor
(GC/CAAT,
dstnya)

"

(RNA polimerase 11 dan

faktor basalTFIlA, B, D, E, F) ^ bawah dan Gambar 36 -9 dan 36-10). Interaksi

Ekspresi "basal"
Elemen
proksimal
promotor

^
la , n ya

protein DNA di kotak TATA yang melibatkan RNA polimerase

som yang sama.

dari unit transkripsi yang terletak

da pat beAmgs

Yang mengejutkan, enhancer “

elemen ini telah

ranpa bergantung pada

^'

ditemukan. Pada sebagian ka us, pe

,

pen

y.

g, katannya

^

kuens

sangat ketati pada yang lam, ter) / „ hanya dengan dimungkinkan.
Sebagian se^ens
bcberapa
protein,
tetap.
kebanyakan
ben
satu
bcnkatan
protein berbeda. Demikian juga, satu prote.n
dengan lebih dari satu elemen.

— promotor

TATA

n basa jauhnya ketika berada ratusan

Inr

DPE

-- ►

—

Gambar 36-li. Diagram skematis yang memperlihatkan rdgio-regio pengontrol transkripsi di suatu gen eu <ario p^ re„j0mRNA kelas II (hipotesis) yang ditranskripsikan oleh RNA polimerase II. Gen semacam ini dapat c i
enyand*
regio penyandi dan regulatorik, seperti didefinisikan oleh tempat awal transkripsi (tanda pana t, +
■
j. \ieg\o
mengandung sekuens DNA yang ditranskripsikan menjadi mRNA yang akhirnya ditranslasikan menjac 1 pro em.
regulatorik mengandung dua kelas elemen. Salah satu kelas bertanggung javvab untuk m e m a s t I ^ a n s ^
ataU
basal. Elemen-elemen ini umumnya memiliki dua komponen. Komponen proksimal, umumnya ‘
' paCja
elemen I nr atau DPE mengarahkan RNA polimerase II ke tempat yang tepat (menentukan etc.-P<*an mengarahkan
promotor yang tidak memiliki TATA, elemen inisiator (Inr) yang terentang di tempat
^
e|ernenpolimerase ke tempat ini. Komponen lain, elemen-elemen hulu, menspesifikasi freku!ensj-,rolejn transaktivator
elemen ini, yang paling banyak diteliti adalah kotak CAAT, tetapi beberapa elemen lain (C M <a ” ^ kelas kedua elemen
Spl, NF1, API, dstnya) dapat digunakan di berbagai gen. Biasanya ekspresi dikenda ^an
serta e|emen lain
ii terdiri dari elemen-elemen yang meningkatkan atau mene <
louam berat, dan

+50
pikat kotak TATA.
pleks transkripsi basal dimulai ketika TFIID men. keseluruhan
50
■
.__
. Ic _transkripsi basal
Pembentukan 'OIinteraksi protein-DNA dan antarprotein. K°njj' atom (dengan
Kompleks3^?' K2ahkan pembentukan beberapa komponen lam . rn' djtandai oleh panah lengkung). struktur d. t.ng‘^ t1:„a telah r .ntano T men8\o sampai +30 relatif terhadap
tempat
;ika, pada DNA promotor TATA pada keberadaan^ pada resolusi
te
c

merik?^

v) dari RNA polimerase II saja dan dari TBP V^S ,

POS,

h di

ketahui dengan pemeriksaan m'kroskop
Banyak informas, tentang struktur

30 A. Karena itu struktur molekular perangkat transkripsi kin
a
U
d e n g a n m0 d e ," y 'n g disaiikand. gambar.nl.

ng

kons.st
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Komploks \

trnnskriP

nil

—1 CAAT

r>

penyusunan kompleks transkripsi aktif clan model untuk

mponen
kompleks
transkripsi
meningkatkan transkripsi. Semua komponen
Kum(jit:K.s
udiibiuipsi
oasai basal
yang yang dilukiskan di Gambar H>TFIIF, dan TFIIH) diperlihatkan sebagai struktur berbentuk oval besar. (A)
TBP dari TFIID terikat pada kotak TATA. Beberapa TAF (koaktivator) juga
CTF, diperlihatkan terikat pada kotak CAAT, membentuk suatu kompleks

(
,N

(

r

|a'n Tl:|,/V ^h^ubunit

'• s ^ .............................. ^,„mr se,e ‘„,,ckriDsi,

(B) Model rekrutmen. Aktivator transkripsi CTF mengikat kotak CAAT dan
memungkinkan interaksi dengan kompleks TBP-kompleks basal yang sudah ada. TBP kini dapat mengi
terbentuk dapat bekerja penuh.

Hormone response elements (untuk steroid, T,, asam
retinoat, peptida, dsb nya) bekerja seperti atau bersama dengan—
enhancer atau silencer (Bab 42). Proses-proses am yang
meningkatkan atau meredam ekspresi gen misa nya respons
terhadap kejutan panas (heat shock), logam erat (Cd2* dan Zn2*),
dan beberapa bahan kimia toksik (mis. dioksin)—diperantarai
melalui elemen regulatorik spesihk. Ekspresi gen spesifikjaringan (mis. gen albumin i ati, gen hemoglobin di retikulosit)
juga diperantarai o c sc uens DNA tertentu.

Terminasi Transkripsi Diatur oleh Sinyal
Spesifik
Sinyal untuk menghentikan transkripsi yang dari RNA
polimerase II sel eukariot masi e urn diketahui. Namun,
jauh di sebelah hi ir pa a s ^
^
penyandi gen eukariot
'^^“hencian ^ transkripsi terminasi.
e
Contohnya, sinyal P "&
isi U)00untuk (3-globin mencit terdapat di b P
p0li(A).
2000 basa di luar tempat yang akan c usi °
terminasi
Tidak banyak yang diketahui tentan.^a^j spCsifik seperti
atau apakah terdapat peran faktor terunnas
terminal
faktor p bakteri. Namun, telah diketahui bah

.
digat>unS
5 mRNA dibentuk pascatranskripsi dan agakny* ^ jan
;U,;
•lenganuiueiiimv
proses atau
••••3 niivjNAv
j. ...struktur yang terbentuk p * JJ saiah l,s
'r.mc
oada
struktur
khus ^ ^ ^
;ia
dengan proses atau struktur yang terbentuk p “ jj
tempat inisiasi, bergantung pada struktur I<hus l l S
satu subunit RNA polimerase II (CT’D; Iihac ^"*' 1 1 | 1 RNA
tampaknyamelibatkan paling tidak dua tahap - ^ c ’ r t *
i.
•
.

,.
r, menyandi

polimerase melalui regio unit transkripsi yang ^ oleh
J g 3’ transkrip, transkrip primer kemudian dip u C l ^,
suatu RNA endonuklease di posisi sekitar 15 bas * 1 ^
u un

,t r 1
c

sekuens konsensus AAUAAA yang pada eu k a r i ° ' 1
.
.
. am-. s’ vang baru
sebagai sinyal pemutusan. Akhirnya, ujung -> ' } 1-ism 1 terbentuk
ini mengalami poliadenilasi- di nU^ CC ^ seperti diuraikan kemudian.
KOMPLEKS TRANSKRIPSI PADA EUKARIOT
Pada sel eukariot, terdapat suatu perangkat yang terdiri dari hingga 50 jenis
protein untuk keakuratan dan keteraturan transkripsi gen. En 7 ‘ n l polimerase (pol I,
pol II, dan pol III masing-mas* n §

UI U u

^

gen kelas I, II, dan III) mentranskripsikan info r n l ; * s l untai cetakan DNA menjadi
RNA. Polimerase ">* *jarus mengenali suatu tempat spesifik di promotor aga*" if
^| U memulai transkripsi di nukleot ida yang tepat-

c

mbentukan
Kompleks.-------Transkripsi Basal
’"^dnuivvji. -----------------

bakteri, suatu kompleks ftktor a-polimerase secara
Pol
■ Fosforilasi Mengaktifkan
ro^iuii..—
—II
^
"ntuk
_ II,: eukariot
1:.;
1?.terdiri
subunit.dari
Du 12 subunit. Dua subunit terbesar,
Pol
1
ada bakteri, suatu kompleks faktor CT-polimerase secara
keduanya
sekitar
200
kDa,
homolog dengan subunit ft dan [3’
SC c ct|
* f berikatan dengan DNA di promotor untuk
bakteri.
Selain
jumlah
subunit
yang lebih banyak, pol II eukariot
membentuk PIC. Pada gen eukariot, situasinya lebih rumit.
berbeda
dari
padanannya
di
sel
prokariot yaitu bahwa enzim ini
1s
'mi dijelaskan gen kelas II—gen yang ditranskripsikan oleh
memiliki
serangkaian
pengulangan
heptad dengan sekuens
P°l U untuk menghasilkan mRNA—sebagai contoh. Pada gen
konsensus
Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser
di terminal karboksil
c as II, fungsi faktor a dilaksanakan oleh sejumlah protein,
subunit
terbesar
pol
II.
Carboxyl
terminal
repeat domain
clain p0i transkripsi basal memerlukan sejumlah GTF
(domain
pengulangan
terminal
karboksil)
ini
memiliki
26 unit
y^g disebut TFI1A, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, dan
yan<»
berulang
pada
sel
ragi
bir
dan
52
unit
pada
sel
mamalia.
H. Berbagai GIF ini berfungsi mendorong transkripsi
CTD adalah substrat bagi beberapa kinase, termasuk komponen
RNA polimerase II pada hampir semua gen. Sebagian GTP
kinase TFIIH, dan tempat pcngikatan bagi beragam protein.
in 1 terdiri dari banyak subunit. TFIID yang mengikat
CTD telah dibuktikan dapat berinteraksi dengan enzim-enzim
piemen promotor kotak TATA, adalah satu-satunya
pengolah RNA; pengikatan semacam ini dapat berperan dalam
faktor
poliadenilasi RNA. Pengikatan faktor-faktor dengan CTD RNA
ya"g mampu mengikat sekuens spesifik di DNA. Seperti
polimerase II (dan komponen lain perangkat basal) tampaknya
dijelaskan sebelumnya, TFIID terdiri dari protein pengikat
berfungsi menggabungkan inisiasi dengan pembentukan ujung 3’
I Al A (TBP) dan 14 faktor terkait-TBP (TAF).
mRNA. Pol II menjadi aktif jika mengalami fosforilasi di residu
1
berikatan dengan kotak TATA di alur minor DNA (sebagian
Ser dan Thr dan memperlihatkan penurunan aktivitas jika CTD
besar faktor transkripsi berikatan di alur mayor) dan mcnycbabkan
mengalami defosforilasi. Fosforilasi CTD sangat penting untuk
pembengkokan sekitar 100 derajat pada heliks DNA.
pembersihan promotor, elongasi, terminasi, dan bahkan
Pembengkokan ini diperkirakan akan mempermudah interaksi
pemrosesan mRNA yang benar. Pol II yang tidak memiliki ekor
faktor terkait-TBP dengan komponen lain kompleks inisiasi
CTD tidak mampu mengaktifkan transkripsi, yang
transkripsi dan mungkin dengan faktor yang terikat pada elemen-

Pa d
t f

Gambar 36-10. Dua model untuk

promotor. TFIIF secara struktural dan fungsional serupa
dengan faktor a bakteri dan diperlukan untuk penyaluran
pol II ke promotor. Penambahan TFIIE dan TFIIH adalah
tahap final dalam pembentukan PIC. TFIIF. tampaknya
menggabungkan kompleks dengan pol II-TFIIF, dan TFIIH
kemudian direkrut. Masing-masingdari proses pengikatan ini
memperpanjang kompleks hingga akhirnya mencapai sekitar
60 bp (dari -30 sampai +30 relatif terhadap +1, nukleotida
transkripsi) (Gambar 36-9). PIC kini telah lengkap dan
mampu mentranskripsikan DNA dari nukleotida yang
tepat. Di gen yang tidak memiliki kotak TATA, diperlukan
faktor-faktor yang sama, termasuk TBP. Pada kasus semacam
ini, Inr atau DPE (lihat Gambar 36-8) meletakkan kompleks
tersebut agar inisiasi transkripsi berlangsung akurat.
.tersebut agar inisiasi transkripsi Ln;..

e

ni'

ktival°
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Pada prokariot, RNA polimerase eukariot saja dan mamPu
membedakan antara sekuens promotor inj rcgio-regio lain DNA;
karena itu, pengikatan enzim Na promotor spesifik dan pembentukan
kompleks s^b. 1 ,siasi (PIC.) dibantu oleh protein lain yang dikenal
bCr?gai %eneral transcription factors (GTF). Kombinasi atai
38ai kom
P°ncn ini daPat mengatalisis transkripsi basal
ranskripsi TW,1 u,ire u
lain_^
( )~ g fated in vitro. Protein-protein tranTya'tU
koaktivator membantu mengatur laju inisiasi yan ^ r'Ps* dengan
berinteraksi dengan aktivator transkripsi bavvah)Cngikat clcmcn"clcmcn
DN
A di sebelah hulu (lihat
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elemen di sebelah hulu. Meskipun didefinisikan sebagai
komponen promotor gcn kelas I[) namun 1 berkat ikatannya
dengan TAF spesifik-p0iirnerase, juga merupakan komponen penting
dari kompleks inisiasi kelas I dan kelas III bahkan jika komplekskompleks tersebut tidak mengandung kotak TATA.
Pcn
gikatan TBP menandai suatu promotor spesifik untuk
transkripsi dan merupakan satu-satunya tahap dalam proses
penyusunan PIC yang seluruhnya bergantung pada intcraksi proteinDNA spesifik berafinitas tinggi- Dar. beberapa tahap in vitro
selanjutnya, yang pertama adalah pengikatan TFIIA, kemudian
TFIIB pada kompleks TFIID" promotor. Ha| ini menghasilkan
suatu kompleks tripel stabil yang kemudian memiliki lokasi lebih
tepat dan terikat lebih erat pada tempat inisiasi transkripsi.
Kompleks ini kemudian irlenarik dan menanibatkan kompleks pol
II-TFIIF pada

menggans-bawahi pentingnya domain ini.

Pol II berikatan dengan protein -protein lain yang dinamai proten Med
atau Mediator untuk membentuk suatu kompleks holoenzim; kompleks ini
dapat terbentuk di promotor atau dalam larutan sebelum PIC terbentuk. Pada
^l r A 8 ' D P ; , l l n g

t ida

k 25 produk gen berikatan dengan CTD rotem Med esensial

untuk mengatur transkripsi pol dengan benar meskipun peran pasti protein protein

m.

masih

perlu

d.perjelas.

Protein -protein

membentuk RNA polimerase II pernah ditemukan pada sel
manus,a (>30 protein, Medl-Med31).

terkait

lain

yang
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Peran Aktivator & Koaktivator Transkripsi
TFIID semula dianggap sebagai protein tunggal. Namun,
beberapa bukti menunjukkan bahwa TFIID ternyata merupakan
suatu kompleks yang terdiri dari TBP dan 14TAF. Bukti pertama
bahwaTFIID lebih kompleks daripadasekadar molekul TBP
berasal dari pengamatan bahwa TBP mengikat segmen DNA
bingga 10 bp, tepat di atas kotak TATA gen, sedangkan holoTFIID mencakup regio 35 bp atau regio yang lebih besar lagi
(Gambar 36-9). Bukti yang kedua; TBP memiliki massa molekul
20—40 kDa (tergantungspcsiesnya), sedangkan kompleks TFIID
memiliki massa sekitar 1000 kDa. Bukti yang terakhir dan
mungkin terpenting; TBP mendukung transkripsi basal tetapi
tidak transkripsi yang diinduksi oleh aktivator tertentu, mis. Spl
yang terikat pada kotak GC. TFIID, di pihak lain, mendukung
baik trankripsi basal maupun transkripsi yang diperkuat oleh Spl,
Octl, API, CTF, ATF, dsbnya (Tabel 36-3). TAF esensial bagi
transkripsi yang dipacu oleh aktivator ini. Masih belum jelas
apakah terdapat satu atau beberapa bentuk TFIID yang mungkin
berbeda sedikit dalam komplemen TAFnya. Dapatlah diterima
bahwa berbagai kombinasi TAF dengan
I BP—atau satu dari beberapa faktor mirip-1 BP (ILF) yang
baru ditemukan-*—dapat berikatan dengan promotor yang
berbeda-beda, dan laporan-laporan terakhir menunjukkan bahwa
hal ini dapat menjadi penyebab aktivasi selektif yang dijumpai
pada berbagai promotor dan perbedaan kekuatan promotorpromotor tertentu. TAF, karena diperlukan untuk kerja
aktivator, sering disebut sebagai koaktivator. Oleh
karena itu, terdapat tiga kelas faktor transkripsi yang terlibat
dalam regulasi gen kelas II: faktor basal, koaktivator, dan
represor-aktivator (Tabel 36-4). Cara kelas-kelas protein
Tabel 36-3. Sebagian elemen kontrol transkripsi, sekuens
konsensusnya, dan faktor yang berikatan dengannya yang
ditemukan di gen mamalia dan ditranskripsikan oleh RNA
polimerase II

: TATAAA
j CCAATC

; Faktor
# ----- ----1 TBP/TFIID
j C/EBP*, NF-Y*

:GGGCGG

j Spl *

: CAACTGAC

• Myo D

: T/CGGA/CN5GCCAA
i ATGCAAAT

j NF1 *
j Octl, 2, 4, 6*

API

j TGAG/CTC/AA

; Jun, Fos, ATF*

Serum

i GATGCCCATA
;
: (NGAAN)3

j SRF
j
j HSF

EHemero
Kotak TATA
Kotak CAAT
Kotak GC

Oktamer |g

response

Syok panas
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I Sekuens Konsensus

Daftdr lengkap .ik.in memuat lusinan conto
lordapat beberapa anggota dalam famili ini.

Tabd 36-4. Tiga kelas t’aktor transkripsi p*
kelas II

1

Komponen Spc5- ^
i TBP, TFIIA, B, E,
• TAF (TBP + TAF) **
i Med aPi dsbn]
• SP1, ATP, CTF, AP.

Mekanisme Umum
Komponen basal
Koaktivator
Aktivator
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i n n , P o n e n - k o , n p o n e n nnirn, dalam
Pcnbcntukan bcrb, CSCns,aldalam model ini adalah
bahwa
Uu' activator rramk"—^ Cctaka« DNA. Oleh karena
l!ntuk mcneiku I npS'' yane n,c,11'liki domain autonom
Cn&,ktifkan DNA lihar Bab 38)

i^^kan blrfun^ ^
<
'
nenstinnilasi pembentukan

C «au fun»si ('C'Tn

Vat°r TAF dianggap
ran yang menehub !'
sebagai
*?n8 bcrikacan den Ung ‘ aktivator di hulu, protein
P°'
1FIID- Da,am
^ ^ynk komponen lain
(
te
. - rsusun sccara"i"1’ yang mcngangg^P bahwa
l^yksi antara aktivJJr^ J,ap'~didorong oleh berbagai
p diperlihatkan Hi ' i °akr,v,ator, dan komponen
dukungoleh „ ,., .*™nC, A c'**mbar 36-/0. Model i i
Pe f
n
at bcrikara^srtu ;s,,,1IWa ,ban>^k Protcin r‘lnS
^ daPL,
n in vitro.
kti-bukti terkini
rdaPat mekanismc I .mt“njenu,kan bahwa mungkin
*n reguiasi transkrin'Un ,> m Pembentukan PjC
Jen^ba

IC

cli d.bm ekstrak

r • 1 *"6 bclum T k‘!mplcks b“ar GTF dan
er,
katan dengan „r nt“k’ dw kompleks ini dap;lt
xa"rdfca°rrr ,alam—^p-Keduah ln

° ^un po,u7Z ' S

aktivator

ditambahkan kc

OHT1"ho'-n^PolT,^If"83" mCni7katfcU'
" karena iru n/.r,

c

pa

keberadaan aktivator.
memW P C p' rMak mur,'-'k d'>er,ul««n

e'idorong timbulnya hi ‘"8a.matan-pengamatan inj
^ ^ah diuji sccara ckso
’’rekrutmen” y*ng
Pcran aktivator dan koaktiVunmental- Secara
sederhana, °mpleks holocnzim-GTP Z n"in8kin
hanya merekrU( Promote tersebut. Kebutuhan 'T
*Udah terbentuk kc !atasi Jika komponen TFIlI) domain
PenSakcifan n\T?baCkan secara anifisial den 3taU ho,oenzim
po/ II rekombinan, pada domai ^ mengSunakan,reknik 1
pengikat DNA (OBr>)

'Uu aktivator. Pen am ha tan ini, melalui komponen DBD
rr
*°lekul aktivator, menghasilkan struktur yang kompecen s^-‘cara
transkripsional, dan domain pengaktifan aktivator tI(Jak lagi
dibutuhkan. Pada keadaan ini, peran domain P>Cngaktifan dan TAF
adalah untuk membentuk suatu ^Usunan yang mengarahkan
kompleks hoIoenzim-G TP vyang sudah jadi) kc promotor;
keduanya tidak membantu Pembentukan PIC (lihat panel B,
Gambar 36-10). Dalam ^odcl ini, efisiensi proses rekrutmen sccara
langsung n"lcnentukan laju transkripsi suatu promotor.
Hormon—dan efektor lain yang berfungsi menyalurkan s,nyal yang
berkaitan dengan lingkungan ekstrasel— ^cmodulasi ekspresi gen
dengan memengaruhi penyusunan an aktivitas kompleks aktivator
dan koaktivator serta pembentukan selanjutnya PICdi promotor gen
sasaran (lihat ab 42). Banyaknya komponen yang terlibat
mengisyaratkan Csarnya kombinasi (dan karenanya, aktivitas
transkripsi suatu gcn) yang mungkin terjadi. Penting dicatat bahwa
Ua
model tidak saling mcniadakan—pembentukan PIC crtahap
versus pembentukan PIC yang diperantarai oleh holoenzim. Mcmang,
dapat diperkirakan adanya skenario yang lebih rumit dan melibatkan
elemen-elemen dari kedua model yang bekerja pada sebuah gen/

lebih kecil dan penggabungan reaksi nukleolisis dan Iigasi
(•splicing of exons). Namun, proses transkripsi, pengolahan
RNA, dan bahkan transpor RNA dari nukleus sangat
terkoordinasi. Memang, koaktivator transkripsi yangdisebut
SAGA pada sel ragi dan P/CAF pada sel manusia diperkirakan
menghubungkan pengaktifan transkripsi dengan pengolahan
RNA melalui perekrutan suatu kompleks kedua yang disebut
TRtX ke elongasi transkripsi, splicing (penggabungan), dan
ekspor dari nukleus. TREX (transcription-export) merupakan
penghubung molekular antara kompleks elongasi transkripsi,
perangkat untuk menggabungkan RNA, dan ekspor dari nukleus
(lihat Gambar 36-11). Penggabungan ini diperkirakan
meningkatkan ketepatan dan laju pergerakan mRNA secara
drastis ke sitoplasma untuk translasi.
Pada sel mamalia, 50-75% RNA nukleus tidak membentuk
mRNA sitoplasma. Pengurangan RNA nukleus ini jauh lebih
besar dibanding pengurangan yang mungkin terjadi akibat
hilangnya sekuens-sekuens sela saja (lihat bawah). Oleh karena
itu, fungsi pasti transkrip yang tampaknya berlebihan dalam
nukleus sel mamalia ini belum diketahui, meskipun
ditemukannya miRNA dapat menjelaskan sebagian transkripsi
ini.

MOLEKUL RNA BIASANYA DIPROSES SEBELUM MENJADI
FUNGSIONAL

Bagian Penyandi (Ekson) pada Sebagian Besar
Gen Sel Eukariot Diselingi oleh Intron

Pada organisme prokariot, transkrip primer gen-gen penyandi
mRNA mulai berfungsi sebagai cetakan translasi bahkan sebelum
transkripsi selesai. Hal ini terjadi karena tempat transkripsi tidak
mengalami kompartementalisasi seperti pada organisme eukariot.
Oleh karena itu, pada sel prokariot transkripsi dan translasi
beriringan. Konsekuensinya, mRNA prokariot
banyak
mengalami pengolahan sebelum
melaksanakan fungsi nya dalam sintesis protein. Regulasi sebagian
gen (mis. operon Irp) mengandalkan penggabungan transkripsi dan
translasi ini. Molekul tRNA dan rRNA prokariot ditranskripsikan
dalam unit-unit yang jauh lebih panjang dibanding molekul
akhirnya. Pada kenyataannya, banyak unit transkripsi tRNA
mengandung lebih dari satu molekul. Karena itu, pada prokariot
molekul prekursor tRNA dan rRNA ini perlu diproses untuk
menghasilkan molekul fungsional matur.
Hampir semua transkrip primer RNA eukariot rnengalami
pengolahan ekstensif diantara waktu transkrip tersebut disintesis
hingga saat transkrip tersebut menjalankan fungsi utamanya, baik
sebagai mRNA maupun sebagai komponen perangkat translasi
seperti rRNA, RNA 5S, atau tRNA atau perangkat pemrosesan
RNA, snRNA. Pengolahan Jni teri|tama berlangsung di dalam
nukleus dan mencakup pemotongan nuklcolitik menjadi molekulmolekul yang

Di dalam bagian-bagian penyandi asam amino (ekson) dari banyak
gen, terselip sekuens-sekuens panjang DNA yang tidak ikut
menentukan informasi genetik yang akhirnya ditranslasikan
menjadi sekuens asam amino molekul protein (lihat Bab 35). Pada
kenyataannya, sekuens- sekuens ini benar-benar menginterupsi
regio penyandi gen struktural. Pada eukariot tingkat-tinggi,
sekuens- sekuens sela (intervening sequences, intron) ini terdapat
di sebagian bcsar (tetapi tidak semua) gen penyandi mRNA.
Iranskrip primer sebagian besar gen penyandi mRNA (protein)
mengandung RNA yang komplementer dengan sekuens-sekuens
sela tersebut. Namun, sekuens RNA intron dikeluarkan dari
transkrip, dan ekson-ekson transkrip disatukan di nukleus sebelum
molekul mRNA . muncul di sitoplasma untuk ditranslasikan
(Gambar 36- 12 dan 36-13). Salah satu spekulasi mengenai
organisasi gen ekson-intron ini adalah bahwa ekson, yang sering
menyandi domain aktivitas suatu protein, mencerminkan cara
yang tepat untuk mengocok informasi genetik yang
memungkinkan organisme meneuji hasil penggabungan domaindomain fungSi0„a| protefn baru secara cepat.

Intron Dikeluarkan & Ekson Disatukan
Berbagai mekanisme yang mengatur pengeluaran intron1 on dari fanskrip primcr dj nu|deus> pengikatan ekson-
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Ekson 1

5' Tudung

Membran
nukleus
Pori
nukleus

Faktor pengolah
(splicing, poliadenilasi)

vG—G-

Tudung

-//— An 3’ Transkrip primer 3'

-A-G

-//— An Serangan nukleofilik

—G----------- A-G

di ujung 5' intron

\

Tudung
Prekursor mRNA nasen

Ekson 2
Intron

5’-CAP

-//— An Pembentukan tali jerat

o
^ A-l

vG—OH A-G

Tudung

^G—OH/O?

)-/A K Dipotong di ujung 3’ im

I
Faktor pengemas mRNA
(TREX +++)

W/-\ dsn

Tudung

1

Ligasi ujung 3' ekson
dengan ujung 5'
eksc

I

Intron dicerna

Gambar 36-11. Transkripsi gen mRNA vane r
d(:n8an P en8°lahan dan transporTNA^n01011. RNA P olimerase 11 digabungkan secara ntranskripsikan sebuah gen
penyandi mRNA , > sini diperlihatkan bahwa RNA pol II secara yang memproses RNA (yi., faktor penggabunc vino ° n6asi dari
atas ke bawah gambar). Faktor-faktor ;^rnmrinasi) berinteraksi dengan domain CTD no? ,7lenSandune motif-SR/RNP serta faktor
poliadenilasi /TREX direkrut ke transkrip primer mRNA nasen “an8kan faktor pengemas RNA seperti kompleks ‘ ir,teraksi
dengan faktor penggabunp/sp
interaksi pol II langsung seperti diperlihatkan
^ NA nasen diperkirakan diproses lebih cepat dan I iT8 3da C,i mRNA nasen. Pada keduanya, rantai e rantai mRNA (prekursor) yang
sedang terbentuk '|1 akural karena rekrutmen cepat faktor-faktor ini a ur disalurkan ke pori-pori nukleus yang terdin^t r
Pemr°sesan mRNA yang sesuai, mRNA yang
onnT dapat berika,an dengan ribosom dan ditnn 'i m®rnbran nukleus. Setelah diangkut melalui pori (2005). Molecular Cell 11:1129).
anslasikan menjadi protein (Diambil dari Jensen et al.

Gambar 36- ]
Pengolahan transkrip primer menjadi mRNA Pada transkrip hipotetis ini, ujung 5;
(kiri) intron dipotong (i) dan
terbentuk
jerat' . .suatu 'tali jerat' Oar,at) antara
. G di ujung 5 intron dan A di
dipotong
(1)suatu
Han'tali
,nrhpn..,k

dekat ujung 3', di sekuens konsensus UACUAAC. Sekuens in. dinamai tempat percabangan, dan
bagian A yang paling mendekati 3' membentuk ikatan 5'-2' dengan G. Ujung 3' (kanan) intron
kemudian dipotong (i). Pemotongan ini membebaskan 'tali jerat' yang kemudian dicerna, dan
ekson 1 disatukan ke ekson 2 di residu G.

^ snRNA. dan protein-protein terkait dibutuhkan untuk

or n

Susunan ini diperkuat oleh U5. Proses ini juga menyebabkan terbentuknya

Pleks snRNP mula-mula berikatan melalui pembentukan

lengkung atau struktur tali jerat {lariat). Kedua ujung diputus, mungkin oleh

ekson-intron 5’. U2 di dalam kompleks

U2-U6 di dalam kompleks snRNP . U6 jelas esensial karena sel ragi yang
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. U6 kemudian mampu berinteraksi,

Pemutiisan kedua dilakukan di taut intron dengan ekson 3’ (donor di kanan). Pada
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dan diperantarai oleh protein serta menyebabkan

*

bebas kemudian suatu lengkung atau struktur tali jerat/laso yang

berfungsi sebagai agen pengatalisis. Rangkaian proses ini kemudian diulang di

emerantarai penguraian {unwinding) yangdependen-

sekuens titik cabang yang terletak tepat di h u * U u *“ n g intron ini. Terminal 5’ yang

adenilil ini biasanya terletak 28 -37 nukleotida
l i

!_ a

3 1 1 b a sa k e b a t a s

n

^_j^j .° n 5’ (donor atau kiri) dan

sekuens cabang PyNPyPyPuAPy (Gambar 36' l 3 ) !

’ lima RNA nukleus kecil (Ul,

yanp m-L ^ n i e n § a n dung motif protein ”RNP” dan ”SR”
/ g terkonservasi Q , , , . r i .

terbentuk sebelum berinteraksi dengan prekurs° r Snurps diperkirakan menempatkan
segmen-s e £ n i c n „

5’, yaitu titik percabangan dengan A reaktifnya, dan tempat penggabungan 3’.

bentuk berbagai struktur dan zat antara. Ul di dalam

cr n

uk sekuens kontinu.

5'-

—LA(?_
C

5’
Ekso
n

28-37 nukleotida C

UACUAAC
AG

— Intron

J/Ekson 3’

Gambar 36-13. Sekuens konsensus di taut penggabungan. Tampak sekuens S' (donor atau kiri) dan 3' (akseptor atau kanan). Juga
diperlihatkan sekuens konsensus ragi (UACUAAC) untuk tempat percabangan. Pada sel mamalia, sekuens konsensus ini adalah
PyNPyPyPuAPy. Py adalah pirimidin, Pu adalah purin, dan N nukleotida apa saja. Tempat percabangan terletak 20-40
nukleotida di sebelah hulu dari tempat 3' (Copyright © 2005. Dicetak ulang dengan izin dan Elsevier).
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adalah transkrip primer plus produk-produk olahan awalnya
yang, setelah penambahan tudung (cap) dan ekor poli(A) serta
pengeluaran bagian-bagian intron, dipindahkan ke sitoplasma
sebagai molekul mRNA matur.

Prekursor mRNA

(A)n

| 3 j- AAUAA

1
Penggabungan selektif

Alternative Splicing Menghasilkan mRNA yang Berbeda

Sel B/hipofisis

(A)r>
AAUAA

i ltif di ccn Glukokinase hati dan sel B pankreas. Gambar 36-15.

Pengolahan molekul hnRNA adalah tempat regulasi ekspresi
gen. Pola alternatif penggabungan (splicing) RNA terjadi
karena mekanisme kontrol perkembangan dan adaptif yang
spesifik-jaringan. Seperti disebutkan sebelumnya, rangkaian
kejadian penggabungan ekson-intron umumnya mengikuti
urutan hierarkis. Kenyataan bahwa sewaktu penggabungan
terbentuk struktur RNA yang sangat kompleks—dan bahwa
sejumlah snRNA dan protein ikut berperan—menimbulkan
beragam kemungkinan akan perubahan urutan dan
pembentukan mRNA yang berbeda- beda. Demikian juga,
pemakaian tempat-tempat tcrminasi- pemutusan-poliadenilasi
alternatif menghasilkan mRNA yang berbeda-beda. Beberapa
contoh skematis proses ini, yang semuanya terjadi di alam,
diperlihatkan di Gambar 36-14.
Kesalahan penggabungan dapat menyebabkan penyakit.
Paling tidak satu bentuk talasemia-p, suatu penyakit akibat
ekspresi gen globin-P hemoglobin yang sangat rendah,
tampaknya terjadi akibat perubahan satu nukleotida di taut
ekson-intron, menghambat pengeluaran intron sehingga sintesis
protein p-globin menurun atau lenyap. Hal ini merupakan
konsekuensi dari kenyataan bahwa reading frame translasi
normal untuk mRNA terganggu—suatu defek pada pioses
mendasar (penggabungan) ini menggarisbawahi tingkat akurasi
yang harus dicapai proses penggabungan antarRNA.

Pemakaian Promotor Alternatif Adalah Suatu Bentuk
Regulasi
Regulasi spesifik-jaringan ekspresi gen dapat dicapai oleh
elemen-elemen kontrol di promotor atau oleh pemakaian
promotor alternatif. Gen glukokinase (GK) terdiri dan sepuluh
ekson yang disela oleh sembilan intron. Sekuens e^on 2-10
identik di sel hati dan sel B pankreas, yaitu jaringan utama yang
mengekspresikan protein GK. Di kedua jaringan ini, ekspresi gen
GK diatur dengan cara yang sangat berbeda—oleh dua promotor
yang berlainan. Promotor ?' hatl dan ekson 1L terletak dekat ekson
2-10; ekson 1L berikatan secara langsung dengan ekson 2. e ai ya,
promotor se| B pankreas terletak sekitar 30 bP * “belJ.
hulu. Dalam hal ini, batas 3' ekson IB terikat pada
batasj^

e son 2. Ekson I L d a n promotor di hati dl ‘
uar
‘Kcbcradaan
reaks, penggabungan (lihat Gambar 36-15)^
banyak promotor yang berlainan memungUmlkin c
pola ekspresi gen van? snesifik untuk jaringan

Pemakaian promotor alternJj juj pemakaian promotor spesifik-jaringan.
1
Perbedaan regulasi gen glukokinase ( G K ) dlcaPai '
sebelah hulu dari promotor dan ekson

Tempat donor 5' alternatif

Promotor gen G K dan ekson 1B sel B terleta se -i

diatur secara berbeda. Di kedua gen,

ar

1 L hati. Masing-masing promotor memiliki struktu

|

Q eh m

RNA sel B dan hati memiliki

ekson 2-10 identik satu sama lain, dan protein GK yang

—(AX»

sifat kinetik yang idcntik.

Messenger (mRNA) Dimodifikasi di
u
|ung 5' dan 3'

Tempat poliadenilasi alternatif
— (A)n

. ,iurs° r
Gambar 36-14. Mekanisme pemrosesan alternate u , eksklu>i Bentukpengolahan
mRNA ini melibatkan inklusi < ya|tcrnati(selektif ekson,pemakaian tempat donor Vatau
aksep*° r dan pemakaian tempat poliadenilasi yang berbeda -

RNA Ribosom & Sebagian Besar
Transfer Diproses dari Prekursor
yang Lebih Besar
Pada sel mamalia, tiga molekul rRNA 'prekursor
se
bagai bagian dari satu molekul prekursor besai-- (TjiaS*,iJcan
kemudian diproses di nukleolus untuk
emukan
komponen RNA bagi subunit ribosom yang rerlettk
di sitoplasma. Pada sel mamalia, gen-gen rRN m „e'n_

di nukleolus. Di setiap sel terdapat ratusan sa 11
..
.
ill•• -inkan untuk

® .

t>cn mi. Gen yang berjumlah besar ini dipet* -nenvidti membentuk
setiap tipe rRNA dalam jumk1*1 ' ^
}
untuk membentuk 10' ribosom yang dibuc11 ^ ^ setiap replikasi
sel. Sementara satu molekul 111 ^ a|fU disalin menjadi 10’’ molekul
protein, yang
^kl r U
amplifikasi berskala besar rRNA adalah p ° -urn^|j Tidak adanya
am
plifikasi ini menyebabka'1 ] n a ’
lit ,
. • rransKnpsi
8e>i menjadi berrtambah banyak dan laj11 ^ j
menjadi tinggi, yang biasanya disinkronkan
Pertumbuhan sel. Demikian juga, RNA trans er cl‘,n8 i • .
,
I, tambahan
disintesis sebagai prekuisoi, dengan sekuen- ^
5’ dan 3’ dari sekuens yang membentuk tRN ‘ Ur‘ Sebagian kecil
tRNA bahkan mengandung inn°n'

RNA dapat mengalami N\OOi^liCASl ekstensif
Pada hakikatnya, semua RNA mengalami modifi^aS‘
pascatranskripsi. Sudah jelas bahwa setidakny3, sc modifikasi ini
bersifat regulatorik.

Sc
pcrtl
disebutkan sebelumnya, molekul in RNA mamalia
r ^
cn
^ gandungsuatu struktur tudung 7-metilguanosindi terminal
an
sebagian besar memiliki ekor poli(A) di terminal 3’.
s’
tr
- uktur tudung ditambahkan ke ujung 5’ prekursor mRNA
yan8 baru terbentuk di nukleus sebelum molekul mRNA
^ dipindahkan ke sitoplasma. Tudung 5’ transkrip RNA
‘perlukan untuk insiasi translasi yang efisien dan melindungi
Uj n 5>
J^ 8 mRNA dari serangan eksonuklease 5’-»3\ Metilasi
sekunder molckul mRNA, di residu 2’-hidroksi dan N" adenilil,
jadi setelah molekul mRNA muncul di sitoplasma.
terjadi setelah molekul mRNA muncul di sitoplasma.
kkor .^olifA^ ditambahkan pada ujung 3’ m
Ekor poli(A) ditambahkan pada ujung 3’ molekul
mRNA
mRNA melalui pemrosesan pascatranskripsi. mRNA mulamula diputus
sekitar
20 nukleotida
di sebelah
hulu dari
iputus
sekitar
zu nuiaeotiaa
ai seoeum
sekuer-—
i~.->
AAl
IAA.
I'.nv.im
Inin,
noli(A)
sekuens pengenalan AAUAA. Enzim lain, polimerase,
poli(A) polimerase,
menanibahkan ekor poli(A) yang kemudian diperpanjang hingga
200 residu A. Ekor poli(A) tampaknya melindungi uiung 3’ mRNA
dari serangan 3’—>5’ eksonuklease. Keberadaan atau ketiadaan
ekor poli(A) tidak menentukan apakah suatu molekul prekursor di
nukleus muncul di sitoplasma karena semua molekul hnRNA
yang memiliki ekor poli(A) tidak membentuk mRNA sitoplasma,
demikian juga tidak ada molekul mRNA sitoplasma yang
mengandung ekor poli(A) (mRNA histon adalah yang paling
mencolok dalam hal ini). Enzim-enzim sitoplasma pada sel
mamalia dapat menambahkan dan mengeluarkan residu adenilil
dari ekor poli(A); ptoses ini dilaporkan berkaitan dengan
perubahan stabilitas dan translatabilitas mRNA.
Ukuran beberapa molekul mRNA sitoplasma, bahkan setelah
ekor poli(A) dikeluarkan, masih jauh lebih besar daripada ukuran
yang diperlukan untuk menyandi protein spesifiknya, sering 2
sampai 3 kali lipat. Nukleotida
tambahan terdapat di regio -regio yang tidakditranslasikan

(non-coding) b a i k di 5’ maupun 3’ regio penyandi; sekuens
d i t r a n sl a s i k a n d a n terpanjang biasanya di ujung

yang ti dak

3’. Fungsi pasti sekuens 5’UTR dan 3’UTR tidak diketahui,
tetapi keduanya diperkirakan berperan dalam pemrosesan,
transpor, penguraian, dan translasi RNA; masing-masing dari
reaksi ini berpotensi menambah tingkat kontrol ekspresi
gen.

Penyuntingan RNA Mengubah mRNA
Setelah Transkripsi
Dogma sentral menyatakan bahwa untuk suatu gen dan p r o d u k gen
terdapat hubungan linier antara sekuens penyandi di DNA, sekuens
RNA, dan sekuens protein (Gambar 35-7). Perubahan sekuens DNA
seharusnya tercermin dalam perubahan sekuens mRNA dan,
bergantung pada pemakaian kodon, dalam sekuens protein. Namun,
baru-baru ini ditemukan pengecualian terhadap dogma ini.
Informasi penyandi dapat diubah di tingkat mRNA oleh
penyuntingan RNA (RNA editing). Dalam hal ini, sekuens penyandi
mRNA berbeda dari sekuens penyandi DNAnya. Salah satu contoh
adalah gen dan mRNA apolipoprotein B (apoB). Di hati, satu gen
apoB ditranskripsikan menjadi sebuah mRNA yang mengarahkan
sintesis protein 100-kDa, yaitu apoBlOO. Di usus, gen yang sama
mengarahkan sintesis transkrip primer; namun, sitidin deaminase
mengubah kodon CAA di mRNA menjadi UAA di suatu tempat
s p e s i fi k . Alih- alih menyandi glutamin, kodon ini berubah menjadi
kodon terminasi, dan hasilnya adalah suatu protein 48- kDa
(apoB48). ApoBlOO dan a p o B 4 8 m e m i l i k i fungsi berbeda di dua organ.
Kini semakin banyak contoh yang ditemukan, termasuk perubahan
glutamin menjadi arginin pada reseptor glutamat dan beberapa
perubahan dalam mRNA mitokondria Trypanosoma, yang
umumnya melibatkan penambahan atau penghilangan uridin. Belum
diketahui seberapa luas penyuntingan (editing) RNA ini, tetapi
perkiraan saat ini m e n y a r a n k a n bahwa <0,01 % mRNA disunting dengan
cara ini.
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RNA Transfer (tRNA) Diproses &
Dimodifikasi Secara Ekstensif
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Seperti dijelaskan di Bab 34 dan Bab 37, molckul tRNA berfungsi
sebagai molekul adaptor untuk translasi mRNA menjadi sekuens
protein. tRNA mengalami banyak modifikasi basa-basa standar A,
U, G, dan C, termasuk metilasi, reduksi, deaminasi, dan tata-ulang
ikatan glikosidat. Modifikasi lebih lanjut molekul tRNA mencakup
alkilasi nukleotida dan perlekatan terminal CpCpAOH khas di ujung
3’ molekul oleh enzim nukleotidil transferase. Gugus OH 3’ pada
ribosa A adalah titik perlekatan untuk asam amino • spesifik yang
akan masuk ke dalam reaksi polimerisasi pada sintesis protein.
Metilasi prekursor tRNA mamalia mungkin terjadi di nukleus,
sementara pemutusan dan perlekatan CpCpAOH adalah fungsi
sitoplasma karena gugus terminal tersebut mengalami pertukaran
(turn over) yang lebih cepat dibandingkan dengan pcrturan yang
dialami molekul tRNA itu sendiri. Enzim di dalam sitoplasma sel
mamalia diperlukan untuk melekatkan asam amino pada residu
CpCpAOH (lihat Bab 37).

RNA DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI
KATALISATOR
Selain efek katalitik yang dimiliki oleh snRNA dalam
pembentukan mRNA, RNA juga memiliki beberapa fungsi
enzimatik. Ribozim adalah molekul RNA dengan aktivitas
katalitik. Enzim-enzim ini biasanya berperan dalam reaksi
transesterifikasi, dan kebanyakan berkaitan dengan metabolisme
RNA (penggabungan dan endoribonuklease). Baru-baru ini
diketahui bahwa suatu komponen RNA ribosom dapat
menghidrolisis ester aminoasil sehingga berperan sentral dalam
fungsi ikatan peptida (peptidil transferase; lihat Bab 37).
Pengamatan-pengamatan ini, yang dilakukan terhadap organel
dari tumbuhan, ragi, virus, dan sel eukariot tingkat tinggi,
memperlihatkan bahwa RNA dapat berfungsi sebagai enzim. Hal
ini menghasilkan perubahan pemikiran tentang kerja enzim dan
asal kehidupan itu sendiri.

Opin Cell Biol 2005:17:269. tki n AJ, Manley JL. The ends of the affair:
capping and
P°lyadenylation. Nat Struct Biol 2000;7:838.
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RNA tersebut akan membentuk basa komplementer sekuens
nukleotida gen mutasi tersebut.
Jika ditranslasikan menjadi protein, perubahan satu basa
molekul mRNA akan menimbulkan salah satu dari beberapa
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lcks ic

Tabel 37-2. Ciri kode genetik
Degenerate Tidak ambigu
Tidak tumpang-tindih Tidak
mengalami interupsi
Universal

karena peneliti sering perlu mendeduksi struktur mRNA dari
sekuens primer sepotong protein untuk menyintesis pelacak
oligonukleotida dan memulai proyek pengklonan DNA
rekombinan. Ciri penting kode genetik dicantumkan di Tabel
37-2.

TERDAPAT SETIDAKNYA SATU SPESIES RNA TRANSFER
(tRNA) UNTUK MASING- MASING 20 ASAM AMINO
Molekul-molekul tRNA memiliki fungsi dan struktur tiga
dimensi yang sangat mirip. Fungsi adaptor (pengenalan)
molekul tRNA mengharuskan setiap tRNA spesifik dimuati
oleh asam amino tertentu. Karena asam nukleat tidak memiliki
afinitas terhadap gugus fungsional spesifik pada asam amino,
pengenalan ini harus dilaksanakan oleh suatu molekul protein
yang mampu mengenali baik molekul tRNA spesifik maupun
molekul asam amino spesifik. Diperlukan setidaknya 20 enzim
spesifik untuk fungsi pengenalan spesifik ini dan untuk
melekatkan 20 asam amino ke molekul tRNA masing-masing.
Proses pengenalan dan perlekatan (charging) berlangsung dalam
dua tahap oleh satu enzim untuk masing-masing 20 asam
amino. Enzim-enzim ini disebut aminoasil-tRNA sintetase.
Enzim ini membentuk suatu zat antara aktif kompleks
aminoasil-AMP-enzim (Gambar 37-1). Kompleks aminoasilAMP-enzim spesifik

kemudian mengenali tRNA spesifik temp*,c -j a<Jeno5:
melekatkan gugus aminoasil terminal .V-h'1 j.urang ^ Reaksi
perlekatan memiliki tingkat kesalal1-in^^jejiat pac:
10 1 sehingga sangat akurat. Asam amino tetap pjengr-1--1” tRNA
spesifiknya dalam ikatan ester sanl^?'.1I1 prekursor polimerisasi di
posisi spesifik dalam pembentu ' polipeptida dari molekul protcin.
jj Bab 3^
Regio-regio di molekul tRNA vang
pen tine
(dan diperlihatkan di Gambar 34-1 1) kini niCI1F* berpern Lengan
ribotimidin
pseudouridin-sitidin
(
*
ribosor
.'
dalam pengikatan aminoasil-tRNA pada perm11
sdtu dari
di tempat sintesis protein. I.engan D adalah sa ^.pjsJA oleh tempat
yang penting untuk pengenalan spes,cS ;lkseptor aminoasil-tRNA
sintetase padanan n>'a‘ I't|’,dalah tempat yang terletak di terminal 3 hidroksil adenosd • melekat nya asam amino spesifik.^ ^ (j.m regio
Regio antikodon terdiri dari tujuh nukleot1
37.2).
ini mengenali kodon tiga-luiruf di mRNA ^’ inl,inrikodon Sekuens
yang dibaca dari arah 3’ ke 5’ di ^cnS^U.n^_5* yang ini terdiri dari
purin-XYZ-pirimi
din-pirinl1
mbacaan
bervariasi sesuai basa. Perhatikan bahwa arah oenetjj; antikodon ini
adalah dari 3’ ke 5’, sedangkan k° . j an di Tabel 37-1 dibaca dari
arah 5’ ke 3’ k a r c n a . m R N A lengkung antikodon masingU
masing dari
.irjrisnvl
,lcnt
dan tRNA bersifat antiparalel dalam komple* ‘ •
:
[1 till*" II1llUl

seperti semua interaksi antarmolekul di antara asam nukleat.nukleotida
Degeneracy kode genetik terutama terletak u bentuk;in terakhir
triplet kodon yang mengisyaratkan bahwa pcirl u|<jeorjcj} pasangan
basa antara nukleotida terakhir ini dan arurvn padanannya di
antikodon tidak benar-benar me|li;|tl > ‘
,‘
Watson-Crick. Hal ini disebut wobble (goyang’)’ pasangan kodon
1 U
dan antikodon dapat "wobbl?
F'
S L
pembentukan pasangan nukleotida-ke-nuldeotida - ‘P ‘

AMP + Enz

>- Enz • Adenosin

HOOC-HC-R
H.N
Enzim (Enz)

Asam amino (aa)

AMINOASIL- tRNA
SINTETASE

O
O
— n — p — o — C — CH — R
I
OH
N
H tRNA

tRNA-aa

Enz»AMP-aa (Asam amino aktif)

Kompleks
aminoasil-AMP-enzim

Aminoasil-tRNA

Gambar 37-1. Pembentukan aminoasil-tRNA. Reaksi pembentukan aminoasil-tRNA mi berjalan dua tahap dan melibatkan
enzim aminoasil-tRNA sintetase. Reaksi pertama menghasilkan pemben ukan kompleks AMP-asam imino enl. Asam amino
aktif ini kemudian dipindahkan ke molekul .RNA yang sesua, AMP dan enzim dibebaskan, dan enzim dapat digunakan
kembali. Reaksi perlekatan memiliki tingkat kesalahan
•kurang dari 10“' sehingga sangat akurat.
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efek berikut:
1. Mungkin tidak ada efek yang dapat dideteksi karena
adanya degeneracy kode; mutasi semacam ini sering disebur
sebagai silent imitation. Kemungkinan terjadinya silent
mutation ini meningkat jika basa yang berubah di molekul
mRNA merupakan nukleotida ketiga kodon. Karena wobble,
translasi suatu kodon menjadi paling kurang sensitif terhadap

Lengan akseptor

3’

S. Phe

Gambar 37-2. Pengenalan kodon oleh antikodon. Salah satu kodon
fenilalanin adalah UUU. tRNA yang dimuati oleh

feni,al

ntuk

u

£"'" (Phe) memiliki sekuens

komplementer AAA; oleh karena itu, t ^ _
Ini

membentuk kompleks pasangan basa dengan kodon. Reg'o

ntikodon

a

biasanya terdiri dari suatu sekuens tujuh nuklco ic < • variabel <N), purin
modifikasi (Pu*), X, Y, Z (di sini A-A-A), dan dua pirimidin (Py) dalam arah 3' ke
5'.

Contohnya, dua kodon untuk arginin, AGA dan AGG, dapat
mengikat antikodon yang sama yang memiliki urasil di ujung
5’nya (UCU). Demikian juga, tiga kodon untuk glisin GG , GGC,
dan GGA—dapat membentuk pasangan basa dari satu antikodon,
CCL I adalah suatu nukleotida inosin (lihat Gambar 33-2 untuk
mengetahui strukturnya), yakni basa ane I lain yang muncul di
molekul tRNA.

PERUBAHAN SEKUENS NUKLEOTIDA MENYEBABKAN
MUTASI
Perubahan awal mungkin tidak terjadi di untai cetakan
molekul DNA untai-ganda gen yang bersangkutan, namun
setelah replikasi, molekul DNA anak yang mengalami mutasi cli
untai cetakannya akan mengalami segregasi dan muncu dalam
populasi organisme.

Sebagian Mutasi Terjadi Akibat
Substitusi Basa
perubahan satu basa {point imitation, mutasi titik) dapat berupa
transisi atau transversi. Pada transisi, sebua pirimidin dieanti oleh
pirimidin lain atau purin diganti o e purin lain Pada transversi,
sebuah purin berubah menja salah satu dari dua jenis pirimidin atau
sebuah pirimidin berubah menjadi salah satu dan dua jenis purin,
sepc diperlihatkan di Gambar 37-3.
mlltasi
Jika sekuens nukleotida gen yang mengandung mut.
ditranskripsikan menjadi sebuah molekul RNA, mole

perubahan di posisi ketiga.
2. Efek missetise akan terjadi jika yang dipasang di
tempat tersebut adalah asam amino yang lain. Asam amino
yang salah ini—atau missense, bergantung pada lokasinya
di protein—mungkin acceptable (dapat diterima), partially
acceptable (sebagian diterima), atau unacceptable (tidak dapat
diterima) bagi fungsi molekul protein yang bersangkutan.
Berdasarkan penelitian mendalam mengenai kode genetik,
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perubahan satu
basa menyebabkan digantikannya sebuah asam amino oleh
asam amino lainnya yang gugus fungsionalnya serupa. Hal
ini merupakan suatu mekanisme efektif untuk menghindari
perubahan drastis sifat fisik molekul protein. Jika terjadi efek
acceptable missense, molekul protein yang terbentuk mungkin
tidak dapat dibedakan dari protein normal. Missense yang
partially acceptable akan menghasilkan molekul protein
yang berfungsi parsial, tetapi abnormal. Jika timbul efek
unacceptable missense, molekul protein yang terbentuk tidak
akan mampu berfungsi sesuai tugasnya.
3. Dapat muncul kodon nonsense yang kemudian
menyebabkan terminasi/penghentian dini (premature
termination) pembentukan asam amino rantai peptida,
sehingga hanya terbentuk sebagian/sepotong dari molekul
protein yang ingin diproduksi. Besar kemungkinan bahwa
molekul protein yang mengalami terminasi prematur
(potongan peptida) ini tidak akan berfungsi.

Hemoglobin Mengilustrasikan Efek-Efek
Perubahan Satu Basa dalam Gen Struktural
Sebagian mutasi tidak menimbulkan efek yang nyata.
Sistem gen yang menyandi hemoglobin manusia merupakan

T

■< ------- ►C

A-*Transisi

Gambar 37-3. Diagram mutasi transisi dan mutasi transve

5).

'

.
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salah satu sistem yang paling banyak diteliti. Tidak adanya efek yang timbul
akibat perubahan sebuah basa dapat dibuktikan hanya dengan menentukan
sekuens nukleotida di molekul mRNA atau gen strukturalnya. Dari penentuan

Jika rangkaian
tiga nukleotida
kelipatannyaini
terdee
dari suatu regio
valin.
Jelaslah,
mutasiatau
missense
mengganggu

A. MUTASI MISSENSE YANG DA ^ ^ dit*™*

dibuktikan bahwa kodon untuk valin di posisi 67 rantai P hemoglobin ternyata

Salah satu contoh nuit.isi rni»tn.u >• .

tidak identik pada semua orang yang memiliki rantai P hemoglobin yang

(Gambar 37-4. a,as) di gen struktural u ,^0^

berfungsi normal. Hemoglobin Milwaukee memiliki asam glutamat di posi si

hemoglobin dapat dideteksi karena

67; hemoglobin Bristol mengandung asam aspartat di posisi 67. Untuk

yang secara elektroforesis berbeda d. sel da ■ Jiren^

mengctahui bahwa perubahan asam amino disebabkan olch perubahan satu

yang tampak sel,a.. 1 lemoglobin I likar, P"

residu nukleotida di kodon untuk asam amino 67, perlu diketahui bahwa mRN A

pada dua keluarga lepang. Hcmoglobm

yang menyandi hemoglobin Bristol memiliki kodon GUU atau GUC sebelum

asparagin sebagai pengganti lisin ii P° s

kemudian berubah menjadi GAU atau GAC. Kedua kodon ini adalah kodon

Transversi yang sesuai nu.ngkin adalah

untuk asam aspartat. Namun, mRNA yang menyandi hemoglobin Milwaukee

atau AAG menjadi AAU atau AAC I engfc,
asparagin tampaknya tidak mengubah lung-

harus memiliki posisi 67 kodon GUA atau GUG agar tetap bisa dihasilkan

P pada para individu ini.

alanin di posisi 67 dapat berasal dari perubahan satu nukleotida di salah satu

B. mutasi MISSENSE yang sebagia

untuk alanin (masing-masing GCU, GCC, GCA, atau GCG).
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i kodon

Mutasi Frameshift Terjadi Karena Delesi atau
Hnsersi Nukleotida di DNA yang Mengubah
mRNA
Delesi (penghilangan) satu nukleotida dari untai
penyandi sebuah gen menyebabkan perubahan
reading frame (rang bingkai baca) mRNA. Perangkat
yang mentranslasikan mRNA tidak menyadari bahwa
ada sebuah basa png hilang karena tidak ada
punctuation (‘tanda baca, jLC‘l dalam pembacaan
kodon. Oleh sebab itu, terjadi perubahan bcsar
dalam sekuens asam amino yang dihasilkan seperti
diperlihatkan di contoh 1, Gambar 37-5. Perubahan
red frame menyebabkan kekacauan translasi di
mRNA, di sebe a i distal dari posisi delesi sebuah
nukleotida tersebut. Sekuens asam amino yang
berada di sebelah distal delesi tidak saja mengalami
kekacauan, tetapi dapat muncul kodon nonsense^
dalam pembacaan sehingga produksi polipeptida
menga am* kekacauan maupun penghentian dini
(contoh 3, Gam ar

kan mo e

dan eukariot tingkat rendah, P^" terbentuk akibat tRNA yang.berfungsi
abnormal^ • P^^al ini mampu mutasi. Sebagian molekul tRNA ^
mengikat dan memecahkan kod

n

b er u b a b

struktural.

sehingga menekan efek mutas, S j ibentuk akibat Molekul tRNA
supresor mt >™Sb
meneUan mutas,
erubahan reg.o ant,kodon, mamp
Mft Namun,
missense, mutas, nonseme, dan muta p

membe

dakan karena molekul tRNA

supresor

ol c

kodon normal dengan kodon ya g

^

genetik, keberadaan molekul

b ; a sa n y a

Como

hny a , molekul

menyebabkan penurunan viabilitas.
tRNA

su

Pr esor

nonsense da

Pat

m ne

f
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h mutasi

Aan

^

terminasi

kipun tidak tepat. normal sehingga pembacaan

berlanjut
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^

d ek a t n y a

kodon normal plus sebuah komponen voc
sehingga menyebabkan pergeseran rang a ^

^
da pat

tersebut tidak diinginkan.

Molekul tRN ditemukan di sel mamalia.

SEPERTI TRANSKRIPSI, SINUS'S
protein dapat diuraikan tiga FASE:
INISIASI, ELONGASI, TERMBNASB
T roses

HbA, Hb '
on),
rantai a

I
Tirosin

Gambar 37-4. Contoh tiga jenis mutas. missense yang menghasilkan.ran
Perubahan asam amino dan kemungkinan perubahan d. kodon
n III- urt-iri nmmknva tidak menyebabkan kelainan fisiologis, tetapi
p hemoglobin Hikari tampaKnyd
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pemben-
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dari keempat kodon untuk valin (GUU, GUC, GUA, atau GUG) menjadi kodon

tU

a

7

T

sekuens sejumlah besar mRNA dan gen hemoglobin di banyak orang,

tempat insersi, dan d

penyandi, mRNA padanannya—Jj ditranslasikan—akan menghasilkan protein dengan
ngs^
suatu kodon terminasi.
hkan reading frame
n jum ai asam amino berkurang sesuai delesi (contoh 2,
, ' 5)Karena
°rmal dan menyebabkan anemia sci sabit
jika
genreading
nu
insersi (atau sebaliknya) .p.
?, -5). mRNA yang
ter frameadalah suatu triplet, fase pemb « u n t u k kodon-kodon di sebelah distal tidak
dapat dalam keadaan homo/.igot. Perubahan
menjadi normal (contoh ,
*
gandung sekuens
rneakan t g §S ' Namun, jika terjadi deles, satu atau dua nukleotida V sebelum atau di
njadi valin .dapat dianggap partially acceptable terbentuk, jika d.transla,. kan^fmcrsi dan delesi.
dalam kodon terminasi normal ^ nonsense), mbacaan sinyal terminasi normal a .
asam amino yang kacau d .
.
an asam ammo
arena
terganggu.
semacam
ini mengikat
dapat menyebabkan
ny _ terminasi terusoterbaca
Di luar pemulihan read. ^ '
bayangkan bahwa
hemoglobin
S dapat
dans.melepaskan
hmgga kodon nonsense beriku dijumpai (contoh 1. Gambar 37 -5). Contoh fenomena
yang terbentuk akan tepat.
P
d nya dapat
'Sigcn,
diuraikan dalam pembahasan tentang hemoglobmopaci.
berbagai kombinasi delesi, ‘" ’
i nya abnormal,
meskipun
sccara abnormal.
dua
menghasilkan suatu prote ?
6
ens asam
Insersi
(penyisip-">
kelipat^ tiga
MUTASI
M/SSE/VSE YANG 'T^kan
IDAK DAPAT
nukleotida ke dalam sebuah gen menghasilkan ml
D
‘TEyang
RIMA reaZg^ne^ berubah saat ditranslasikan, dan efek
Mutasi tuissense yang tidak dapat diterima
374, bawah) pada gen hemoglobin inenghasi 'a
molckul hemoglobin nonlungsional. Contohnya,
mutas
hemoglobin M menghasilkan molekul yang
Frameshift
memungkin 'an
2
u
Fe * gugus heme teroksidasi menjadi Fe , membentu
v
methemoglobin. Methemoglobin tidak dapat mengang
'Ut
Pembahasan di atas mengenai P “^“ ^ofek^tRNA akibat mutasi genetik
oksigen' (lihat Bab 6).
disebabkan a * ^ kariot yang berfungsi normal. Namun, pac^
l kul
Gam

Substitusi Asam Amino Menye <*
Mutasi Missense
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UAL) atau UAC
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f*kosom menjadi subunit 40S dan 60S; (2) terikatnya suatu
°nipicks tripel yang terdiri dari met-tRNA’, GTP, dan elF-2 P^da
ribosom 40S untuk membentuk kompleks prainisiasi;
^ terikatnya mRNA pada kompleks prainisiasi 40S untuk
j^rnbentuk kompleks inisiasi 43S; dan (4) kombinasi °rripicks
inisiasi 43S dengan subunit ribosom 60S untuk rricmbentuk
kompleks inisiasi SOS.

Wild type
Normal

mRNA 5’... UAG UUUG AUG GCC UCU UGC AAA GGC UAU

'

P0l peptlda

Mel Ala Ser Cys Lys Gly

Tyr -

AGU
-Ser-

A
G
U

UAG-

3’

STOP

-Sor

Contoh 1 Delesi (~l)~j

'• DISOSIASI RIBOSOM
-1 U

lU >
,dKt r I,,,:inisiasi,
u
eIF-3 dan elF-lA,
t unic -dekat ujung 5’ mRNA, kompleks memindai mRNA untuk
sim" faktor
° 'UIS,,
“" berikatan dengan
— -------3u
ribosom
40Sbaru
vaneterurai.
baru terurai.
ini menghambat
nit ribosom
40S yang
Hal iniHal
menghambat.
ndctcksi kodon inisiasi yang sesuai. Secara umum kodon
c
asosiasi subunit ini dengan subunit 60S dan memungkinkan
adajah AUG yang terletak paling dekat dengan 5',
0r inisiasi translasi lainn a
y berikatan dengan subunit in ^^
^ ^ ditentukan oleh apa yang
4o'

I
’

AC*

3'

mRNA 5'... UAG UUUG AUG GCC CUU GCA AAG GCU AUA GUA GUU —
Polipeptida

Met Ala 1 ---------------

Ala Lys Ala Thr - Val

tudung melalui protein 4E. Kemudian eIF-4A (4A) dan
CIF-4B (4B) mengikat dan mercduksi struktur sekunder
kompleks ujung 5’ mRNA melalui aktivitas ATPase dan
helikase dependcn-ATP. Penyatuan mRNA dengan kompleks
prainisiasi 43S untuk membentuk kompleks inisiasi 48S
memerlukan hidrolisis ATP. eIF-3 merupakan protein kunci
karena senyawa ini mengikat sccara kuat komponen 4G dan
4F dan menghubungkan kompleks ini subunit r.bosom 40S.
Setelah pengikatan kompleks prainisiasi 43S dengan tudung
mRNA dan reduksi (“pencairan”) struktur sekunder di

Val Ser

disebut sekuens konsensus Kozak yang mengelilingi

Kacau

Contoh 2 Delesi (-3)

<^3UGC)

PEMBENTUKAN KOMPLEKS
AlNlSIASI -43s

mRNA 5'... UAG UUUG AUG GCC UCU AAA GGC UAU AGU AGU UAG
Polipeptida

3'

M»t Ain —
-Lys Gly Try Ser "Ser STOP

Met Ala Ser

Contoh 3 Insersi (+1)
-f'
mRNA 5'... UAG UUUG AUG GCC CUC UUG CAA AGG QUA UAG UAG UUA&Polipeptida

Met Ala Leu ' —

3'

~

’
Arg Leu

e;Tnp

STOP

J

Kacau

Contoh 4Insersi
(+1)
Delesi
(-1)

<m7)
UUUG

mRNA 5'... UAG

AUG

GCC -

Met-

Polipeptida

Ala -

UC
U

UU
G

Ser-

Leu-

Camfcar J7-J. contoh

CAA AGG -Gin
Arg -

UAU
-Tyr"

AGU
-Ser
-

AGU
- Ser

UAG...
STOP

"V------------------

^

iifnf If S'" mRNA tersebu^Tanda nan^K ° '"“"Id' Sebuah 8en da,am sekuens transkrip mRNA dan rantai polipeptida hasil m ah residu nukleotida
yang hila monunJu^*<an tempat terjadinya delesi atau insersi, dan angka dalam oval menunjukka
an a,au
g
disisipkan. Jenis warna menunjukkan asam amino dalam urutan yang benar.

yang penting untuk menghasilkan mRNA dari transkrip primer—

nukleo?WaemRNrranSkaj Unrk memranslasikan sckuens am amino pr tCm
Translasi mRNA h, T J“
° '
pembenrnL'rawal di dekat terminal 5’nya dengan
C tUtn ^e[minal amin°

bentuk

mo,ekul

Prote*n yang sesuai.

‘

Inisiasi Melibatkan Beberapa Komp^e^s
Protein-RNA

d baCa d3ri 5 ke 3 da

'

' " berakhir dengan pem-

seo Dot •:e™'nal.karboksil P™'-". Kembali tampak kon-

sebuah J ' sini’^perti dijelaskan di Bab 36, transkripsi
mula membentuk311' mR>^ya atau prekursornya mula- kariot h I
molekul mRNA. Pada pro-

k

+4
-3
Ci'ppkah P^tama dalam proses ini melibatkan pengikatan 1 P oleh
1
G C C A / G C C*A U G G
cIF-2. Kompleks biner ini kemudian berikatan j^gan met-tRNA1,
suatu tRNA yang secara spesifik berperan tRKj m PCng',katan Pada kodon
Hal yang paling disukai adalah keberadaan sebuah purin di
'nisiasi AUG (Terdapat dua c NA untuk metionin. Satu tRNA
posisi -3 dan +4 secara relatif terhadap AUG.
menspesifikasi metionin kodon inisiator, tRNA lain untuk metionin
D PERAN EKOR POLI(A) DALAM INISIASI
internal, asing-masing memiliki sekuens nukleotida yang berbeda).
Berbagai eksperimen biokimia dan genetik pada sel ragi
U ntuk
°mpleks tripel ini berikatan dengan subunit ribosom 40S .
mengungkapkan bahwa ekor poli(A) 3’ dan protein
c
membentuk kompleks prainisiasi 43S yangdistabilkan ° ‘h ikatan
pengikatnya, Pablp, dibutuhkan agar inisiasi sintesis protein
dengan clF-3 dan cIF-lA.
berlangsung efisien. Studi-studi lebih lanjut memperlihatkan
ntr
Pada sel eukariot, eIF-2 adalah satu dari dua titik ° °l inisiasi
bahwa ekor poli(A) merangsang rekrutmen subunit ribosom
dan Y eIF_2a men
sintesis protein. cIF-2 terdiri dari subunit °V if’
‘
galami
P. dan y. eIF-2a mengalami fosforilasi (di serin
40S ke mRNA melalui serangkaian interaksi. Pablp, yang
fosforilasi (di serin 51) ° h setidaknva empat protein kinase berbeda
^tidaknya empat protein kinase berbeda (HCR, PKR, terikat pada ekor poli(A), berinteraksi dengan e
yang
(HCR, PKR,
PERK, dan GCN2) yang diaktifkan saat sel mengalami stres sebaliknya mengikat eIF-4E yang terikat pada struktur tudung.
da
n saat penggunaan energi untuk membentuk protein Suatu struktur sirkular dapat terbentuk dan hal im membantu
sedang merugikan. Keadaan-keadaan semacam ini terjadi mengarahkan subunit ribosom 40S ke ujung 5 mKJNA. Hal
pada keadaan defisiensi asam amino dan glukosa, infeksi ini membantu menjelaskan bagaimana struktur tudung dan
virus, kelainan pelipatan (misfold) protcin, kekurangan ekor poli(A) memiliki efek sinergistik pada sintesis protein,
scrum, hiperosmolalitas, dan heat shock. Dalam hal ini, Mekanismc serupa tampaknya juga bekerja di sel mamalia.

diakti£CrUP
,akr .“T y:‘nB SanBat rnarik- "T ini E PEMBENTUKAN KOMPLEKS IN.S.AS. SOS
ci rkan 1 virus “an memicu mekanisme pertahanan _____ - 7-7-;—
E. PEMBhN 1 urv«i, ivw.i. ______
l-’iS.K merupakan enzim yang sangat menariK;
....
diaktifkan oleh virus dan memicu mekanisme pertahanan

hnRNA.

term,nal

5

sebelum mi mernun§kinkan dimulainya translasi mRNA 11111 lranskripsi
gen tuntas. Pada organisme eukariot, proses transkripsi berlangsung
di nukleus; translasi mRNA terja i di sitoplasma. Hal ini
menyebabkan transkripsi dan translasi pada organisme eukariot
tidak dapat berlangsung bersamaan dan memungkinkan
dilakukannya pemrosesan

Agar terjadi inisiasi sintesis protein, diperlukan translasi molekul
mRNA oleh ribosom (Gambar 37-6). Beg»tU mRNA berikatan dengan
ribosom, ribosom akan menemukan reading frame yang tepat di
mRNA, dan t r a n s l a si dimulai. Proses ini melibatkan tRNA, rRNA,
mRNA, dan setidaknya sepuluh faktor inisiasi eukariot (elF) yang
sebagian <Ji antaranya memiliki banyak (tiga sampai delapan)
subunit. Yang juga terlibat adalah GTP, Al’P, dan asam aininoInisiasi dapat dibagi menjadi empat tahap: (1) disosiasi (cerurainya)

AUG:

pcjamu yang mengurangi sintesis protein sehingga replikasi
virus terhambat. eIF-2a-terfosforilasi mengikat erat dan
menonaktifkan protein pendaur -ulang GTP-GDP eIF-2B.
iTal ini menghambat pembentukan kompleks prainisiasi
43S dan menghentikan sintesis protein.

C. PEMBENTUKAN KOMPLEKS INISIASI 43S
Terminal 5’ sebagian besar molekul mRNA di sel eukariot
memiliki “tudung” ( capped), seperti diuraikan di Bab
36. Tudung metil-guanosil trifosfat ini mempermudah
pengikatan mRNA pada kompleks prainisiasi 43S. Suatu
kompleks protein pengikat-tudung, eIF-4F (4F) yang terdiri clari
eIF-4E dan kompleks eIF-4G-elF-4A (4A), mengikat

Pengikatan subunit ribosom 60S pada kompleks inisiasi 48S
melibatkan hidrolisis GTP yang terikat pada eIF-2 oleh elF- 5.
Reaksi ini menyebabkan pembebasan faktor-faktor inisiasi yang
terikat pada kompleks inisiasi 48S (faktor-faktor ini kemudian
didaur ulang) dan pengikatan cepat subunit 40S dan 60S untuk
membentuk ribosom SOS. Di tahap ini, met- tRNA1 terletak di
tempat/regio P ribosom, dan siap untuk memulai siklus elongasi.

Regulasi elF-4E Meregulasi Laju Inisiase
Kompleks 4F sangat penting dalam mengontrol laju translasi
protein. Seperti dijelaskan sebelumnya, 4F adalah suatu
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n
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483

4-Kompleks80Saktif

Gambar 37-6. Diagram inisiasi sintesis ini
berlangsung dalam beberapa tahap;
eIF-2, dan GTP; (3) pemindaian di k o m p l e k ^ W ;
pembentukan kompleks inisiasi 80S aktif (|m3S
lingkaran atau kotak, mis. eIF- 3

(Q)

eks

1a,,

Gambar 37-7). Konstelasi faktor protein
membentuk kompleks prainisiasi 48S.

Untl

(41

sebagai

P) dan terminal P(’ !n
‘ y g terdiri dari tf*N , l / yang
membentuk kornp nP^a',/a*<tor
inisiasi muncul c‘]
g
fdiri dari 4E dan 4A yang 1
a,
nisiasi 43S. likn terikat deng<
(Ca

c

im

ripel

an

' • Pengaktifan elF-413 oc
pengikat tudung- n di Gambar
37-6. Komplf GIF'4G. 4E
bersifat inaktif I 3r°tein
pengikat (4E-BP)- 1,1 P°CF,
interleukin-2, dan a ? k,nase
cli jalur mTOR' ^ 4E-BP
yang terf*** ientuk kompleks
4F dan Sedang memanjang 'nl
en
gaktifkan suatu komP0"
rila
; si akan mengikat tudunf
er
f°sforilasi.
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Tabel 37-3. Bukti bahwa rRNA
adalah peptidiltransferase.
GmTP

Tempat

Ribosom dapat membuat ikafan peptida ba
protein dibuang atau dinonaktifkan
Bagian-bagian tertentu pada sekuens rRNA 5^Qn
terkonservasi (tidak banyak mengalami p&r°
selama evolusi] pada semua spesies
Bagian-bagian yang terkonservasi ini terleta V
permukaan molekul RNA
RNA dapat bersifat katalitik
Mutasi yang menyebabkan resistensi antibi°(lfgrsjA
tingkat sintesis protein lebih sering ditemukan
daripada di komponen protein ribosom
Struktur kristal sinar-X dari subunit besar yang -nCj
pada tRNA mengisyaratkan mekanisme yanS. ~"""

Tempat A

PeptidiltRNA

ii

nga>

, nod°

.. Jj

Te

*-rtiinasi Terjadi Jika Kodon Stop Dijumpai

terikat

^‘bandingkan dengan inisiasi dan elongasi, terminasi
* nghentian sintesis) merupakan proses yang relatif
sild 1,3 (Gambaf 37_9)- S«dah terjadi beberapa kali as IS
Pemanjangan yang memuncak pada polimerisasi
amin menjadi sebuah
°
molckul peptida, UAr k°d0n SC°P ataU
terminasi
pada mRNA (UAA, tRNA VGA) di tCmpat A‘
Secara normal tit,ak ada
*
antlkodon
83,1
term
y^g dapat mengenali sinyal
'nasi ini. Releasing factor 1 (RFi, faktor pembebas
1)

,, A-\ RNA

oeh suatu peptidiltransferase, komponen P ontoh

-oo dan subunit ribosom 60S. Hal ini merupaK* tTSUn„
lain aktivitas ribozim dan menunjukkan peran
penting RNA dalam sintesis protein—yang sC f nidi
tidak diperkirakan (Tabel 37-3). Karena asam af!1.in°iuican
aminoasil-tRNA sudah “diaktifkan”, tidak PLabkin
lagi sumber energi untuk reaksi ini. Reaksi nie*n),e ^
melekatnya rantai polipeptida yang sedang mernanjano P
tRNA di tempat A.
C. TRANSLOKASI

yang baru terbentuk di tempat A ke tempat P olch
2 juga menyebabkan hidrolisis GTP menjadi
GDP dan at. Jadi, kebutuhan energi untuk
membentuk satu ikatan AnrJda Sama dcn8an hidrolisis
dua molekul ATP menjadi c 1 dan dua molekul GTP
menjadi GDP, atau hidrolisis ^Pat ikatan fosfat
berenergi tinggi. Ribosom eukariot dapat pasang
hingga enam asam amino per detik; ribosom pr° not
memasang hingga I 8 asam amino per detik. Jadi,
* «ses smtesis peptida berlangsung sangat cepat dan
akurat Pai dicapai kodon terminasi.

______

tRNA yang kini terdcasilasi melekat melalui pada tempat P di salah
satu ujung dan oleh ekor ^ terbuka di tempat keluar (E) di subunit
ribosom yanS ^sar (bagian tengah di Gambar 37-8). Di tahap ini,
foktor elongasi
2 (elongation factor 2, EF2) mengikat dan menggeser peptidil
tRNA dari tempat A ke tempat P. Selanjutnya, tRNA yang
terdcasilasi berada di tempat E untuk kemu uin meninggalkan
ribosom. Kompleks EF2-GTP terhiarohsis menjadi EF2-GDP dan
secara efektif menggerakkan m A maju satu kodon dan
meninggalkan tempat A terbuka ditempati olch kompleks tripel lain
asam am*n° r v EF1A-GTP dan siklus pemanjangan selanjutnyaPengikatan molekul tRNA dengan gugus aminoasi memerlukan
hidrolisis sebuah ATP menjadi satu AMR ) ‘*ng setara dengan
hidrolisis dua ATP menjadi dua ADP an fosfat. Masuknya aminoasiltRNA ke tempat A menyebab van hidrolisis satu GTP menjadi GDP.
Translokasi pepticiil-

Gambar37-0. Diagram proses elongasi peptida pada sintesis protein. Lingkaranlingkaran kccil yang berlabel n-1, n< n-i-1, clan seterusnya menunjukkan residuresidu asam amino pada molekul protein yang baru terbentuk. EF1A dan EF2
masing-masing menunjukkan faktor elongasi 1 dan 2. Peptidil-tRNA, aminoasiltRNA, darvtempat Keluar di ribosom masing-masing ditunjukkan oleh tempat P>
tempat A. dan tempat E.

37 of D bahWa k0d°n St°P tCrletak di temPat A (Gambar ret* • tCrlkat Pada SUatU
k
°mpleks yang terdiri dari KmTTf faCt°r 3 (RF3’ faktor Pembebas 3) dan
GTP. hid?r ini’ dengan pepddil transferase, mendorong tern Is ,katan antara
peptida dan
tRNA yang menempati ami Jadi’ ditambahlian satu molekul
air bukan asam da n°- Hidrolisis ini membebaskan protein dan
tRNA
rib'

t Cm pat R Se wa kt u t er a di

i

hidrolisis dan pembebasan,

ko,r°,m 8°S terurai menjadi subunit 40S dan 60S, yang
an
didaur ulang. Oleh sebab itu, faktor-faktor
npiT , '
ada ah P r
IrNA ' . °Min yang menghidrolisis peptidil- A 'ok?'18
terikaC 3 kodon sto
P menempati tempat men; , f kemudian
dibebaskan dari ribosom yang terurai J . , komponenkomponennya (subunit 40S dan 60S) us berikutnya
dapat kembali dimulai.
Pol,

son, Dibentuk dari Banyak Ribosom

Banyak ribosom dapat mentranslasikan molekul
mRNA yank sama secara bersamaan. Karena
ukurannya yang relatif APartikel"Partikel ribosom tidak
dapat melekat pada m A lebih dekat dari jarak sejauh
35 nukleotida. Ribosom- ri oson, cj| mo[ekul mRNA
yang sama membentuk suatu po, bosom, ataU
“Polisom”- Pada sistem tanpa restriksi, jumlah ribosom
yang melekat pada sebuah mRNA (dan karenanya
ukuran ribosom) berbanding lurus dengan panjang
molekul mRNA. Massa molekul mRNA tentu saja
cukup keel bahkan dibandingkan dengan massa satu
ribosom.
ol
'ribosom yang secara aktif membentuk protein
dapat berada dalam bentuk partikel bebas di
sitoplasma sel

atau melekat pada materi sitoplasma berbentuk membran yang
dinamai retikulum endoplasma. Perlekatan partikel poliribosom
pada retikulum endoplasma menyebabkan timbulnya gambaran
“kasar” yang terlihat pada pemeriksaan dengan mikroskop
elektron. Protein yang disintesis oleh poliribosom masuk kc
ruang sisterna di antara lembaran- lembaran retikulum
endoplasma kasar dan diekspor dari tempat ini. Sebagian protein
yang diproduksi retikulum endoplasma kasar dikemas olch
aparatus Golgi menjadi partikel-partikel zimogen untuk
kemudian diekspor (lihat Bab 45). Partikel poliribosom yang
berada bebas di dalam sitosol berperan dalam sintesis protein
yang dibutuhkan untuk fungsi intrasel.

Perangkat Sintesis Protein dapat
Terhadap Ancaman Lingkungan

Berespons

Feritin, suatu protcin pengikat besi, meneegah besi terionisasi
(Fe2‘) mencapai kadar toksik di dalam sel. Besi bentuk elemental
akan merangsang sintesis feritin dengan menyebabkan
pembebasan suatu protein sitoplasma yang berikatan dengan
regio spesifik di regio nontranslasi 5 di mRNA feritin. Gangguan
pada interaksi protein-mRNA ini mejigaktifkan mRNA feritin
dan menyebabkan translasi mRNA ini. Mekanisme ini
menghasilkan kontrol yang cepat atas sintesis suatu protein yang
mensekuestrasi Fe- , suatu molekul yang berpotensi toksik.

Banyak Virus Memanfaatkan Perangkafr
Sintesis Protein Sel Pejamu
Perangkat sintesis protein juga dapat mengalami perubahan yang
merugikan. Virus bereplikasi dengan memanfaatkan
berbagai proses dalam sel pejamu, termasuk sintesis
protein. Sebagian mRNA virus ditranslasikan secara jauh lebih
efisien dibandingkan dengan translasi mRNA pejamu (mis. virus
ensefalomiokarditis). Virus yang lain, misalnya reovirus dan
virus stomatitis vesikular, melakukan replikasi besar-besaran dan
mRNA virus-virus ini memiliki keunggulan dibandingkan
dengan mRNA sel pejamu dalam memperebutkan faktor translasi
yang terbatas jumlahnya. Virus lain menghambat sintesis protein
pejamu dengan mericegah ikatan mRNA dengan ribosom 40S.
Poliovirus dan picornavirus lainnya memperoleh keunggulan
selektif dengan mengganggu fungsi kompleks 4F demi
keuntungan virus tersebut. mRNA berbagai virus ini tidak
memiliki struktur tudung untuk mengarahkan pengikatan subunit
ribosom 40S (lihat atas). Subunit ribosom 40S berkontak dengan
internal ribosomal entry site (IRES) dalam suatu reaksi yang
memerlukan 4G, «tap, tidak memerlukan 4E. Virus memperoleh
keunggulan selektif dengan memiliki suatu protease yang
menyerang 4G

B^NTESISPROTE^KODEGENET.K

sebagai sebuah prekursoH*
U

/

38,

^ dapat terbentuk.

agat

yang '- P«
^ kemudian memotong segmen yang
Suatu protease
untuU membentuk molekul
menghubungkan kedu
4M2).
insulin fungsional (hha Ga>mb
sebagal proprotein
Banyak peptida
fscbclum memiliki aktivitas
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Gambar 37-10. Picornavirus mengganggu

4E-4C (4F) mengarahkan subun,. r,bosom 40S te mRN ^ ke
(lihat teks) 4C. s:,ln Cl,flah cukup untuk mengarahkan su _____________________

intern
al

s - t a r t s sS^ ~

internal ribosomal entry site (IRES) mRNA virus. Untuk me
keunggulan selektif, virus tertentu (mis. P°''°^’ terminal
protease yang memecah tempat pengikatan 4E dar.^ui ^
amino 4G 4C yang telah 'buntung' in. dapat menga al
ribosom 4(,s ke mRNA yang memiliki IRES.
yang memiliki tudung- Lebar tanda panah menunjukkan I
translasi dari kodon AUG d. masing-masing contoh.

umum dijumpai.

A
inisiasi

umum |U
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K i n i kompleks 4E-4G (4F) tidak dapat ter entu
bakteri dan ribosom di nllt° ,iayangdijelaskan
Kini kompleks 4E-4G (4F) tidak dapat terbencu.
A
subunit ribosom 40S tidak dapat diarahkan kt i n g g i berbeda dengan ribosom
mam ^ (7QS bllkan
subunit ribosom 40S tidak dapat diarahkan k
bertudung, Jadi, translasi d, sel pe.amu «*“>*; g ^ t,ngkat ®
bakteri berukuran^
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panjang dar, satu "°>“ikan AJ n^NA panjang »*
protein yang d.tran
^
tertentu untuk
kemudian diputus J
P spesifik yang dibutuhkan
^enghas.lkan beberap J ^ b:myak protein disintesis cleh fungs, virus. Pbaga; molekul prekursor yang
aar. cetakan ™RNA i agar diperoleh bentuk protein kcmud,an harus
insulin, yaim proKi„ berberat
alctif. Prototipenya a ,ua rantai polipeptida dan jembatan
molekul rendah deng antai. Molekul insulin disintesis

jisulhda antar- dan >nu

eukariot
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T''InfeatkanuntukkepentinganklimsKU n dan
Ktli- berinteraksi secara spesifik
t sintesis
ribosom prokariot sehingga dapa
pertumbuhan
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bakteri. Golong ^ ^ (mis.

jing berman&at dengan menggunakany fenikol)
tidak

sehingga translasi dependen-tQdung (4E) berkurang.

PROTEIN
Sebagian virus hewan. terutama HIV, poltonn»>^
hepatitis A, membentuk berbagai protein poll
..
.rvlekul mRNA yang panjang. 1V1

sel

IJftlin, linkomisin eritrotmsm, dan ^ eukanot Jonmn Umnnnen
parur-c __ ^-.onrepah
, linkomisin, eritromisin, dan ^ ° bosom eukariot
berinteraksi dengan komponen P^ lk" ' -^in meneegah
sehingga tidak toksik bagi eukariot. ^^fenikol dan
pikatan aminoasil-tRNA ke tempat • engikat rRNA
antibiotik golongan makrolid bekerja denga^‘disadarinya peran
? IS yang menarik dalam kaitan dengan be
laluj aktivitas
rRNA Pada pembentukan ikatan PePn
kemiripan
ptidiltransferasenya.
Perlu
dikemukal
an
^iot
dapat
oe
prat antara ribosom mitokondria dan ri
^ antibioti .
menimbulkan penyulit pada pemakaian *■ tes]s protein j
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ian
semua ribosom (puromisin) atau - ‘
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RINGKASAN
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dart

Rangkaian aliran informasi genetik yaitu
RNA —> protein.
Informasi genetik di regio struktural j RNA

gen

su ; i t U

buah

ini

sedemikian rupa sehingga sekuens RNA
komplementer dengan sekuens cli DNA - ^ (rRNA),
Beberapa tipe RNA, termasuk RNA r i^ o s0 n ' / n l RNA)
RNA transfer (tRNA), dan RNA messefi^1
terlibat dalam sintesis protein.

. o n . kodon

Informasi di mRNA berada dalam urutan ko ^
yang masing-masing panjangnya tiga nuklco 1 ' ^ v a y s U g r t
mRNA dibaca secara kontinu dari kodon *
(AUG) hingga kodon terminasi/stop (D^

7

’

UGA).

_ kodon

Open rending frame mRNA adalah scrang^ 1 1 , 1 ^^ y- a m ,
masing-masing menentukan asam amino sp e S
menentukan sekuens asam amino protein.
•
seperti sintesis DNA “ a # n .

RNA

•• ~,libag« menjadi

Sintesis protei
Gambar 37-11. Perbandingan struktur antibiotik puromisin {atas) dan bagian

oinccsis p.—

eukariot (sildoheksimid). Puromisin (Gambar 37 -11) adalah suatu analog

mengikuti polaritas 5’ ke 3’ dan dapat
tiga proses: inisiasi, elongasi, dan cerininas* mutan terbentuk jika terjadi substitusi satu basa yang
mutan terocmun.
• ...... ...................

struktural tirosinil-tRNA. Puromisin diserap melalui, tempat A di ribosom ke

menyebabkan terbentuknya kodon yang

terminal 3' tirosinil -tRNA (bawah).

posisi ter minal karboksil peptida, tetapi menyebabkan pembebasan prematur
polipeptida.

Puromisin,

sebagai

analog

tirosinil -

cRNA,

secara

efektif

menghambat sintesis protein baik di prokariot maupun eukariot. Sikloheksimid
menghambat peptidiltransferase di subunit ri bosom 60S, mungkin melalui

’ «rnn

r

atau jika terjadi penambahan atau pengurangan

basa yang mengubah reading frame sehingga
terjadi
Berbagai senyawa, termasuk beberapa antibiotik,
ghambat sintesis protein dengan me mengaruhi satu
me

amino unik diftamid di sel mamalia. Modifika si ini menonaktifkan EF-2 sehingga

n

secara spesifik menghambat sintesis protein mamalia. Banyak hewan (mis.
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membran

sci
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insensitivitas EF-2 mencit terhadap ADI - ribosilasi oleh NAD yang dikatalisis
oleh toksin difteri.
Risin, suatu molekul sangat toksik yang diisolasi dan biji jarak, menonaktifkan
RNA ribosom 28S dengan me -
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Jib rSUUsi P°Si,if da"

<*iu

-gluif (T^el 38-1

ekspresi informasi genetik meningkat secara kuantitatif
PosirTf3 rny?dCmCn rcBulatorik tertentu, regulasi 'dikarakan elem ' e,ksprcs'
inforniasi
genetik berkurang oleh adan> a
a 7 * u , a t o r i k sPesifik’ regulasi disebut nega?/- Elemen molekul
yang memerantarai regulasi negat«fdinamai
;^or negatif atau represor; yang memerancara- regulas, reeul lc^httor

Analisis terhadap regulasi ekspresi gen sel prokariot membantu
kita memastikan prinsip-prinsip bahwa informasi mengalir dari gen
tersebut ke suatu RNA messenger ke suatu molekul protein
spesifik. Studi-studi ini dibantu oleh berbagai analisis genetik
canggih yang dapat dilakukan pada organisme prokariot dan
eukariot tingkat rendah. Dalam tahun-tahun terakhir, prinsip-prinsip
yang ditetapkan dari penelitian-penelitian terdahulu, ditambah oleh
berbagai teknik biologi molekular, telah menghasilkan kemajuan
pesat dalam analisis tentang regulasi gen pada organisme eukariot
tingkat tinggi, termasuk mamalia. Di bab ini, pembahasan awal
akan berpusat pada sistem prokariot. Studi-studi genetik tidak akan
diuraikan, tetapi fisiologi ekspresi gen akan diulas. Namun, hampir
semua kesimpulan menginai fisiologi ini berasal dari studi genetik
dan dipastikan oleh penelitian biokimia dan genetika molekular.

P^fatau aktivator- KA" tetap,.
g u l n e g a t i f ganda [double negative) akan member, efek rep.,l ’
8ga suatu efektor
yang menghambat fungsi Positif°nnCgatifakan tamPak seperti
menghasilkan regulasi meno I - ak S,Stem /ang ramPak terinduksi
sebcnarnya untuf,31"- ,derepresi c,i tingkat molekular (hhar Bab 9
Penjelasan tentang istilah-istilah ini). SISTEM BIOLOGIS
MEMPERLIHATKAN

"OA JENIS RESPONS TEMPORAL
'tRHADAP SUATU SINYAL REGULAt°ri*
Gambar 38-] melukiskan tingkat atau jumlah ekspresi gCn dalam
tiga tipe respons temporal terhadap suaCU s*nya] Penginduksi.
Respons tipe A ditandai oleh meningkatnya erajat ekspresi gen
yang bergantung pada keberlangsungan eberadaan sinyal
penginduksi. Jj|ca sjnyaj penginduksi milangkan, jumlah ekspresi gen
menurun kc tingkat basal,
tetapi jumlah ekspresi dapat kembali meningkat jika sinyal
SDesifiL- I 1- -i: ~.i n
r
:
®

tetapi
jumlah
ekspresi
s
Pesifik kembali muncul. Tipe respons ini Bering
diamati Pada prokariot sebagai tanggapan terhadap
perubahan
392

mendadak konscntrasi suatu nutrien intrasel. Respons ini juga
dijumpai pada organisme tingkat tinggi setelah terpajan oleh
penginduksi, seperti hormon, nutrien, atau faktor pertumbuhan
(Bab 42).
Respons tipe B memperlihatkan peningkatan jumlah ekspresi
gen yang bersifat transien meskipun sinyal regulatorik masih ada.
Setelah sinyal regulatorik berhenti dan sel dibiarkan pulih, dapat
terlibat adanya respons transien sekunder terhadap sinyal
regulatorik
berikutnya.
Fenomena
respons-desensitisasipemulihan ini menandai cara kerja banyak agen farmakologis,
tetapi juga merupakan gambaran sejumlah besar proses alami
tubuh. Respons jenis ini sering terjadi selama perkembangan suatu
organisme, ketika hanya diperlukan kemunculan sesaat gen-gen
tertentu meskipun sinyalnya tetap ada.
Pola respons tipe C memperlihatkan, sebagai respons
terhadap sinyal regulatorik, peningkatan derajat ekspresi gen yang
menetap tanpa batas meskipun sinyal telah berhenti. Dalam pola
ini, sinyal berfungsi sebagai pemicu. Jika telah dimulai, ekspresi
gen di sel tidak dapat dihentikan bahkan pada sel anak; oleh
karena itu, respons adalah perubahan yang bersifat ireversibel dan
dapat diwariskan. Tipe respons ini biasanya terjadi sewaktu
timbulnya fungsi-fungsi di jaringan atau organ.

Prokariot Merupakan Model Studi Ekspresi
Gen dalam Sel Mamalia

& AOAPTASI bangan' diferensiasi,
°rganisme m ^ ^an8 terdapat di setiap sel somatik suatu
dijumpai di ,r^ZOaPada umumnya identik. PengecuaJiannya
atau tata-uja C C’a^a se^ Xang telah mengalami amplifikasi
Ekspresi info ^ ^ untuk melakukan fungsi tertentu.
diferensiasi o maS1 genet*k ^arus diatur sewaktu ontogeni dan
beriangsung r|a|lisme dan komponen-komponen seJuIarnya
terhadap jjn i C 3,n Jtu> a8ar organisme dapat beradaptasi
nutrien, eJ<s Ungannya dan untuk menghemat energi dan
sinyal ekstern CjS1 'n^°rrnas* genetik harus disesuaikan dengan
Seiring de^ ^an^a akan berespons saat diperlukan.
me
kanisrne n^?n Perkembangan organisme, muncul
dan membume(aniSme regulatorik yang lebih canggih
at
organisme dan sel-selnya mampu memberi
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Beberapa Aspek Ekspreso Gen Prokariot Bersifat Unik

Sinyal |AAA/|
Gambar 38-1. Diagram respons
ekspresi regulatorik seperti hormon.

Waktu

tingk.it
gen terhadap sinyal

Sebelum k'ta membahas fisiologi ekspresi gen, peril
didehmsikan terlebih dahulu beberapa istilah genetik dar
regulatorik khusus pada sistem prokariot. Pada prokariot
gen-gen yang terlibat dalam jalur metabolik sering

perl
u
an
ten ot,
dapa
t
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dalam susunan linier yang disebut operon, misalnya opcron
lac. Operon dapat diatur oleh satu regio regulatorik atau
promotor. Sistron (cistron) adalah unit ekspresi genetik
rerkecil. Seperti dijelaskan di Bab 9, sebagian enzim dan
molekul protein lain terdiri dari dua atau lebih subunit
yang tak-sama. Jadi, konsep “satu gen, satu enzim” tidak
selalu benar. Sistron adalah unit genetik yang menyandi
struktur subunit suatu molckul protcin dan bekerja sebagai
unit terkecil ekspresi genetik. Oleh karena itu, gagasan satu
gen satu enzim mungkin lebih tepat dianggap sebagai satu
sistron, satu subunit. Satu mRNA yang menyandi lebih
dari satu protein yang ditranslasikan secara terpisah disebut
sebagai mRNA polisistronik. Contohnya, mRNA opcron
Inc polisistronik ditranslasikan menjadi tiga protein terpisah
(lihat bawah). Operon dan mRNA polisistronik umum
dijumpai pada bakteri, tetapi tidak pada eukariot.
Gen yang dapat diinduksi (inducible gene) adalah
gen yang ekspresinya meningkat sebagai respons terhadap
penginduksi atau aktivator, yaitu suatu sinyal regulatorik
positif yang spesifik. Secara umum, gen yang dapat
diinduksi memiliki laju transkripsi basal yang relatif rendah.
Sebaliknya, gen-gen dengan laju transkripsi basal yang
tinggi sering mengalami penekanan (down-regulation) olch
represor.
Ekspresi sebagian gen bersifat konstitutif yang berarti
bahwa gen-gen ini diekspresikan dengan laju yang cukup
konstan dan tidak mengalami regulasi. Gen-gen ini sering
disebut sebagai housekeeping genes. Akibat mutasi, sebagian
produk gen yang dapat diinduksi diekspresikan secara
konstitutif. Mutasi yang menyebabkan ekspresi konstitutif
gen yang semula diregulasi disebut mutasi konstitutif.

Amalisos Metabolisme Laktosa di B coli
MenghasDikairo Hipotesis Operon
Pada tahun 1961 Jacob dan Monod melaporkan model operon
mereka dalam sebuah makalah klasik. Hipotesis mereka banyak
didasarkan pada pengamatan terhadap regulasi metabolisme
laktosa oleh bakteri usus E. coli. Mekanisme molekular yang
bertanggung jawab dalam regulasi gen-gen yang terlibat dalam
metabolisme laktosa kini' menjadi salah satu mekanisme yang
paling dipahami. P-Galaktosidase men ghidrolisis laktosa (3galaktosida menjadi galaktosa dan glukosa. Gen struktural untuk
p- galaktosidase (lacZ) berkumpul bersama dengan gen-gen yang
berperan dalam masuknya galaktosa ke dalam se (lacY) dan
pembentukan tiogalaktosida transasetilase ( c Gen-gen struktural
untuk ketiga enzim ini, bersama engan promotor lac dan operator
lac (suatu regio regulator.k), secara fisik menyatu untuk
membentuk operon c:| ‘ diperlihatkan di Gambar 38-2. Penataan
gen gen st
dan gen-gen regulatorik semacam ini memungkinkan

Temp
at
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otor
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Operator
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ZZvL38'2; Hubun*an Operon lac
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lao-i.
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r y 1 mcngandung banyak kodon mulai (AUG)
s.nn ,. j "f
dan
«op (UAA) translasi yang independen untuk
setiap *■«"».
Uleh karena itu, setiap protein ditranslasikan
secara rerp.sah.
*" protein-protein ini tidak diproses dari satu
pro.e.n
Prekursor besar. Molekul mRNA jenis ini disebut
mRNA
P°l«.«ronik. mRNA polisistronik terutama
ditemukan
Pada organisme prokariot.

Kini suatu gen dianggap mengandung sekuens
regulator,k serta regio yang menyandi transkrip
primer.
M«k.pun terdapat banyak pengecualian dalam
sejarah.
gen umumnya ditulis dalam huruf kecil miring
dan
protein yang disandinya, jika disingkat, ditulis
tegak dengan
„ Pcrran,a **rupa l'"ruf bcsar. Contohnya, gen ^cl
enyancli protcin represor Lad. Jika E. co/i diberi
lakcosa
•*tau suatu analog laktosa spesifik dalam kondisi
yang tidak
enckan (mis. konsentrasi laktosa yang tinggiglukosa
Sangat
rendah
da,ani
cksnr
medium; lihat bawah),
tio',,0? akt'v,tas P-galaktosidnse, galakrosida
permease, dan

y “kcostdacransasetilase meningkat 100 sampai
1000 kali
p ' a 1,11 disebut respons tipe A, seperti diperlihatkan di
am ar 38-1. Kinetika induksi dapar berlangsung sang.u
Pat; mRNA spesihk-lac mengalami induksi dalam 5-6
't setelah penambahan laktosa ke dalam biakan; protein
a r
^ °sidase menjadi maksimal dalam 10 menit. Pada
mnu\ o‘r,n.duksi Penuh> dapat c,itemukan hingga 5000
ul (1-galaktosidase per sel, suatu jumlah yang 1000 kali
JPat kadar basal (tak-terinduksi). Jika sinyal (penginduksi)
‘angkan, sintesis enzim-enzim ini menurun.
Jika diberi laktosa dan glukosa sebagai sumber karbon,
mula-mula memetabolisme glukosa, lalu secara
tempo rer berhenti tumbuh sampai gen-gen operon Lie
ennduksi sehingga organisme ini memiliki kemampuan
»tuk memetabolisme laktosa sebagai sumber encrginya.
eskipun laktosa sudah ada sejak awal fase pertumbuhan
akteri, namun sel tidak menginduksi enzim-enzim yanu
'Pcilukan untuk katabolisme laktosa sampai glukosa habis
trpakai f-enomena ini semula diduga disebabkan oleh represi
Pcron Inc oleh sejumlah katabolit glukosa sehingga diberi

lad

lac A

CAP-cAMP

^ RNA polimerase
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penginduksi
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^ irsrftfrfir

Represor inaktif f
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Protein
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/ ^ iiL’a .idiU terdapat penginduksi atau terdapat penginduksi bersama
Gambar 38-3. Mekanisme represi dan derepresi pada operon lac. Jika tia< ^ i
oilii/nri I A ) nroduk-Droduk gen lac yang disintesis secara konstitutit mem en

■ i-u

mo|e|<ul represor tetramer yang mengikat
sehingga transkripsi gen-gen struktural

OMA

nolimerase d, lokus P ™ ° rtipkosresikan akan membentuk molekul

* *
represor tetramer yang mengalami perubahan KUHIO..........
^
(afinitas pengikatan berkurang >1000 kali lipat). Dengan adanya cAM a n “ 0 ° l k yang terbentuk dapai mentranskripsikan gen-gen
struktural lacZ, lacY, dan lacA, dan moleku
‘ laktosa dapat dikatabolisme
menjadi molekul-molekul protein [J-galaktosidase, permease, dan transaseti

nama represi katabolit. Kini diketahui bahwa represi katabolit pada
kenyataannya diperantarai oleh suatu catabolite gene activator
protein (CAP) bersama dengan cAMP (Gambar 17-5). Protein ini
juga dinamai protein regulatorik cAMP (CRP). Ekspresi sejumlah
besar sistem enzim yang dapat diinduksi atau opcron dalam E. coli
dan prokariot lain peka terhadap represi katabolit, seperti dibahas
kemudian.
Fisiologi induksi operon lac di tingkat molekular telah banyak
dipahami (Gambar 38-3). Ekspresi gen lacl normal pada operon lac
bersifat konstitutif; gen ini diekspresikan dengan laju yang tetap
sehingga terbentuk subunit-subunit represor lac. Empat subunit
identik dengan berat molekul 38.000 membentuk satu molekul
represor lac. Molekul protein represor Lacl, yaitu produk lacl,
memiliki afinitas (Kd sekitar 10 13 mol/L) untuk lokus operator.
Lokus operator adalah suatu rcgio di DNA untai ganda dengan
panjang

27 pasangan basa dengan dua simetri rotasional ganda dan satu
palindrom terbalik (ditunjukkan oleh tanda panah ke arah sumbu
bertitik) dalam suatu regio dengan panjang 21 pasangan basa,
seperti diperlihatkan di bawah:
-------5' - A ATT GT G AGO G
GATAACAATT 3’ - TTA AC ACT CG
C CTATTGTTAA

■< ------Setiap saat, hanya dua subunit represor yang tampaknya berikatan
dengan operator, dan dalam regio 21-pasangan basa hampir setiap
basa dari masing-masing pasangan terlibat dalam pengenalan dan
pengikatan Lacl. Pengikatan terutama terjadi di alur mayor tanpa
mengubah susunan alami heliks-ganda DNA operator. Lokus
operator terletak antara tempat promotor, tempat RNA polimerase
dependen-DNA melekat untuk memulai transkripsi, dan
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diaktifkan (lihat bawah), atau bereplikasi sampai terbentuk
sekitar 100 salinan virus lengkap yang akan menyebabkan
lisis pejamu (jalur litik). Hal ini bergantung pada status
nutrisi sel pejamu. Partikel virus yang baru terbentuk
kemudian dapat menginfeksi pejamu lain yang rentan.
Jika terintegrasi ke dalam genom pejamu dalam keadaan
dorman, Iamda akan tetap berada dalam keadaan tersebut
sampai diaktifkan oleh terpajannya bakteri pejamu lisogenik
oleh agen-agen perusak DNA. Sebagai respons terhadap
rangsangan mengganggu tersebut, bakteriofaga dorman
“terinduksi” dan mulai melakukan transkripsi dan kemudian
mentranslasi gen-gen dari genomnya sendiri yang diperlukan
untuk pemutusannya dari kromosom pejamu, replikasi
DNAnya, dan sintesis selubung proteinnya serta enzim-enzim
litik. Proses ini bekerja seperti respons pemicu atau respons
tipe C (Gambar 38-1); yi. jika Iamda sudah mengalami
induksi, tidak ada titik balik sampai sel mengalami lisis dan
bakteriofaga dibebaskan. Perubahan (switch) dari keadaan
dorman atau profaga menjadi infeksi litik ini telah dipahami
di tingkat genetik dan molekular dan akan diuraikan secara
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IP TG. Jika RNA polimerase dependen-DNA telah melekat
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molekul
pada untai penyandi di tempat promotor, transkripsi akan
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gen tidak
operon dapat
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dimulai. Polimerase menghasilkan mRNA polisistronik
terus isi positif dan negatif yang setara dengan me Jnisnu '
mendercpresiyang terminal 5’nya komplementer dengan untai cetakan
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• • J n i r ditemukan di
yang dijelaskan untuk sistem lac di sini dap
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sel eukariot (lihat bawah).
operon Lie dan memungkinkan terjadinya transkripsi gen
struktural untuk (3-galaktosidase, galaktosida permease, dan
Perubahan Genefik Bakteriofaga Lamda
tiogalaktosida transasetilase. Translasi mRNA polisistronik
(X) Merupakan Paradigma Bagi Interaksi
dapat terjadi bahkan sebelum transkripsi tuntas. Derepresi
Protein-DNA Sel Eukariot
operon lac memungkinkan sel membentuk enzim-enzim
Seperti beberapa virus eukariot (mis. herpes simpleks,
yang diperlukan untuk mengatabolisme laktosa sebagai
berada
HIV), beberapa virus bakteri ternyata juga dapat
sumber energi. Berdasarkan fisiologi yang baru dijelaskan,
dalam keadaan dorman di dalam kromosom pejamu atau
ekspresi (diinduksi oleh PTG) plasmid yangdi transfeksikan
dan mengandung promotor-operator lac yang terikat pada
struktur yangsesuai seringdigunakan untuk mengekspresikan
protein rekombinan mamalia pada E. coli.
virus 'temperate sennv~<x*‘ ,
......
Agar mRNA polimerase dapat secara efisien membentuk
Ketika menginfeksi suatu organisme, Iamda menyuni
PIC di tempat promotor, juga harus terdapat catabolitegene
genom DNA linier untai-ganda 45.000 bp-nya ke dalam sel
activator protein (CAP, protein aktivator gen katabolit) tempat
(Gambar 38-4). DNA Iamda akan terintegras* ke dalani
cAMP terikat. Bakteri menimbun
me a
genom pejamu (jalur lisogenik) dan tetap dorman sampaj
ui
mekanisme tersendiri hanya jika kekurangan sumber karbon.

am bar 38-4. Infeksi bakteri f. coli oleh bakteriofaga Iamda Imu'a* ketika
sebuah partikel virus melekatkan dirinya ke reseptor spesifik di sel bakteri (1)
dan menyuntikkan DNAnya (garis berarsir)
G

dalam sel (2,3). Infeksi dapat berkembang melalui dua jalan org antung pada kedua

set gen virus mana yang diaktifkan. Di (4

llso

S e n 'l<- DNA virus terintegrasi ke

dalam kromosom bakteri /5), DNA tersebut bereplikasi secara pasif ketika sel
bakteri membelah diri. Virus dorman ini disebut profaga, dan sel yang
mcn

gandungnya disebut lisogen. Di jalur litik alternatif infeksi, DNA virus

mereplikasikan dirinya sendiri (6) dan mengarahkan sintesis protein -protein virus
(7). Sekitar 100 partikel virus baru terbentuk. Virus yang berproliferasi ini
menyebabkan lisis, atau pecahny a, sel (8). Profaga dapat "diinduksi" oleh bahan
perusak DNA misalnya radiasi ultraviolet (9). Bahan penginduksi tersebut
menyebabkan perubahan sedemikian sehingga terjadi pengaktifan set gen yang
berbeda.

DNA

virus

keluar

dari

kromosom

(10)

dan

bereplikas i;

virus

melanjutkan perkembangan melalui jalur litik (Diproduksi atas izin dari Ptashne
M, Johnson AD, Pabo CO. A genetic switch in a bacterial virus. Sci Am 1
982;247:128).

rinci di sini.
Proses perubahan di bakteriofaga Iamda ini berpusat di
sekitar suatu regio 80-bp di genom DNA untai-gandanya
yang disebut sebagai “right operator' (Or) (Gambar 38-5A).
Right operator diapit di sisi kiri oleh gen struktural untuk
protein represor Iamda, protein cl, dan di sisi kanan oleh
gen struktural yang menyandi protein regulatorik lain yang
dinamai Cro. Jika Iamda berada dalam keadaan profaga—
yi. terintegrasi ke dalam genom pejamu—gen represor cl
adalah satu-satunya gen Iamda yang diekspresikan. Jika
bakteriofaga mengalami pertumbuhan litik, gen represor cl
tidak diekspresikan, tetapi gen cro—serta banyak gen lain
di Iamda—diekspresikan. Jika gen represor aktif, gen cro
menjadi padam, dan jika gen cro aktif, gen represor akan
padam. Seperti yang akan kita lihat, kedua gen ini saling
mengatur satu sama lain dan karenanya, akan menentukan
jalur pertumbuhan litik dan lisogenik bakteriofaga Iamda.
Keputusan antara transkripsi gen represor dan transkripsi
gen cro adalah suatu contoh paradigmatik perubahan
transkripsi molekul.

Right operator X 80-bp, Or, dapat dibagi lagi menjadi
tiga elemen DNA aktif-cis 17-bp yang diskret dan terpisah secara
teratur. Elemen-elemen ini mencerminkan tempat pengikatan untuk
salah satu dari dua protein regulatorik bakteriofaga X. Hal yang
perlu diperhadkan, yaitu bahwa sekuens nukleotida ketiga tempat
yang tersusun secara tandem ini serupa, tetapi tidak identik
(Gambar 38- 5B). Ketiga elemen cis, yang disebut OR1, OR2, dan
Or3 operator, dapat terikat pada protein cl atau Cro. Namun, afinitas
relatif cl dan Cro terhadap masing-masing elemen ini bervariasi,
dan perbedaan afinitas pengikatan ini sangat penting bagi
bekerjanya “perubahan molekular” lisogenik
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Gambar 38-7. Diperlihatkan konfigurasi perubahan empat tahap pada siklus hidup bakteriofaga Iamda.
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Elemen DNA Tertentu Meningkatkan atau
Menekan Transkripsi Gen Eukariot
Selain perubahan besar pada kromatin yang memengaruhi
aktivitas transkripsi, elemen-elemen DNA tertentu mcmpcrmudah atau meningkatkan inisiasi di promotor. Contolinva, pada
simian virus 40 (SV40) terdapat (sekitar 200 bp di sebelah hulu
dari promotor gen-gen dini) sebuah regio yang terdiri dari dua
elemen yang identik dcngan panjang 72 bp berjejer dan dapat
sangat meningkatkan ekspresi gen in vivo. Masing-masing dari
elemen 72 bp ini dapat dibagi lagi menjadi serangkaian elemen
yang lebih kecil; karena itu, sebagian enhancer (penguat)
memiliki struktur yang sangat rumit. Elemen penguat (enhancer
element) berbeda dari promotor dalam dua hal. Elemen ini dapat
menimbulkan efek positifnya pada transkripsi meskipun terpisah
sejauh ribuan pasangan basa dari promotor; elemen ini dapat
bekerja ke arah hulu (5’) atau hilir (3’) dari promotor. Elemenelemen penguat ini ‘bersifat promiskuitas’; elemen tersebut dapat
merangsang semua promotor yang berada di sekitarnya dan dapat
bekerja pada lebih dari satu promotor. Elemen penguat SV40
dapat menimbulkan pengaruh, contohnya pada transkripsi (3globin dcngan meningkatkan transkripsinya 200 kali lipat di sel
yang mengandung baik penguat maupun gen (3-globin pada
plasmid yang sama (lihat bawah dan Gambar 38-8). Elemen
penguat tidak menghasilkan produk yang kemudian bekerja pada
promotor karena elemen ini hanya aktif jika terdapat di dalam
molekul DNA yang sama seperti (yi. cis terhadap) promotor.
Protein- protein pengikat elemen penguat bcrtanggung jawab atas
efek ini. Mekanisme pasti cara aktivator transkripsi ini bekerja
masih diperdebatkan. Yang jelas, faktor trans pengikat penguat
telah dibuktikan berinteraksi dcngan beragam protein transkripsi
lain. Interaksi ini mencakup koaktivator pemodifikasi kromatin
serta masing-masing komponen dari perangkat transkripsi RNA
polimerase II basal. Pada akhirnya, pengikatan DNA penguatfaktor-trans menyebabkan peningkatan pengikatan perangkat
transkripsi basal pada promotor. Elemen penguat dan protein
pengikat terkait sering menyebarkan hipersensitivitas nuklease ke
regio-regio tempat elemen berada (Bab 35). Ringkasan mengenai
sifat-sifat penguat disajikan di rabel 38-2.
Salah satu sistem penguat pada mamalia yang paling dikenal
adalah sistem pada gen (3-interferon. Gen ini terinduksi saat sel
mamalia terinfeksi virus. Salah satu tujuan sel, setelah terinfeksi
oleh virus, yaitu berusaha meningkat an respons antivirus—jika
tidak dapat menyelamatkan sel yang terinfeksi, diusahakan agar
organisme secaia ^se.u terbebas dari mfeksi virus. Umuk
“^uksi
satu mekanisme yang dilakukan sel ada <
vans
interferon. Famili protein ini disekresikan o e teri nfeksi
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dan yang ketiga oleh faktor risleting leusin (leucine zipper)
cc
erodimerik ATF-2/c-Jun. Faktor keempat adalah faktor transkripsi
arsitektural yang banyak ditemukan dan dikenal sebagai HMG I(Y).
HMG I(Y). jika berikatan dengan tempat Pcngikatan yang kaya
akan A+T, menginduksi pclengkungan S18mfikan di DNA. Di
scpanjang penguat terdapat empat ^mpat pengikatan HMG I(Y) ini.
Tempat-tempat ini crperan penting dalam membentuk
enhanceosome, bersama Cngan ketiga faktor trans yang telah
disebutkan di depan, engan menginduksi serangkaian pclengkungan
DNA. HMG I(Y), oleh karena itu menginduksi pembentukan
kooperatif suatu struktur unik tiga dimensi stereospcsifik tempat
keempat faktor aktif ketika sinyal infeksi virus te.fdeteksi oleh sel.
Struktur yang dibentuk oleh kerjasama keempat faktor ini disebut
enhanceosome (3-interferon (lihat Gambar 38-9) yang diberi nama
demikian karena kemiripan strukturalnya dengan nukleosom (juga
struktur DNA protein t’ga dimensi unik yang membungkus DNA
mengelilingi suatu susunan protein; lihat Gambar 35-1 dan 35-2).
Enhanceosome, sekali terbentuk, memicu peningkatan tajam
transkripsi gen (3-interferon. Yang menginduksi transkripsi gen (3interferon bukan sekedar ditempatinya elemen- elemen cis yang
berhadapan
linier
oleh
protein—namun
Pembentukan
enhanceosome yang menyediakan permukaan untuk rekrutmen
koaktivator inilah yang menyebabkan peningkatan pembentukan
PIC di promotor yang terkait-cis dan pengaktifan transkripsi.
Elemen cis-acting yang menurunkan atau menyebabkan represi
ekspresi gen spesifik juga pernah diidentifikasi. Karena hanya sedikit
dari elemen ini yang diteliti, mekanisme kerjanya secara umum sulit
diketahui—meskipun, seperti pengaktifan gen, modifikasi kovalen
histon dan protein lain oleh korepresor multisubunit yang direkrut
represor mungkin berperan.

^ tubuh yang dua kali

p S sesamanya. Contoh (D) menggambarkan

glukokortikoid (GRE) akan bekerja melalui promotor

SV40 PEPCK) atau heterolog (tidak diperlihatkan; yi. tk), pro *

110

hofT1

promotor p-

globin.

sekitar agar replikasi virus dapat dihambat melalui berbagai
mekanisme sehingga infeksi tidak meluas. Kar tensti elemen
penguat yang mengontrol induksi gen ,nl» /ang terletak antara
nukleotida -110 dan -45 di gen p-interreron, kini telah diketahui.
Penguat ini terdiri dari empat ff™Cn cis berkelompok, yang masingmasing diikat oleh faktor trans yang berbeda. Salah satu elemen cis
terikat oleh tn//is~ acting factor NF-kB, salah satu anggota famili
IRF (interferon regulatory factor, faktor regulasi interferon) faktor
trans,

Ekspresi Spesifik-Jaringan Dapat Disebabkan oleh
Kerja Penguat atau Represor
Banyak gen kini diketahui mengandung elemen-elemen penguat atau
aktivator di berbagai lokasi yang relatif terhadap regio penyandinya.
Selain mampu meningkatkan transkripsi gcMi, sebagian elemen
penguat ini jelas memiliki kemampuan

melakukannya secara spesifik untuk setiap jaringan. Oleh karena
itu, elemen penguat yang berkaitan dengan gen imunoglobulin
antara regio J dan C meningkatkan ekspresi gen-gen tersebut
terutama di sel limfoid. Seperti penguat SV40 yang mampu
mengaktifkan berbagai gen cis, elemen penguat yang berkaitan
dengan gen-gen untuk enzim pankreas mampu meningkatkan
bahkan gen yang tidak berhubungan, tetapi secara fisik berkaitan
terutama di sel pankreas mencit tempat gen rekayasa dimasukkan
melalui bedah-mikro ke mudigah dalam stadium satu sel.
Pendekatan dengan menggunakan hewan transgenik ini terbukti
bermanfaat dalam mempelajari ekspresi gen spesifik-jaringan.
Contohnya, DNA yang mengandung penguat spesifik-jaringan sel
B pankreas (dari gen insulin), jika diikatkan dalam suatu vektor
pada antigen T-besar polioma, suatu onkogen, menghasilkan
tumor sel B pada mencit transgenik. Tumor tidak terbentuk di
jaringan lain. Ekspresi gen spesifik-jaringan diperantarai oleh
elemen penguat atau elemen yang mirip-penguat.

Gen Reporter Digunakan untuk
Mendefinisikan Penguat & Elemen
Regulatorik Lainnya
Dengan mengikat regio-regio DNA yang dicurigai mengandung
sekuens regulatorik pada berbagai gen reporter (pendekatan gen
gabungan atau reporter) (Gambar 38-8,
3710, dan 38-11), kita dapat menentukan regio mana di sekitar
gen struktural yang memiliki pengaruh pada ekspresi gen tersebut.
Potongan-potongan DNA yang diperkirakan mengandung elemen
regulatorik diikatkan pada gen reporter yang cocok dan dimasukkan
ke dalam sel pejamu (Gambar
3810). Ekspresi basal gen reporter akan meningkat jika DNA
mengandung suatu penguat. Penambahan hormon atau logam berat
ke medium biakan akan meningkatkan ekspresi gen reporter jika
DNA mengandung elemen respons hormon atau logam (Gambar
38-11). Lokasi elemen dapat diketahui dengan menggunakan
potongan-potongan DNA yang semakin pendek, delesi, atau mutasi
titik (Gambar 38-11).
Strategi ini, dcngan menggunakan sel yang ditransfeksikan dalam
biakan dan hewan transgenik, menyebabkan teridentifikasinya
lusinan penguat, represor, elemen spesifik-jaringan,. serta elemen
respons obat, logam berat, dan hormon. Aktivitas suatu gen di
banyak keadaan mencerminkan interaksi berbagai elemen DNA cisacting ini dengan faktor-faktor trans-acting terkait. Tantangan nya
sekarang adalah mengetahui mekanisme terjadinya hal ini.

Kombinasi Elemen DNA & Protein Terkait
Menghasilkan Keberatgjammain) Responds
Gen prokariot sering diatur secara “mati-hidup” (on-off sebagai
respons terhadap pengaruh lingkungan sederhana.
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/ a w , 5 e n e n , u a n lokasi elemen respons hormon (HRE) ), (B), dan
(C) dengan menggunakan pendekatan transfeksi-een reporter Suatu famili
gen reporter, yang dibentuk seperti dijelaskan di Gambar 38-10, dapat
ditransfeksikan secara individual ke sel resipien. Dengan menganalisis kapan
respons hormon tertentu lenyap di oandingkan dengan delesi 5', kita dapat
mengetahui lokasi elemen respons hormon spesifik.

Gambar 38-10. Pemakaian gen reporter untuk menentukan elemen regulatorik
DNA. Suatu fragmen DNA dari gen yang diteliti—dalam CO"toh 'ni, sekitar 2 kb
DNA pengapit 5' dan promotor terkaitnya— diikatkan dengan suatu vektor
plasmid yang mengandung gen reporter yang sesuai—dalam hal ini, enzim
bakteri kloramfenikol transferase (CAT). Enzim luciferase (disingkat LUC) adalah
gen reporter |ajn yang banyak digunakan. Baik LUC maupun CAT tidak terdapat
pada sel mamalia; oleh karena itu, deteksi aktivitas keduanya di suatu ekstrak
sel berarti bahwa sel telah berhasil ditransfeksi oleh plasmid. Peningkatan
aktivitas CAT di atas kadar basal, misalnya setelah penambahan satu atau lebih
hormon, memiliki arli bahwa regio DNA yang disisipkan ke dalam plasmid gen
reporter mengandung elemen respons hormon (hormone response element,
HRE) fungsional. Potongan DNA yang semakin pendek, regio-regio dengan
delesi internal, atau regio dengan mutasi titik untuk disisipkan dapat diciptakan
dan menentukan
lokasi elemen respons (lihat Gambar 38-11 untuk deletion mapping HRE yang
relevan).

Gambar 38-9. Pembentukan dan sin,
terbentuk pada penguat gen fi-interfe
Puta'if enhanceosome yang
diagram distribusi elemen-cis milif.rt)l? manusia-Di bagian atas disaijkan
NRDI) yang membentuk penguatI, «hMG' PRDIV' PRDMI1' PRD"'
memerantarai induksi transkriosionii l'n,Grferon- Penguat yang utuh
lipat) ketika sel manusia terinfeksi vimP'ln,erferon <,cbih dari 100 k,lli
modular ini masing-masing mewakili i agai e|emen-cis pada penguat
HMG l(Y), cJun-ATF-2, IRF3, IRF7 d ™P a t Pcngikatan untuk faktor-trans
Fak,or’fak,or ini berinteraksi
dengan elemen-elemen DNA ini spr
kooperatif seperti ditunjukkan oleh i-Th iga(°rik' ,eratur' dan Sangal
protein HMG l(V) memicu pembeneknt! Pan.ah' Pen8ika,an a wa l e m P a t
Jdm DNA d‘ Pen8ual' yang
menyebabkan seluruh regio 70-80
merupakan hal integral bagi keberhi<;i|P me*enSkung- Lengkungan ini
lain karena lengkungan ini menyebahk 30 /’fn§lka,an faktor-faktor trans
terikat Pada DNA
mampu melakukan interaksi antarnrn^ 3
berperan baik dalam pembentukan d ^ pentln8 dan langsung yang
menghasilkan permukaan tiga-di'mpnc'™ Slabllltas enhanceosome serta
aktivitas pemodifikasi kromatin (mis SvUT/<,yang berfungsi mere rut
perangkat transkripsi umum (RNA polimn n ? n P/CAF) ma,UpUn
dari lima elemen-cis (PRDIV, PRDSHS?, 1 dan GTF)-Mesk,p^n emPat
... ..
,. . I I M ' PRDII, NRDI) secara ndependen
dapat sedik, merangsang (sekrtar sepuluh kali lipat, transkripsi gen reporter
d. sel yang d.transfeks.kan (l.hat Gambar 38-10 dan 38-12) namun kelima
elemen-cis, dalam urutan yang sesuai, diper|ukan untuk membentuk suatu
penguat yang dapat merangsang transkripsi gen mRNA (yi. Si00 kali
lipat) sebagai respons terhadap infeksi virus pada sel manusia. Perbedaan
ini menunjukkan kebutuhan ketat akan arsitektur enhanceosome yang
sesuai agar trans-aktivasi menjadi efisien. Pada banyak gen mamalia lain
diperkirakan terbentuk enhanceosome serupa yang melibatkan faktor -dan trans tersendiri.

sel sementara menekan gen lain dan tidak berpengaruh pada gen lainnya lagi.
Jika semua proses ini digabungkan dengan faktor -faktor elemen spesifikjaringan, fleksibi litas yang besar dapat diperoleh. Variabel -variabel fisiologis
ini jelas memerlukan susunan yang jauh lebih rumit daripada sekadar
pengetahuan “hidup-mati”. Susunan elemen DNA di promotor menentukan —
bersama faktor-faktor terkait— cara suatu gen berespons. Beberapa contoh
sederhana disajikan di Gambar 38 -12

Domain Transkripsi Dapat Didefinisikan dengan
Regio Kontrol Lokus & Insulator
Besarnya jumlah gen di sel eukariot dan beragamnya faktor regu atori
transkripsi menyebabkan penyusunan menjadi mas a . engapa sebagian gen
mengalami transkripsi di sc tertentu sementara yang lain tidak? Jika penguat
dapat mengatur e erapa gen dan tidak bergantung pada posisi an orientasi,
agaimana cara agar penguat tersebut tidak memicu transkripsi secara acak?
Sebagian solusi masalah ini icapai engan menyusun kromatin dalam unit -unit

Sebagian

gen

eu

kariot diatur dcngan cara “hidup -mati” im, tetapi proses di

ngsion yang membatasi pola ekspresi gen. Hal ini dapat r'mkf 3 ' A e n g a n
m e m er

kebanyakan gen, terutama pada mamalia, jauh lebih r limit. Sinyal-sinyal yang
mewakili sejumlah rangsang a i l lingkungan kompleks dapat menyatu pada satu

Lmpanemefdi^aS^ ataU T™ “ !“”■

gen. R e S p 0 ns gen ini terhadap sinyal -sinyal tersebut dapat m e m i l i k i beberapa

di kontrol oleh dem rT ^ ^ T™ 7®° control regions (I cp"

karakteristik fisiologis. Perta ma, respons dapat mencakup aspek yang cukup

locus

luas. Hal ini dicapai melalui keseimbangan antara respons positif dan aditif
dengan efek negatif dan represif. Pada sebagian kasus, yang dominan adalah
respons positif atau negatif. Yang juga diperlukan adalah me kanisme ketika
suatu efektor, seperti hormon dapat mengaktifkan sebagian gen di sebuah

cis

«ntahkan kromatin membentuk

A kom

P I ek s Y a n &

d, scbut

protein terkaitnya ^ ’ r C 8 '° k ° n t r o 1 , o k u s) ‘ L f R — < ^ e n S a n LCR yang paP . m e n 8°ntrol
ekspresi sekelompok gen.
Ing d
*kenal adalah rcgio yang mengontrol
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Gen A

Tabel 38-3. Contoh protoin rcgulatoi
yang mengandung berbagai motif
pengi 3

Gen B

Motif: Organisme j Protcin
Pengikatan

Helix-turnhelix •E. coli
•
- - - -

- - • ------------------------------------------

Gen C

Faga

j Ragi

\ Xenopus
I

yang menghubungkan perangkat basal dengan promotor, atau hal ini Leucinezipper : Ragi
perangkat
basal1-dcngan promotor, atau ha, ,n,
dicapai dengan membentuk
lenokiinonr.
dicapai dengan nfembentuklengkunganP^a DNA. Padakeduanya
tujuannya adalah nntuk mengarahkan perangkat ranskr ps, basa ke
promotor. Gen C diinaktifkan oleh kombmast 1, 5 dan 3^ialam
Kal ini, faktor 5 diperlihatkan me^hamtat pen g. katan = l

ekspresi famili gen globin. Mekanisme lain adalah melalui
penggunaan insulator. Elemen DNA in. yangjtlgabcnkata
dengan satu atau lebih protein,

transkripsi

pada promotor di sisi lain insulator p* yang lain.

tofon don

Xcl, cro,
dan WP;434 repress

• ...........................................
Pit-1, Octl, 9.-.--' ......................
: Protein gen 32
Gal4
TFIIIA
^ef0hbock
\d,
Hunc
r5

\
TFIIIA
[ ............................ *......................... ""
; GCN34

faktor 2 dengan D N A , seperti teir|ad
i k a t a n aktivator 1
I membantu represor 5 berikatan clan | l b . U
memerlukan ligan (titik solid) k i t a d a ‘ n m e nekan gen dapat
mengaktifkan satu gen di suatu st Ig yang lain (gen C).
tra

O

•

Serendipity,
i-; pamj|j resep*°

•

Drosop
hila
Xenop
us
Momolia

m

CAP

■ Protein home°^

Zinc finger: E.coli

keberagaman respons suatu gen. Gen A diaktifkan debar tanda panah
menunjukkan tingkat) oleh kombinasi aktivator 1, 2, dan 3 (mungkin
dengan koaktivator, seperti diperlihatkan di Gambar 36-10). Gen B
diaktifkan, dalam hal ini secara lebih efektif, oleh kombinasi 1,3,
dan 4; perhatikan bahwa 4 tidak berkontak langsung dengan DNA
dalam contoh ini. Aktivator dapat membentuk suatu jembatan linier

n

Represor lac
I

•
Mamalio

Gambar 38-12. Kombinasi elemen DNA dan protein menghasilkan

;kri psi

^
**3 rnembentuk permukaan untuk mengenali
DNA,
t>ilk bagian molekul sisanya tampaknya berperan
mensta- ^ *an struktur-struktur ini. Garis tengah
rerata satu heliks ^ a alah 1,2 nm, yang kira-kira
setara dengan ukuran alur rriay°rdalam DNA bentuk B.
Domain pengenal DNA pada ^i^mg-masing
monomer Cro berinteraksi dengan 5 bp dan m |1^>at
Pen8'karan diiner terentang sejauh 3 ,4 nm yang meaJu n inkan dimer masuk pas ke dalam separuh
putaran sin P Ty°r permukaan yan8 sama (Gambar 3813). Analisis Pad tcrhadaP rcPresor d, CAP (protein
reseptor cAMP rric 3 1
’ represor triptofan, dan
represor
faga
343
juga
Struktur hel
tcrd 1PCrlihatkan
bi-tum-helix dimerik yang
a pat
juga -p i , Pada protein pengikat DNA di sel
eukariot (lihat label 38-3).

masing-masing molekul TFIIIA mengandung sembilan ion
seng dalam kompleks terkoordinasi berulang yang terbentuk
oleh residu sistein-ke-sistein tersusun rapat diikuti oleh 12-13
asam amino, kemudian pasangan histidin-ke-histidin (Gambar
38-14). Pada beberapa keadaan—terutama pada famili reseptor
hormon steroid-tiroid di nukleus—pasangan His-His diganti
oleh pasangan Cys-Cys kedua. Protcin yang mengandung jari
seng tampaknya terletak di salah satu permukaan hcliks DNA,
dcngan jari-jari yang tersusun berselang-seling dalam satu
putaran alur mayor. Seperti halnya domain pengenal DNA
pada protein helix-turn- helix, setiap jari seng TFIIIA
berkontak dengan 5 bp DNA. Pentingnya motif ini pada kerja
hormon steroid ditekankan oleh “experiment of nature".
Mutasi satu asam amino di salah satu dari dua jari seng pada
protein reseptor l,25(OH),- D. menyebabkan resistensi
terhadap kerja hormon ini dan sindrom klinis rakitis.

^°tif Zinc Finger

Motif Leucine Zipper

cj

lcc . finZer ( jari seng ) adalah motif pengikatan DNA
Ua
yang struktur tingkat atomnya berhasil
Di
!C/EBP,las,
diungkap. tra Thul. bahwa Protcin TOIIA. suatu
regulator positif An pmemerlukan seng agar dapat
W.;k%CRE.
bekerja.
;proteinpeng:-------------c-myc, n-myej^jy
aI,S,s
struktural dan biofisik mengungkapkan bahwa

Analisis cermat terhadap suatu sekuens 30 asam amino di regio
terminal karboksil enhancer binding protein (protein

ns-aktivasi, dapat terlibat dalam dimerisasi monomer Protein pengikat, dapat

mcnycdiakan permukaan kontak
e 11

untuk membentuk heterodimer, menyediakan satu atau

tempat untuk mengikat

ligan, atau dapat menyediakan P e r m ukaan untuk berinteraksi dencan koaktivator
atau
^o represor.

BEBERAPA MOTIF MEMERANTARAI
PENGIKATAN PROTEIN REGULATORIK
PADA DNA

(3) Interaksi protein-DNA dipertahankan oleh ikatan

1lc ro

gen dan gaya van

der Waals.
u

M tlfya n

°

8 ditemukan di berbagai protein ini bersifat

suatu protein yang fungsi nya

c

11

b

n

'

: ket

>cradaan motif dalam

m diketahui mengisyaratkan bahwa protein

tersebut apat berikatan dengan DNA.

C -fi •
udahm kontrol transkripsi
Spesifisitas yang berperan dalam berikatan denganmengharuskan protein-protein reguiat

afinitas tinggi pada bagian DNA yang P • ^

unik—helix-tum-belix, zinc finger (|-u scbagian besar zipper (risleting leusin)—membentu
c
ein yang
interaksi spesifik protein-DNA ini- ° ^bel 38-3mengandung motif -motif ini d i S a i i k ^I„ “protein-protein Pembandingan aktivitas p e n g
‘ , ^ menghasilkan yang mengandung motif -motif terse
beberapa generalisasi penting.
(1)
berlangsung

afinitas tinggi
Pengikatan harus

en

^ a qNA lain pada tempat spesifik dan afinitas renda _ su n g dengan

(5) Protein dengan motif helix-turn-helix atau leucine DNjT
simetrik, dan tempat pengikatan ^
en

m e mb c n t u k

dimer

ya adalah palindrom simetris. Pada protein

gan motif zinc finger, tempat pengikatan diulang dua sampai sembilan kali. Ciri

ini memungkinkan terjadinya
dan

me n ,

,n

teraksi kooperatif antara tempat -tempat pengikatan

ngkatkan derajat dan afinitas pengikatan.

Motif Helix - Turn-Helix
Motif pertama yang diuraikan —dan motif yan g paling niendalam diteliti—adalah
helix-turn-helix. Analisis ter-

a

P struktur tiga dimensi regulator transkripsi * C r o

mengungkapkan bahwa setiap monomer terdiri dari tiga cm bar [} antiparalel dan
tiga heliks-a (Gambar 38-13) *mer dibentuk oleh ikatan l embar-Iembar P (
antiparalej.

(2) Sebagian kecil protein berk°nta^^ ^ e d i aka n domain I)NA; bagian
.protein sisanya, selain m

n

Gambar
Monorn0rr r• Gambaran skematis struktur »• i •
.
,/ tc*r«;.i ° terdiri dari tiga lembar n , . t'ga-dimensi protein Cro dan pengikatannya

.

vanem90derajatsatusamalain„iph,para,el
tigaheliksalfa(«,-«,).Motifhelix^?Ame,a,uimotifhe,ix-t“rn-heliXsumbuCngenaliDNA(berarsir).DuamoSUa,u,c,1gl<unganyangterdiridariempatasamaminZ,*terben,ukkarenaheliksa,dan

nermi.tr c,ua kll,i l'Paf ^anan). Din, n°'Ter berikalan melalui lembar p, antiparalel untuk- ' ellks a. Pada Cro adalah permukaan
■ ch h h" alur mayor yang sama. Jarak-bcrikatan dcngan DNA melalui heliks « , nnsin ni°mbentu,< sebuah dimer yang memiliki
1‘ C ‘xs ganda (Sumbangan B, anlara tftik-titik sepadan pada dua heliks a DNA irl l?8'masing dengan kontak sekitar 5 bp pada

c

*ah 34 A, yaitu lebar satu putaran lengkap
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Penggantian domain ini menghasilkai lCiaUn101
tidak mengikat UAS 6/1/-/da n. tt mu sa| —

[^cA—

gen GAL1 (Gambar 38-16).
?«***
sekuens DNA yang sccara normal dnk. 6^' J ^
disisipkan ke dalam rcgio promotor g
(d* * n ini
hibrid akan berikatan dcngan promo
^
IcxA) dan mengaktifkan trans *ripsi '
berulang kali.

11

lTl

be r " 1

1

oleh pasangan residu sistein (C) yang dipisahkan 12-13 asam amino
dari sepasang residu histidin (H). Pada protein jari seng yang lain,
pasangan kedua juga terdiri dari residu C. Jari seng berikatan dengan
alur mayor, dengan jari-jari yang berdekatan berkontak dengan 5 bp
di permukaan heliks yang sama.

pengikat penguat) C/EBP mengungkapkan adanya suatu
struktur baru. Seperti diperlihatkan di Gambar 38 -15, regio
protein ini membentuk suatu heliks a yang mengandung
pengulangan periodik residu leusin di setiap posisi ketujuh.
Hal ini terjadi untuk delapan putaran heliks dan empat
pengulangan leusin. Struktur serupa telah ditemukan
pada sejumlah protein lain yang berkaitan dengan regulas i
transkripsi pada sel mamalia dan ragi. Diperkirakan

^ COOH

aJctvv* 5 * yang celah dilakukan

ba b k ‘ ‘ DBD bahwa regio terminal karboksil G A L ,

rr-incL-rir»ci Dnrn ini iuffi mcmpcrl.hat*

Gambar 38-14. Jari seng adalah serangkaian domain berulang
(dua sampai sembilan). Setiap inti jari seng berbentuk koordinasi
tetrahedral dengan seng. Pada kasus TFIIIA, koordinasi disediakan

1 COOH

er

p,sA

nh2

tidak bennteraKsi. rw* — Y a n S l ' ) cl
kompleks aktivasi transkripsi gen mcnca P ^
yang mengikat DNA dan melakukan ^
protein ,ain

S .rS^bentuk
h-3
komponen perangkat transkripsi basal. Oleh * dan,,"
protein dapat memiliki beberapa p e r n i u k g . l 7 ) - - :
yang memiliki fungsi berbeda (hhat Gambarj
^
dijelaskan di Bab 36, tujuan utama pemben^^ dan
cr ,atau
kompleks
ini iadalah
mempermudah
pen*’
otor ‘
i■•
basal pada
|
r rnnskripsi
aktivitas
perangkat
tran>^"i
i
cis.
^
A

Selaintranskripsi,seleukariotmeng^n^j38-4).

atau heterodimer (mis. Fos-Jun atau Jun-Jun) untuk “zip

mekanismeuntukmengaturekspres,gen^.sahkan

together” (menyatu) dalam kumparan yang bergelung dan

Membrannukleusseleukariotsecara

skema ini'Ldu asam amino C/EBP 1.8 ,5 22; I,ha«"dapPDua ran,ai

melekat padanya).

(B) adalah model skematis domam pengikat DNA pada O

•,

domain ieucine zipper masingymasmg pol.pept.dajd. anda'
untuk menahan domain-domain pengikat DNA pada set. p

dan

^

(Sumbangan dari S McKmght.) >

h

.

Interaksi antarprotein ini dapat berfungsi meningkatkan

terdapat di sitoplasma. D.band.ngkan dengang

ikatan domain-domain pengikat DNA yang terpisah dengan

dalam ekspresi gen eukanot leb.h banyak

sasaran masing-masing (Gambar 38-15).

terutama c"

^ beragiin

&
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—ann &

kanot,
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PADA SEBAGIAN BESAR PROTEIN
REGULATOR!!K, DOMAIN PENGIKAT DNA
& DOMAIN TRANS-AKTIVASI TERPISAH
& TIDAK BERBNTERAKSO

—m eKspresi gen euKanot .eoin banyaK
terutama dalam pemrosesan RNA, dan « regu!atorik
memberikan tempat tambahan bagi

Pengikatan DNA dapat menyebabkan perubahan konformasi

RNA pada eukariot ini yang diuraikan seca ^ u)Ung 5

...

1«un“k

sebelumnya. Bagian ini secara singkat menguraikan b jenis regulasi gen pada sel
eukariot.
lekul protein spesifik sering

Gen Eukariot Dapat Mengalami Amplify atau
Tata-ulang Sewaktu Perkembanga atau Sebagai
Respons Terhadap Obat
Sewaktu
tahap
awal
Pe —gan
Sewaktu
tahap
awal
perkembangan
organisme metaxoa, terjadi peningkatan

yang tidak terdapat pada prokanot.Tahap-tah Pr.nci dl
Bab

( s e kitar 50 kDa)
dua polipeptida yang disebut ranta
^

^ekuUpes^k, «per^

bahwa
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galaktosa pada sel

unruk protein

t,rsrx;^"l-»”^surs;

hanya

1 •
•ri translasi gen karena
transkripsi gen dari
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EUKARIOT BERBEDA DALAM “
ASPEK PENTING

bahwa struktur ini memungkinkan dua monomer identik

Gambar 38-15. Motif leucine zipper. (A) ^Pr,ih?^nhiIwlSs^^eHkS ba^rSdu l^n W

>

iabel (V L ),

ringan IgP terdiri dan domain atau seg^
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beb

subset
ismetertentu rantai berat IgG,
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.„ Hal ini dapat tercapa, J.ka
mengontrol ekspres, gen. H
nggabungan mtrondigunakan promotor,
“ J,[ernatif. Kadang-kadang

S
• tetapi biasanya
M1. rempat poliadenilasi
ekson, a ^
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terbentuk
diproses

Tidak diamplif'kasl
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Cambar38-18. Gambaran skematis
S36 dan SJ« ,Di,nodukS, ulang alas ,z,n

(c,

Dicetak ulang atas izin l lsevieri.

Aktif

lexA
.■ -.fif.penclen domain
Gambar 38-16. Eksperimen pertukaran domain memperlihatkan sitat n ^
(;/JS
pengikat DNA dan domain aktivasi transkripsi. Promotor gen GAI-I meng<> ,atorjk Ci/\l4 activating
sequence (UAS) atau penguat yang berikatan dengan protein
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memiliki berbagai seS* leblh banyak pilihan s jfisitas.
sebuah sel imun mem*Qleh fleksibilitas da*1 fungsional

dapat diolah untuk me
Namun, unit trans P ^

trans

kripsi n ..

ringan

IgG

satu protein. Jadi, seo
diekspresikan, harus »

an

n

^

pemberian obat terte

pada

l
rekombinasi

^

G

Q u ntu

k

kanket

rnendapat metotreksat

t

RNA
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yang mengeluarkan DNA penyandi yang; tida
sambil mempertahankan sekuens -sekuens peny^ ^

j,an (A). Interaksi ini

disandi

htinlltoboksil berbeda pada p«* ^,ekat pada
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digunakan). Delesi informasi genet, y. g
A
digunakan). Deles, mrorma,,
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Deiesi UTR 5 ’ m e n g h a s t l n

pembawa informasi

BAB

Genetika Molekular, DNA Rekombinan &

turunkan menjadi normal. Sebcnarnya, derajat kecocokan
ketidak-cocokan) pembentukan pasangan basa dapat
^ Perkirakan dari suhu yang diperlukan untuk melakukan
Cn
aturasi-renaturasi. Segmen-segmen DNA dcngan derajat
^ecocokan pasangan basa yang tinggi memerlukan lebih
^nyak asupan energi (panas) agar mengalami denaturasi—
3U dcn an kata kl n
’ 8
' > suatu segmen yang berpasangan secara
t
^ Pat akan lebih mampu menahan panas sebelum untai'Ttainya terurai. Reaksi ini digunakan untuk menentukan
Dl\j'UaU r'dakn^a Pcrbedaan bermakna antara dua sekuens
b- dan rcmuan 'n‘ mendasari konsep hibridisasi yang
k^rsifat fundamental bagi proses-proses yang dijelaskan di
tau

Teknologi Genomik
Daryl K. Granner, MD & P Anthony Weil, PhD

jCn Untuk Penyakit sd si bit , ,i,, r j-nsi adenosin

PERAN BIOMEDIS*

a"1,n^ dan pcnyaki, it,

Perkembangan DNA rekombinan, pemeriksaan penyaring highdensity, high-throughput, dan metodologi genetika molekular lain
menimbulkan revolusi dalam bidang biologi dan berdampak
semakin besar pada ilmu kedokteran klinis.
enyakit genetik manusia telah banyak dipelajari melalui analisis
silsilah dan penelitian terhadap protein yang
C a teta
" ’ P* Pada banyak kasus dengan kelainan genetik pesi
yang ridak diketahui, berbagai pendekatan ini tidak c apat c
igunakan. Teknologi-teknologi baru di atas telah e^ati1S* berbagai
kenc
lala in> dengan langsung menuju ul DNA untuk memperoleh
informasi. Manipulasi , 1 U sckuens DNA dan pembentukan molekul
chimeric ; mpuian/gabungan) apa yang disebut sebagai rekayasa S"
eti < merupakan suatu metode untuk meneliti cara kerja m fVrr
tertentu. Berbagai perangkat genetika
i U ar baru memungkinkan para peneliti menyelidiki memanipulasi
sekuens genom serta meneliti profil protein dan mRNA sel di tingkat
molekul.
ekn
°logi ini perlu dipahami karena beberapa alasan: eknologi
ini memberikan pendekatan rasional untuk mema ami dasar molekular
sejumlah penyakit (mis. Per o esterolemia familial, penyakit sel sabit,
talasemia, ^rosis istik, distrofi otot). (2)Teknologi ini memungkinkan
protein manusia dapat diproduksi dalam jumlah besar untu terapi (mis.
insulin, hormon pertumbuhan, aktivator p asminogen jaringan). (3)
Kita dapat memperoleh protein untu membuat vaksin (mis, hepatitis B)
dan pemeriksaan diagnostik (mis. pemeriksaan AIDS). (4) Teknologi
ini igunakan untuk mendiagnosis penyakit yang sudah I <etahui dan
memperkirakan risiko timbulnya suatu penyakit. (5) Teknik-teknik
khusus telah membawa banyak kemajuan yang luar biasa dalam ilmu
kedokteran forensik.
(6) Teknologi ini memungkinkan ditemukannya terapi

’I ihdf dtiiidr islil.ih di akhir bab ini.
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^ ^ada sct'aP genom haploid manusia terdapat sekitar
^ x 10 pasangan basa (pb). Jika panjang sebuah gen
•ta rata adalah 3 x 10l pb (3 kilobasa [kb]), genom dapat
^ cngandung sekitar 101' gen, dengan anggapan bahwa tidak
Cr
apat tumpang tindih dan transkripsi berlangsung hanya
a
am satu arah. Diperkirakan bahwa terdapat <105 gen
a manusia dan hanya 1-2% dari DNA yang mengode
r
otein. I-ungsi pasti dari sekitar 98% gen sisanya pada
genom manusia belum diketahui.
DNA heliks-ganda dikemas menjadi suatu struktur
yang lebih kompak oleh sejumlah protein, terutama
fotein-protein basa yang disebut histon. Kondensasi ini
a
pat memiliki peran regulatorik dan jelas berperan dari segi
Pra tis. Jika DNA yang terdapat di dalam nukleus sebuah sel
1
uruskan, akan memiliki panjang sekitar 1 meter. ProteinProtein kromosom mcmadatkan untai panjang DNA ini
e
ingga dapat dikemas ke dalam sebuah nukleus dengan
v
°lume beberapa mikrometer kubik.

t>NA Tersusun Menjadi Berbagai Gen
Secara umum, gen prokariot terdiri dari sebuah regio
regulatorik kecil (100-500 pb) dan sebuah segmen panjang
yang mengode protein (500-10.000 pb). Beberapa gen sering
dikendalikan hanya oleh satu unit regulatorik. Sebagian
besar gen mamalia bersifat lebih rumit karena regio-regio
pcngode diselang-selingi oleh regio-regio noncoding (tidak
mengode protein) yang dieliminasi saat transkrip RNA
primer diproses menjadi messenger RNA (mRNA, RNA
perantara) yang matur. Regio pengode (coding region', yaitu
bagian yang muncul pada spesies RNA matur) disebut ekson,
dan regio bukan-pengode (noncoding region) yang terletak
di antara atau menyela ekson, disebut intron (Gambar 391). Intron selalu dikeluarkan dari RNA prekursor sebelum
RNA diangkut ke dalam sitoplasma. Proses pengeluaran
intron dari RNA prekursor dan penyatuan ekson-ekson
disebut RNA splicing (penggabungan RNA). Pemrosesan
transkrip primer menjadi mRNA matur secara keliru
dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada manusia

(lihat bawah); hal ini menggarisbawahi pentingnya tahaptahap pengolahan pascatranskripsi ini. Variasi ukuran dan
kompleksitas sebagian gen manusia dilukiskan pada Tabel
39-1. Meskipun terdapat perbedaan 300 kali lipat dalam
ukuran gen-gen yang diperlihatkan, ukuran mRNA hanya
bervariasi sekitar 20 kali lipat. Hal ini karena sebagian besar
DNA adalah gen-gen yang terdapat sebagai intron, dan intron
cenderung jauh lebih besar dibandingkan dengan ekson.
Regio-regio regulatorik untuk gen-gen eukariot spesifik
biasanya terletak di dalam DNA yang mengapit tempat
inisiasi (awal) transkripsi di ujung 5’ (5'jlanking-sequence
DNA). Kadang-kadang, sekuens-sekuens ini ditemukan di
dalam gen itu sendiri atau di regio yang mengapit ujung 3’
gen. Pada sel mamalia, masing-masing gen memiliki sendiri
regio regulatoriknya. Banyak gen eukariot (dan sebagian
virus yang bereplikasi di dalam sel mamalia) memiliki
regio-regio khusus yang disebut enhancers (penguat) yang
meningkatkan laju transkripsi. Sebagian gen juga memiliki
sekuens-sekuens DNA yang dikenal sebagai silencers
(percdam), yang menekan transkripsi. Gen mamalia jelas
merupakan struktur yang rumit dan multikomponen.

Gen Ditranskripsikan Menjadi RNA
Informasi umumnya mengalir dari DNA ke mRNA hingga
protein, seperti dilukiskan pada Gambar 39-1, dan dibahas
secara lebih rinci di Bab 38. Hal ini adalah proses yang diatur
secara ketat serta melibatkan sejumlah tahapan kompleks,
yang masing-masing dan diatur oleh satu atau lebih enzim
atau faktor; kesalahan fungsi di setiap langkah ini dapat
menimbulkan penyakit.
TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN

MELIBATKAN ISOLASD & MANBPULASI
DNA UNTUK MENGHASILKAN
MOLEKUL KIMER
■ * - -—
Isolasi dan manipulasi DNA, • termasuk penyanibun
sekuens ujung-ke-ujung dari sumber yang sangat berbeck
untuk menghasilkan molekul gabungan/kimer (chimed
molecules, misalnya molekul yang mengandung seku^
DNA manusia dan bakteri tanpa bergantung
sekuensnya), adalah intisari dari riset DNA rekomb
Untuk melakukan hal ini diperlukan beberapa teknik dan
reagen kliusus.

Enzim Restriksi Memotong Rantai DNA
di Lokasi Spesifik
Endonuklease tertentu—enzim yang memotong DNA di
sekuens-sekuens tertentu di dalam molekul DNA (berbeda
dengan eksonuklease, yang mcncerna molekul DNA dari
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dan menyebabkannya tidak dapat menjadi substrat bagi enzim
restriksi. Oleh karena itu, DNA inetilase site-spt ctjti dan enzim
restriksi selalu berada berpasangan dalam suatu bakteri.
Enzim restriksi diberi nama sesuai bakteri asalnya.

Contohnya, EcoRI berasal dari Escherichia coli, dan BamHI berasal
dari Bacillus amyloliquifaciens (Tabel 39-2). Tiga huruf pertama
adalah nama enzim restriksi yang terdiri dari huruf pertama genus
(E) dan dua huruf pertama spesies (co). Huruf-huruf ini dapat
diikuti oleh nama galur (R) dan angka
romawi (I) untuk menunjukkan urutan penemuan (mis.
EcoRj, EcoRlJ). Masing-masing enzim mengenali dan memotong
sekuens DNA untai-ganda spesifik

d\Z„ ? (Gambar 39'2)> bergantung pada mekanisme yang bunakan
oleh enz.m. Ujung lengket terutama bermanfaat
Hpal ; i
(lih ,menclPtakan molekul DNA hibrid atau camfuran acaklt ,Wah)- JiUa
keem at
P nukleotida terdistribusi secara sebpr SCbimh m° 1 DNA' kita
dapat menghitung
DN A P,?Cring ^ CnZ'm aka" mem°tong panjang sebuah emn , "tuk Set‘ap
P SIS di dalam
° ‘
molekul DNA, terdapat sebuah 8k,naj1 ,(A' C' G. dan
T); oleh karena itu,
mem C"2im reStn ya”B men8enali sekuens 4 pb akan sedr,°n8’ secara, rata'rata'
sac
“ kali setiap 256 pb (4‘), mem enZ‘m TV™? mengena'i sekuens 6
pb akan ran„k "6 Set,apP ^ SePot°ng DNA memiliki
vanp I13" linief khaS tempat-remPM untuk berbagai enzim y g ditentukan
oleh sekuens linier basa-basanya; karena
DNAUatU peta restriksl (nstricti<»‘ map) dapat dibuat. Jika mpm if'Cerna
°*e*1 enz‘m tertentu, ujung semua fragmen 'kl sekuens DNA yang
sama. Fragmen-fragmen > S dihasilkan dapat dusolasi dengan
elektroforesis pada agarosa atau poliakrilamid (lihat pembah;lsan
tentang a*&r, di bawah); hal ini adalah tahap penting dalam kl°ning
dan merUpakan
kegunaan utama enzimenzim ini
Se
)umlah enzim lam yang bekerja pada DNA dan RNA rnerupakan
bagian pcntingclari teknologi DNA rekombinan.
jn
yak dari enzim tersebut dibahas di bab ini dan di bab- bab
sela
njutnya (Tabel 39-3).

: GCGC
: CGCG
it
: GnAAC

\ t :CAATTG
t
Mslll ; i ®
I CCTNAGG
: GGANTCC
:T
Pstl ; 4. I CTGCAG
; CACGTC
:t
Taql ^1 ; i
: TCGA
i AGCT
:t

Bacillus
amyloliquefaciens H
Bacillus
glolbigii

Escherichia
coli RY13
Escherichia
coli R245

Haemophilus
influenzae
R
d
Haemophilus
haemolyticus
Haemophilus
parainfluenzae
Galur Micro
coleus

rovidencia
stuartii 1 64
hermus
aquaticus
YTI

'A, adenin; C, sitosin; G. guanin; T, timin.
Tanda
panah
menunjukkan
tempat
pemutusan; dapat terbentuk ujung lengket
(BamHI) atau ujung tumpul (Hpal), bergantung
pada tempat pemutusan. Panjang sekuens
yang dikenal dapat mencapai 4 pb (Taql), 5 pb
[EcoRID, b pb {EcoRI), atau 7 pb {MstlD, atau
lebih panjang. Berdasarkan kaidah, sekuens
ini ditulis dalam arah 5' atau 3' untuk unlai
alas masmg-masing sekuens pengenal, dan
untai bawah diperlihatkan dengan polaritas
yang berlawanan (yi. 3' atau 5') Perhatikan
bahwa sebagian besar sekuens yang dikenal
adalah palindrom (yi. sekuens membaca
sama dalam arah yang berlawanan di kedua
untai). Residu yang disebut N berarti bahwa
semua nukleotida dapa, berada di tempat
tersebut.
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Enzim Restriksi & DNA Ligase Digunakan untuk
Mempersiapkan Molekul DNA
CAA
Gabuogan
Ligasi ujung-lengket (sticky-endligation) secara teknis mudah
dilakukan, tetapi sering diperlukan teknik-teknik khusus untuk
mengatasi masalah yang inheren pada pendekatan ini. Ujung-ujung
lengket pada suatu vektor dapat kembali saling berikatan, tanpa
disertai penambahan netto DNA. Ujung- ujung lengket fragmen
juga dapat kembali bersambungan sehingga terbentuk insert
heterogen tandem. Ujung-ujung lengket juga dapat tidak terpajan
atau berada dalam posisi yang tepat. Untuk mengatasi masalahmasalah ini, digunakan suatu enzim yang menghasilkan ujungujung tumpul, dan

AATT

'■* 11 S i l l

Molekul DNA plasmid yang mengandung DNA
manusia (molekul DNA rekombinan)

lika dimasukkan
, , nNA rekombinan atau gabungari yang arh satu sel,

Tabel39-3. Sebagian enzim yang digunakan dalam riset DNA rekombinan .
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Mengatalisis ikatan antara
M^nggal ^ ^

DNase I Eksonuklease III

7. Eksonuklease
Polinukleotida
kinase

Reverse
transcriptase
SI nuklease

' maupun 5' DNA

. j Pemendekan progresif molekul DNA ..............................

^ °N>* U°tai' j M^Senluka^
P

"

Mengeluarkan nukleotida dari ujung 3' DNA ; Penentuan sekuens DNA; peme a
; DNA

*

*

'

*

..........................................................

^ ^ ..................
.......

, cpf^A’ penelitian pemetaan

, -<0 1984 lohn

a pm Hilaman 41 dalam An Introduction
1 imi,t‘d.

___

t)84. Hak Cipta®

bahkan nukleotida ke ujung 3' DNA

Menam
terminal _______________ __________________

I )I,Kl«ipl«isl d-m diproduksi ulang dengan izin dari Emery Will” <N-

bar, ™ k k | n

da pa

potong ^ ^ DNA yang

to Recombinant DNA. Wiley, '

J r i lingkaran

, dipotong keluar secara bersin

plasmid rekombinan dengan endonuklease l" l^NAmanusia total dan
potongan DNA yang dicptakan dan pengolahan DNA m masing-mas.nS

. DNA rekombinan yang '^eda-beda dapat d,Perolen.( ^ 5ci Am jjul.l
......:rlnnean izin dan Cohen SN. The mar

an

.

molekul

^ da„

send n ®
Hak cipta c The Estate of Bun,

da|am k|on baktcrinya

ok Prosedur
umum cara ini, DNA kimer dapat diperbany. •
ujung-ujung DNA. Kekurangannya adalah bahwa tidak terdapat
kontrol terhadap orientasi insersi atau 1“ molekul yang disatukan,
dan sis.pan yang dimasukkan mudah diambil kembali.
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;kan resistensi
melingkar yang fungsi alam,nyamem,,iki beberapa
antibiotik terhadap sel pcjamu. P1’S
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isipkan DNA
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DNA yang telah dimasuki plasmid
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melalui pemotongan plasmid dengan ^^pat potongan untuk
tempat restriksi yang merupakan QNA asli dimasukkan.
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Faga biasanya memiliki molekul DNA linier tempat DNA
asing dapat dimasukkan ke dalanmya di beberapa lokasi enzim
restriksi. DNAgabungan (kimer) dikumpulkan setelah faga
menjalani siklus litiknya dan menghasilkan partikel-partikel faga
infektif yang matang. Keunggulan utama vektor faga adalah bahwa
sementara plasmid menerima potongan DNA dengan panjang
sekitar 6-10 kb, faga dapat menerima potongan DNA dengan
panjang 10-20 kb, suatu keterbatasan yang diakibatkan oleh
jumlah DNA yang dapat dikemas ke dalam kepala faga.
Fragmen DNA yang lebih besar dapat diklon dalam kosmid
(cosmid) yang memadukan keunggulan plasmid dan faga. Kosmid
adalah plasmid yang mengandung sekuens- sekuens DNA (disebut
juga cos-sites) yang diperlukan untuk mengemas DNA lambda
menjadi partikel faga. Vektor ini tumbuh dalam bentuk plasmid di
dalam bakteri, tetapi karena banyak dari DNA lambda yang tidak
diperlukan telah dikeluarkan, lebih banyak DNA gabungan yang
dapat dikemas di dalam kepala partikel faga. Tidak jarang kosmid
membawa potongan-potongan DNA gabungan dengan panjang 3550 kb. Bahkan potongan DNA yang lebih besar dapat dimasukkan
ke dalam bacterial artificial chromosome (BAG, kromosom
artifisial bakteri), yeast artificial chromosome (YAC, kromosom
artifisial ragi), atau vektor berbasis bakteriofag E. coli P-l (PAC).
Vektor-vektor ini akan menerima dan memperbanyak potongan
DNA dengan panjang beberapa ratus kilobasa atau lebih dan
umumnya telah menggantikan vektor plasmid, faga, dan kosmid
untuk beberapa aplikasi pemetaan gen dan pengklonan.
Perbandingan vektor-vektor ini disajikan pada Tabel 39-4.
Karena insersi DNA ke dalam regio fungsional vektor akan
mengganggu kerja regio ini, fungsi esensial vektor perlu diperhatikan
agar ridak terganggu. Namun, konsep ini dapat dieksploitasi untuk
menghasilkan suatu teknik seleksi. Contohnya, vektor plasmid umum
pBR322 memiliki gen- gen resistensi tetrasiklin (tet) dan ampisilin
(amp). Satu tempat enzim restriksi PstJ di dalam gen resistensi amp
sering digunakan sebagai tempat insersi untuk sepotong DNA asing.
Selain memiliki ujung-ujung lengket (Tabel 39- 2 dan Gambar 39-2),
DNA yang dimasukkan di bagian ini merusak gen resistensi amp dan
menyebabkan bakteri yang membawa plasmid ini menjadi peka
terhadap ampisilin (Gambar 39-4). Oleh karena itu, plasmid induk
yang memberikan resistensi terhadap kedua antibiotik, dapat dengan
mudah dipisahkan dari plasmid gabungan, yang hanya resisten
terhadap tetrasiklin. YAC memiliki fungsi seleksi, replikasi, dan
segregasi yang bekerja baik pada sel bakteri maupun ragi sehingga
dapat diperbanyak di kedua
organisme tersebut.
Selain vektor-vektor yang dijelaskan pada label 39-* yang
dirancang terutama untuk perbanyakan di dalam sel bakteri, vektor
juga dikembangkan untuk memperbanyak sel

ve
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sekuens DNA yarig diinginkan. Spesifisitas didasarkan pada
pemakaian dua oligonukleotida primer yang terhibridisasi ke
sekuens komplementer di untai DNA yang berlawanan dan
mengapit sekuens target (Gambar 39-7). Sampel DNA mula- mula
dipanaskan untuk memisahkan kedua untai; primer dibiarkan
berikatan dengan DNA; dan masing-masing untai disalin oleh suatu
DNA polimerase yang dimulai di tempat primer. Kedua untai DNA
masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis DNA baru
dari dua primer. Siklus berulang denaturasi panas, penyatuan
primer dengan sekuens komplementernya, dan pemanjangan primer
yang telah menyatu tersebut dengan DNA polimerase menyebabkan
perbanyakan eksponensial segmen DNA dengan panjang tertentu.
Reaksi-reaksi PCR awal menggunakan suatu DNA polimerase E.
coli yang rusak oleh setiap siklus denaturasi panas. Penggantian
dengan DNA polimerase tahan-panas dari Thermus aquaticus (atau
DNA polimerase yang setara dari bakteri termofilik lain), suatu
organisme yang hidup dan berkembang biak pada suhu 70-80 °C,
mengatasi masalah ini sehingga memungkinkan terjadinya
otomatisasi reaksi, karena reaksi polimerase dapat dijalankan pada
suhu 70 °C. Hal ini juga meningkatkan spesifisitas dan hasil DNA.
Sekuens DNA sependek 50-100 pb dan sepanjang 10 kb dapat
diperbanyak. Dua puluh sildus akan menghasilkan perbanyakan
sebesar 106 dan 30 siklus sebesar 109. PCR memungkinkan DNA di
dalam sebuah sel, folikel rambut, atau spermatozoa diperbanyak
dan dianalisis. Karena itu, PCR jelas digunakan dalam bidang
kedokteran forensik. PCR juga digunakan (1) untuk mendeteksi
agen infeksi,
terutama virus laten; (2) menegakkan diagnosis genetika
pranatal; (3) mendeteksi polimorfisme alel; (4) menentukan tipe
jaringan yang tepat untuk transplantasi; dan (5) meneliti evolusi,
dengan menggunakan DNA dari sampel arkeologis atau (6)
menggunakan analisis RNA setelah penyalinan RNA dan kuantitasi
mRNA dengan teknik yang disebut sebagai metode RT-PCR
(salinan cDNA dari mRNA yang dihasilkan oleh reverse
transcriptase retrovirus). PCR juga
M A

...

Tabel 39-5. Lokalisasi gen manusia1.
Gen
MULAI /VW

WV
SIKLUS 1
^A^llllllJ IlllllllllllliniD
/WV—pnmpmn]
I

WV
SILKUS 2 A/VV
/

VW

Siklus
c: I -1.. -im
• diulang
'• •

dan menyintesis dua untai komplementer

p

a

dUa

Un,a

'

aSl

AAA/—E

-Talasemia

fi-Globin
Adenosin deaminase

: 1 1pl2
• 20ql3-qler

i-Talasemia, sel sabit
)efisiensi adenosin deaminase

Fenilalanin hidroksilase

j 12q24

:

Hipoxanfin-guanin
fosforibosiltransferase
DNA segmen G8

; Xq26-q27
: 4p

Isolasi gen spesifik dari genom keseluruhan memerlukan suatu
teknik yang akan membedakan satu bagian dari sejuta.
Identifikasi suatu regio regulatorik dengan panjang yang hanya
dapat mencapai 10 pb memerlukan sensitivitas satu bagian p cr 3 x
10s; suatu penyakit seperti anemia sel sabit disebabkan oleh
perubahan satu basa, atau satu bagian dari 3 x 10’’. Teknologi
DNA rekombinan cukup kuat untuk mclaksanakan semua tugas
ini.
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banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dasar, dan setiap
tahun pemakaian baru metode ini dikembangkan.
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39-7. Reaksi

di untai yang berlawanan dan yang menemV ^^ 3 s e ^ u e n s spesifik

Insulin

© 1 ‘)B.i Johns Hopkins University Press. Dicetak ulang enga

memperbanyak sekuens gen tertem u P n' r !] l e r a s e digunakan u n t u k
mengikat dua primer tertentu yang ditujU^ t U n ggaI. Untai-untai ini
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SIKLUS 4-n

Pemetaan Gen Menentukan Lokasi Gen Spesifik jj
Kromosom Tertentu
Penentuan lokasi gen dapat mendefinisikan peta genom manusia. Hal
ini sudah menghasilkan informasi bermanfaat dalam mendefinisikan
penyakit manusia. Hibridisasi sel somatik dan hibridisasi in situ
adalah dua teknik yang digunakan untuk melakukan hal ini. Pada
hibridisasi in si*u> yaitu prosedur yang lebih sederhana dan
langsung. ditambahkan suatu pelacak radioaktif ke penyebaran
metafase kromosom pada kaca obyek. Daerah pasti hibridisasi
di^tahui dengan melapiskan emulsi fotografik di atas kaca, dan
setelah pajanan, mengajarkan butiran-butiran dengan

identifikasi histologik kromosom. Fluorescence in situ
hybridization (FISH) adalah teknik yang sangat sensitif juga
digunakan untuk tujuan ini. Dengan teknik ini, lokasi gen sering
diketahui di pita atau regio tertentu pada kromosom. Sebagian
gen manusia yang lokasinya diketahui dengan cara ini
dicantumkan pada Tabel 39-5. Tabel ini hanyalah suatu contoh
karena ribuan gen telah berhasil dipetakan sebagai hasil dari
penentuan sekuens genom manusia. Jika kelainan sudah
diketahui terletak di suatu regio DNA yang memiliki struktur
gen yang khas (Gambar 39-1), suatu gen sintetik dapat
diciptakan yang kemudian diekspresikan dalam vektor yang
sesuai serta dianalisis fungsinya—atau peptida yang susunannya
diperkirakan dari open reading frame di regio pengode dapat
disintesis. Antibodi yang ditujukan pada peptida ini dapat
digunakan untuk menilai kebenaran bahwa peptida ini
diekspresikan pada orang normal dan tidak dijumpai pada
mereka yang mengidap sindrom genetik yang bersangkutan.

Protein Dapat Diproduksi untuk
Kepentingan Riset & Diagnosis
Tujuan praktis riset DNA rekombinan adalah menghasilkan
bahan yang dapat digunakan dalam bidang biomedis. leknologi
mi memiliki dua manfaat berbeda: (1) Dapat menghasilkan
bahan dalam jumlah besar yang tidak dapat diperoleh dart
metode pemurnian konvensional (mis. mterferon, plasminogen
activating factor jaringan). (2)
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Dapat menghasilkan zat yang terdapat pada manusia (mis. insulin,
hormon pertumbuhan). Keunggulan kedua hal ini jelas terlihat.
Meskipun tujuan utama adalah menghasilkan produk—umumnya
protein—untuk terapi (insulin) dan diagnosis (pemeriksaan AIDS)
penyakit pada manusia dan hewan Iain serta untuk meneegah
penyakit (hepatitis B), masih terdapat penerapan komersial lain
yang potensial! terutama dalam bidang agrikultur. Salah satu
contoh penerapan dalam bidang agrikultur adalah upaya untuk
merekayasa tumbuhan yang lebih tahan terhadap kekeringan atau
suhu ekstrem, lebih efisien menyerap nitrogen, atau menghasilkan
benih yang mengandung asam amino esensial lengkap (beras,
gandum, jagung, dsb.).

Teknologi DNA Rekombinan Digunakan dalam
Analisis Molekular Penyakit
A. VARIASI GEN NORMAL

Sekuens DNA memiliki variasi normal seperti halnya aspek- aspek
struktur manusia yang lebih jelas terlihat. Variasi sekuens DNA, atau
polimorfisme, terjadi pada sekitar 1 dari setiap 500 nukleotida, atau
sekitar 107 kali per genom. Pada keadaan ini, pasti terdapat delesi
atau insersi DNA serta substitusi satu basa. Pada orang sehat,
perubahan ini jelas terjadi di regio-regio DNA yang tidak mengode
protein (noncoding regions) atau di tempat yang tidak menyebabkan
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^abe| 39-6. Perubahan struktur gen p-globin
^©rubahan !• Fungsi yang j Penyakit : Terpengaruh

Mutasi titik ■ Pelipatan protein • Kontrol
: transkripsional ; Mutasi
frameshift da j mutasi
nonsense ; Pengolahan
RNA

enyakit sel sabit
alasemia-p
alasemia-P
alasemia-P

alasemia-p0
emoglobin
^elesi • Pembentukan mRNA Tata-ulanq ; Lepore ..........
alasemia-p tipe lllj
Pembentukan mRNA
substitusi DNA T-ke-A, yang pada gilirannya menyebabkan
perubahan A-ke-U pada mRNA yang sesuai dengan kodon keenam
dari gen P-globin. Kodon yang berubah ini mengode asam amino
yang berbeda (valin dan bukan asam glutamat), ^an hal ini
menyebabkan kelainan struktur molekul P* globin. Mutasi titik
(point mutation) lain di dalam dan di sekitar gen p-globin
menyebabkan penurunan produksi atau, p ada sebagian kasus, tidak
diproduksinya P-globin; talasemia-p terjadi karena mutasi-mutasi
ini. (Talasemia ditandai oleh kelainan pada sintesis subunit
hemoglobin, sehingga talasemia-p terjadi jika produksi p-globin
kurang memadai). Gambar 39-9 memperlihatkan bahwa mutasi
titik yang mengenai masing-masing dari banyak proses yang
terlibat dalam pembentukan mRNA normal (dan karenanya protein
normal) diperkirakan berperan sebagai penyebab

talasemia-p.

5’

D.

DELESI, INSERSI, DAN TATA-ULANG DNA

Studi terhadap bakteri, virus, ragi, dan lalat buah
memperlihatkan bahwa potongan-potongan DNA dapat
berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu genom.
Delesi sepotong DNA penting, tata-ulang (rearrangement)
DNA dalam suatu gen, atau insersi (penyisipan) sepotong
DNA dalam suatu regio pengode atau regio regulatorik,
semuanya dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen yang
berakibat timbulnya penyakit. Sekali lagi, analisis molekular
terhadap talasemia-P menghasilkan banyak contoh dari
proses-proses di atas—terutama delesi—sebagai penyebab
penyakit (Gambar 39-8). Kelompok gen globin tampaknya
sangat rentan terhadap lesi ini. Delesi pada kelompok
a-globin, yang terletak di kromosom 16, menyebabkan
talaseinia-a. Pada banyak delesi, terdapat keterkaitan etnik
yang erat, sehingga orang keturunan Eropa utara, Filipina,
orang berkulit hitam, dan Mediterania memiliki lesi yang
berbeda, yang semuanya menyebabkan tidak terbentuknya
hemoglobin A dan talasemia-a.
Analisis serupa dapat dibuat untuk berbagai penyakit
lain. Mutasi titik biasanya ditentukan oleh sekuens DNA
sesuai perinintaan, walaupun kadang-kadang, jika mutasi
tersebut merusak atau menciptakan tempat enzim restriksi,
teknik analisis fragmen restriksi dapat digunakan untuk
menentukan lesi. Delesi atau insersi DNA yang lebih besar
dari 50 bp sering dapat dideteksi dengan prosedur Southern
blotting.

E.
ANALISIS
SlLSILAH
Penyakit sel sabit sekali lagi merupakan contoh yang sangat baik
tentang cara penerapan teknologi DNA rekombinan
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Gambar 39-8 Gambaran skematis k , i kromosom Jl dan berkaitan erat ^ 0 r n P°^ S e n globin dan lesi pada beberapa penyakit genetik.
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suatu pseudogen yang memiiki h o ' ^
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transkripsi keseluruhan kelompok^ C O n t r o 1 r e 8'on, LCR) yang terletak di sebelah h u l u (5') dari gen t: mengendalikan laju
tidak terbentuknya I[5°l dari fi | | ^ ^'8*°h | n - Delesi (balok hitam) lokus p menyebabkan talasemia-p (defisiensi atau
Inversi (AySB)" di regio ini (balok te'h' D e l e S ‘ 8 danPmenyebabkan hemoglobin Lepore (hanya hemoglobin a yang ada).
m e r u sa k fu n sl
talasemia cenderung ditemukan
g g e n d a n i u 8 a menyebabkan talasemia (tipe III). Masing-masing tipe
I
- • /
elompok orang tertentu, misalnya inversi delesi (Ay5P)° terjadi pada orang dari India.
Ra , ill
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.
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.
•
“Sii aipetakan, dan masmg-masmg menyebabkan suatu jenis talasemia.

51 —.

nTi
AA A A
orientasi 5' ke
. ci rii n i ,ii L-.n talasemia-P- Gen p-globin diperlihatkan dalam orienta
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kontrol
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Vv„ dan
<lerah
n k
berarsir adalah e Y® S f^?nloh mutasi nonsense (A), mutasi dalam pengolahan mRNA (0),
banyak
transkripsi «» terletak* eg ° pengap,. DNA• ^ Co^h mda gambar ini. Di seLgL regio, telah bar
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JYfrtorP *:

dalam studi tenrang penyakit manusia. Penggantian T olch A di
untai cetakan DNA dalam gen p-globin mengubah sekuens di
regio yang sesuai dengan kodon keenam dari
I

menjadi

CCTGA
GG
GGACT
CC t
CCTGTGG
GGAC A CC

Untai
pengode
Untai
cetakan
Untai
pengode
Untai
cetakan
{.recognition
site) untuk

dan merusak tempat pengenalan.
enzim
restriksi Mstll (CCTNAGG; yang ditandai oleh tanda panah
vertikal kecil; Tabel 39-2). Tempat Mstll yang lain 5’ dan 3’ dari
tempat ini (Gambar 39-10) tidak terpengaruh sehingga akan
terpotong. Oleh karena itu, inkubasi DNA dari orang normal (AA),
heterozigot (AS), dan homozigot (SS) menghasilkan tiga pola
transfer Southern blot yang berbeda- beda (Gambar 39-10). Hal
ini.menggambarkan bagaimana suatu silsilah DNA dapat dibuat
dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dibahas pada bab ini.
Analisis silsilah telah diterapkan pada sejumlah penyakit genetik
dan paling bermanfaat pada penyakit yang disebabkan oleh delesi
dan insersi atau kasus-kasus jarang dengan tempat pemutusan
enzim restriksi yang terpengaruh, seperti pada contoh yang
disajikan di sini. Analisis dipermudah oleh reaksi PCR, yang dapat
menghasilkan cukup banyak DNA untuk dianalisis hanya dari
beberapa buah sel darah merah berinti.
F. DIAGNOSIS PRANATAL

Jika lesi genetiknya telah dipahami dan tersedia pelacak spesifik,
mungkin kita dapat melakukan diagnosis pranatal. DNA dari sel
yang berasal dari hanya 10 mL cairan amnion (atau dari biopsi vilus
korion) dapat dianalisis dengan Southern blot transfer. Janin dengan
pola restriksi AA dalam Gambar 39-10 tidak terkena penyakit sel
sabit dan bukan merupakan pembawa sifat. Janin dengan pola SS
akan mengidap penyakit ini. Kini tersedia pelacak untuk tipe
analisis semacam ini pada banyak penyakit genetik.
G. R E S T R I C T I O N Fragment Length P O L Y M O R P H I S M (RFLP) &
Polimorfisme Nukleotida Tunggal (Single Nucleotide P O L Y M O R P H I S M
[SNP])

Perbedaan sekuens DNA yang disebutkan di atas dapat menyebabkan
variasi tempat-tempat restriksi dan, karenanya, variasi panjang
fragmen restriksi. Demikian juga, polimor-
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tak berarsir); AS = heterozigot (lingkaran setengah te^ menegakkan d,agnos.s pranatal penya
(persegi terarsir). Pendekatan ini memung

in

sabit

(persegi berarsir). Lihat teks.

I. RFUP & VNTR DALAM
KEDOKTERAN FORENS‘K
Unit-unit variable numbers of tandemly repeats (Wf™ adalah
salah satu cipe “mscrs.- yang sering dijumpa.
menyebabkan RFLP. VNTR dapat diwariskan dan
unir ini bermanfaat untuk memastikan keterkaitan gen.
dengan suatu p e n y a k i t dalam suatu keluarga atau kelomP atau unik
bagi suatu ind.vldu sehingga berfungsi sebag sidik-jari
molekular individu tersebut.

j. TERAPI GEN

_ — ^dulTgen

Penyakit yang disebabkan oleh defisiensi s\&X p'
(Tabel 39-5) dapat diobati dengan terap
sebuah gen
therapy)■ Strateginya adalah dengan me » dalam Suatu

(mis-gen yang mengode adenosin deaminas^^
daiam

^

vektor yang akan mudah diserap dan ^‘ lang Uini diteliti genom
sel pejamu. Sel prekursor sumsum
menetap di
untuk tujuan ini karena sel-sel ini ternyat^ <

„ „ •»» “NO“
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DNA intak
5' Fragmen

Probe

awal

Cambar39-11. Teknik chromo

p.ist. gen m, tidak diketahui, telart te^Tiki»henkX aka" t,iisolasi dl,ri sebu.ih potongan besar I )NA. I okas.
DNA (dalam gambar ini cfipertilSto^^^^^/^.^^-kl C-, yang diarahkan ke suatu .ragmen
dinprnia?Jran^ an fra^men sisiPan DNA vano h t (''nilk,,,n juga |HT|)usI.ika.in klon sang mrng.indung
P -rl.ha kan pada gambar ini. Pelacak hanvn , Pan8 lindih. Untuk tampak. hany.i lima Iragma y.mg
agmen yang kemudian dapat diisohsj din rl '1'1 "T akukan hibridisasi dengan klon vang mengandung
sampa, fragmen 4 berhibridisasi dengan^ Unfuk Pelacak fragmen J. Prosedur mi diulang
8 S n 5, yang mengandung sekuens lengkap gen X.

sin Cn^' ^an sPes‘^k ^n‘ biasanya berupa oligonukleotida behCtl ^ Pa^a Sc^l,a*1 kaca
obyek mikroskop" dcngan luas ttli_Crapa scnt,meter persegi. Dengan
menggabungkan r>u scmacam ini dengan deteksi pelacak asam
dari °atD::',bd fluorcscn >'a'ig sangat sensitif dan berasal eksn ^
’ M,ara Pcnc*'t'
dapat menghasilkan profil
denprCSI 8cncn ^m,s‘ kandungan mRNA sel spesifik) seba,n",CCPat 1 a,uirat dari
contoh sel dan jaringan inf0 ^a 1 8ram arau kurang dari 1 gram. Olch karena
itu,
sel) rmaS,i transkriPtom (keseluruhan kumpulan mRNA claj UntU sc* atau iar'ngan
tersebut dapat cepat diperoleh mem W?.'V *Kinva beberapa hari. Informasi
transkriptom Vanp1118 n. .klta mcrnPerkirakan kumpulan protein or,' 11Ung i'1 1
iekspiesikan di dalam sel, jaringan, atau HiRNAtTtUUU dalam keadaan
normal dan sakit berdasarkan yam, ,yan! apat di scUsd tersebut. Pemerikasaan
high tl C cnS aP‘ IT>etode penentuan profil transkrip yang pL rW|l,ni ada'ah
S cktr
P °metri massa sampel n ompleks dengan sensitivitas dan throughput

pendekatan
sumsum tulang dan berprolifcrasi di tempat tersebut. Gen yang
dimasukkan akan mulai mengarahkan ekspresi protein
produknya, dan hal ini akan mengoreksi defisiensi produk gen
tersebut pada sel pejamu.
K. H EWAN T RANSGENIK

Terapi sulih gen sel somatik yang dijelaskan di atas jelas tidak
akan diwariskan ke keturunan. Strategi lain untuk mengubah
turunan sel germinativum pernah dirancang, tetapi baru dicoba
pada hewan eksperimental. Sejumlah tertentu gen-gen yang
disuntikkan ke dalam ovum mencit yang telah dibuahi akan
bergabung ke dalam genom dan ditemukan baik di daJam sel
somatik maupun sel germinativum. Ratusan hewan transgenik
telah diciptakan, dan hewan-hewan ini bermanfaat untuk analisis
efek spesifik-jaringan pada ekspresi gen dan efek pembentukan
berlebihan produk gen (mis. produk dari gen hormon
pertumbuhan atau onkogen) dan dalam menemukan gen yang
berperan dalam perkembangan—suatu proses yang sebelumnya
sulit diteliti. Pendekatan transgenik baru-baru ini digunakan untuk
memperbaiki suatu defisiensi genetik pada mencit. Ovum yang
telah dibuahi yang diperoleh dari mencit dengan hipogonadisme
genetik disuntik dengan DNA yang mengandung sekuens
pengode untuk protein prekursor gonadotropin-releasing
hormone (GnRH). Gen ini diekspresikan dan diatur secara normal
di dalam hipotalamus sejumlah mencit yang dihasilkan, dan
hewan-hewan ini tetap normal daJam segaJa aspek. Keturunan
hewan-hewan ini juga tidak memperlihatkan tanda-tanda
defisiensi GnRH. Oleh karena itu, hal ini merupakan bukti
ekspresi transgen di dalam sel somatik dan keberlangsungannya di
dalam sel germinativum.

mengontrol tempat gen tersebut menetap- ^,(1geluaran
pelengkap
lain—dan
jauh
lebih
sulit—adalah
ge
n
selektif sebuah gen dari genom. Hewan dengan ,ltlj rnutasi
(biasanya mencit) dihasilkan dengan menciptakan SU‘j<ernUdian
yang merusak total fungsi sebuah gen. Mutasi i*11 ^ ^ tunas
digunakan untuk mengganti satu atau dua gen -^in hewan
embrionik yang dapat digunakan unruk menghasj ^ ^ jenis
transgenik heterozigot. Perkawinan antara dua ,c (I|ulsilkan
ini berdasarkan hukum genetika Mendel akan, Ilie ^e(,erapa
mutasi homozigot pada 25% anak. Ielah diciptaka* ^ 'j~eknik
ratus galur mencit dengan knockout gen-gen terten[ telah
untuk merusak gen di sel,
atau organ sPC^nl]1> Hal
***»jaringan,
rnemanmauuti,
113c( ,rorn
DNAdan
rc-udisebut
Pj* / knockout
°ter-fnhancer)yangmendorongd&P
dilakukan
terkondisi acaU rc'• tertentu 1*51
nascatau
inaktivasj
?'
SiRNA,
yang memanfaatkan
keduanya menyebabkan
kasus-kasUs
^en‘
ini
dapat dilakukan
dengan
kombinasi
promotor-penguat(/^;v9;wo/d7Metode ini sangat bermanfaat dalam

y babkan letahcas pada mudigah. nskrip rha &
Penentuan Profil Protein
nemuncak 0^ da'3m beberaPa “d>un teraJchir telah
genom kcsdurZTn
«*“«» nukfam*
dan pemecahan ■ i Crmasuk 8enom dalam pertunasan
cacitif' C* i rUgl’ berbagai bakteri, lalat buah,

(1 ^89), ’tn herbagai komponen d.lsar I"”' me"8identifikasi dan menenlukan karaklerisasi i„,eraksi antarprotein. Dalam skema ini yang berSuni! dal-™ sistem ra„i £T
S'S'em V=nS walnya d,rancang oleh Helds and Song Mature 340:245-246
hanya di„r an Per,urr,huhan prototrofif 8'5’ 'V ,? rePorler’ sualL!' Pena|,da selektif [selectable marker] (misalnya, sebuah gen
yang b'^Vesikan saat faktor transkriosT^ ^ menSh“'lkan enzln' ‘in'u,k lxn;l™n ^brimetrik koloni, seperti p-galaktosidase) yang moduli arna abu-abu SelaP>- (2) ’Bair T"8
U,U S
P PUngL'a' ,erkai> ™ Icis-llnked enhancerI (bagian
"
nengik!, B mengikat domain (DBD yan. ?" pro,eln <D“D;X) '
^
.8°n kirner/ gabungan mengekspresikan DMA
ini Xlt'0™" *ngan afinitas dansSf"8 di(Jer°lcl’
H 'IT" PTm L°X A bak>"i. keduanyf merupakan DNA
Protein ?ba,l<an dengan X. Pada dua perml ymi "’neS^, *8abunSkan dala" s“alu ™Skaian untuk kepentingan protein, dalam skema Dnr^da,ur dap‘’' diSabunSl<an ^luruhaan kila
^hanvaT'" Pa’ be™teraksi dengan protein X alau lidak.
mi digaJ °tem dengan afm.tas clan sPosif8isi°GD.
„
,3 , Protein "predator" (y.™ uHa a.au e m u n g k . n a h a n y a bag.an pro.ein X yang diekspresikan dalam rangkaian
kan
tmg8
Protein v r dengan X. Pada dua perm! ^
"
- —. ° meWak,l^eTts SiZX VP 16 m yang disatukan dalam rangkaian dengan domain
dengan CfJator dapat digabungkan so hibrid' ki,a men8Uj' apa ........................................................................................
“,rus Herp
“ S:mPvtre„a Ldaa.............
kP:ni,r0,ein Ca 14 ragi). Sistem inimetupakan
,iD
(3)
Protein
,u,ln
e la an tf
aktivasi » ‘
"predator" (y A “ ya atau kemungkinan lain sering hanya bagian protein
x ansaktivator
^nn A- i -i
yang mengikat penguai
nskr,
si
(AD
an
scr
y
n8
me
vaki,
tes yanK h 'P
V 8 'ng beriP1, ?
' i Pengg*bungan protein spesifik X yang disatikZ ^I10^^^
r rangkaian dengan

terjadi s l!dak teriadi transkripsi gen re 831 Pro'ein, antara protein X dan Y karena pada ketiadi

^

dengan cara yang semakin cepat.

Dosrajpsfl atawJ Knockout Gem Target

kemajuan dalam “bidang™3! ^

Pada hewan transgenik, penambahan satu atau lebih salinan
suatu gen ke genom dilakukan, dan tidak ada cara untuk

kebanyakan diLarklnZdT'^J m°h~ technology. Sekaram, L'
high denstty mtcroarray

dikentbang^annya beberana Tl

—JL-JdZ— ________________________________

wrtcntu ber,^nfaat pada interaksi berh ’)ro(ein virus HerPes Simp,eks VP 16 m™pun

r e,er-mencit'

Ketersediaan

yang tinggi. Metode-metode spektrometri massa yang lebih
baru memungkinkan kita mengidentifikasi ratusan hingga
ribuan protein dalam protein yang diekstraksi dari sel dalam
jumlah terbatas (<1 gram). Informasi penting ini memberi
tahu peneliti mana dari sekian banyak mRNA yang
terdeteksi dalam penelitian pemetaan microarray transkrip
yang benar-benar ditranslasikan menjadi protein, yang
umumnya menjadi pcnentu utama fenotipe. Cara-cara baru
dalam bidang genetika untuk mengidentifikasi interaksi
antarprotein dan fungsi protcin juga telah dikembangkan.
Penghentian ekspresi gen di seluruh genom secara
sistematis, dengan menggunakan SiRNA atau genetic
interaction screen letal sintetik, telah diterapkan untuk
menilai kontribusi masing-masing gen terhadap berbagai
proses dalam sistem model (ragi, cacing, lalat) dan sel
mamalia (manusia dan mencit). Pemetaan jaringan spesifik
interaksi antarprotein yang mencakup genom keseluruhan
telah dilakukan dengan menggunakan varian-varian highthroughput dari dua tes interaksi hibrid (Gambar 39-12).
Metode yang sederhana

ciinerWh^i Skema dua sistem hibriH

yang menvr.kTp10 ? ?'8Cn sc,ama tahap perkembangan awal

diketahui sekuensnya d gCn°m

--------- (f UPL>-7 _________
c*mb.lr3
.
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mendorong

tneneendmknn k 'ta mem,,iki kemampuan unruk engendapkan nbuan
sekuens DNA yang dapat diuraikan,

X-orotein >

14 ra8l)' S'Stem m‘ meruPakan

keadaan 88a menghasilkan AD fu,J)0r(er- °,eh karena itu, kita mengamati transkripsi hanVi " ,ransaktivator yang mengikat penguat
mengan i'0'' pro,cin DBD-X itu sendiri !^?al ke Unit {™nskripsi terkait cis, yang pada kasus ini * ,eriadi interaksi protein X-protein Y
tersebut LUng Sua,u AD- Demikian ju„' ak dapat mengaktifkan transkripsi reporter karena d m°n8akti,kan transkripsi gen reporter. Pada
■ - m <0j<urangan DBD untuk membt')('.Pr°tcin Y'AD ilu sendiri tidak akan dapat rneni>o/<t- ?main~X yang disatukan dengan DBD tidak
i.xt’8,kat penguat, dan membentuk iPr°,ein mencapai penguat. Hanya jika kedua ' 10 transkriPsi gen reporter karena protein
~AD, aktivasi transkripsi gen ren 0ni,>a,i "protein biner (binary protein)" transaktivv Pr°lcin tersebut diekspresikan dalam suatu sel

$erta
pBD

°rt°rdan sintesis mRNA dapat terjadi (garis abu °! ,un8si°nal melalui interaksi protein-protein
abu
d^ri AD ke gen reporter).

ihi untuk menghasilkan hewan transgenik.
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Jal.~vakitim
meneliti mekanisme gangguan regi'l- - ' ^^
menyebabkan penyakit, untuk mondiaii11^^ penyakit ny*
genetik, dan semakin sering untuk meng°
genetik.
1 11

T fn," i<ampuh
namun
yang menggunakan
ini dapat diterapkan
DNA Won
padadigunakan
sel bakteri, ragi, atau
u,,;
lokasi
eendi
regio
tertentu kromosom,
metazoa, dan memungkinkan kita mendeteksi
interaksi
untuk mTngTdentifitoi gen penyebab penyakit, untuk
antarprotein spesifik di dalam sel hidup. Eksperimen
rckonstruksi menunjukkan bahwa interaksi antarprotein dengan
afinitas Kd - 1 JiM atau lebih ketat dapat sccara mudah dideteksi
dengan metode ini. Bcrsama-sama, teknologi-teknologi ini
merupakan alat yang sangat hebat untuk menguraikan
kerumitan biologi manusia.
Teknik-teknik microarray, hibrid dua high-throughput,
penghentian (knockdown) genetik, dan eksperimen identifikasi
protein dengan spektrometri massa telah menghasilkan data
dalam jumlah yang sangat bcsar. Selama ini, penangan- an data
dan interpretasi informasi yang sangat banyak dida- patkan dari
studi-studi yang mengandalkan metode statis- tik; dan teknologi
baru ini, bersama dengan membanjirnya informasi sekuens
DNA, mendorong dikembangkannya bidang bioinformatika dan
biologi sistem, disiplin baru yang tujuannya adalah membantu
menangani, menganalisis, dan mengintegrasikan “limpahan”
informasi biologi yang penting ini. Di masa mendatang, studistudi yang melibatkan bioinformatika, penentuan profil protein
transkrip, dan biologi sistem akan menghasilkan revolusi
pemahaman kita tentang fisiologi dan ilmu kedokteran.

RINGKASAN
Kini telah dapat diterapkan berbagai teknik yang sangat
sensitif untuk mengisolasi dan mengetahui karakteristik gen
serta mengukur kuantitas produk gen.
Dalam pengklonan DNA, segmen tertentu DNA dikeluarkan
dari lingkungan normalnya dengan PCR atau salah satu dari
berbagai endonuklease restriksi. Segmen ini kemudian
diligasikan ke dalam suatu vektor tempat segmen DNA
tersebut dapat diperbanyak dan diproduksi dalam jumlah
besar.
DNA yang telah diklon dapat digunakan sebagai pelacak
(probe) di salah satu dari berbagai jenis reaksi hibridisasi
untuk mendeteksi potongan DNA terkait atau terdekat lain,
atau dapat digunakan untuk menghitung produk gen, seperti
mRNA.
Manipulasi DNA untuk mengubah strukturnya sehingga
disebut sebagai rekayasa genetik adalah elemen kunci dalam
pengklonan (mis. pembuatan molekul kimer [gabungan]) dan
juga dapat digunakan untuk mempelajari fungsi fragmen
tertentu DNA dan menganalisis cara gen-gen tersebut diatur.
Molckul DNA kimer dimasukkan ke dalam sel untuk
menghasilkan transfeksi sel atau ke dalam oosit yang

DAFTAR ISTILAH

/ •Uu^nS >an?

ARS: Autonomously replicating sequence \~.
bereplikasi sccara otonom); origin °J
(awal replikasi) pada sel ragi.
-s QNTA.
Autoradiografi: Dctcksi molekul radioaktif £ ^0jcjcu|
RNA, protein) melalui visualisasi C‘‘L
tersebut pada film fotografik.
Bakteriofaga: Virus yang menginfeksi
untai
Blunt-ended DNA (DNA berujung tump11^' . nt7 yang
dari suatu dupleks DNA dengan ujung'11* 17
sama rata.
plem^nter
cDNA: Molekul DNA tin tai-ttinggal yang koini^.ntesjs
terhadap suatu molekul mRNA dan ^ rcVme
dari molekul mRNA tersebut oleh ker>
ly^j!ranSCriPt<ise-

iST'-r iSticky e"deriDNA>- Untai-unoi

d^ttmP mTCr Pada ™A yang mcnonjol
dari uLn U-U"8 ber,a'vanan DNA chipl^ atau

oihztju T^uIdl,p,cksyangbcrbcdj
.. ;nga
Bhint-endcdDNA,
DNA
rekombinan: DNA sebelumnya).
yang mengajan** . |^condJ
deoksl,
>MA mengalami perubahan
karena penyisipan ... K-v.-r suatu sekuens lek^a| pNA
I'lrotida
yang sebelumnya tidak terdapat dalam
u
mol
yang sudali ada dengan cara enzimatik--Matau lcimia''iEndonuklease: Enzim yang mcmccah ikacan interna t
_ dalam DNA atau RNA.
Eksinuklease: Nuklease eksisi yang berperan dalam
perbaikan DNA dengan cara pertukaran nukleotida.
Ekson: Sekuens sebuah gen yang diwakilkan (diekspresikan) sebagai mRNA.
Eksonuklease: Suatu enzim yang memecah nukleotida
dari ujung 3’ atau 5’ DNA atau RNA.
Enzim restriksi: Suatu endodeoksinuldease yang mc‘
nyebabkan pemutusan kedua untai DNA di tempat-tempat yang sangat spesifik, yang dicentukan

oleh sekuens basa.
Fingerprinting.: Pemakaian RFLP atau sekuens
berulang
DNA untuk membuat suatu pola tersendiri
fragmen DNA untuk masing-masing orang.
Footprinting: DNA dengan protein yang terikat
padanya akan resisten rerhadap pencernaan oleh
enzim DNase. Jika reaicsi styDNase. JiUa reaksi sequencing dilakukan
dengan menggunakan DNA ini, akan terdeteksil*»r>»lcsj
suatu daerah terlindung yang mencerminkan jejak
(footprint) protein tersebut.

Hairpin (jepit rambut): Rangkaian heliks ganda yang
dibentuk oleh pasangan basa antara sekuens- sekuens
komplementer yang berdekatan di dalam
untai tunggal RNA atau DNA.
Hibridisasi: Penyatuan kembali secara spesifik untaiuntai asam nukleat yang komplementer (DNA
dengan DNA, DNA dcngan RNA, atau RNA dengan
RNA).
Insert (sisipan): lambahan panjang pasangan basa di
dalam DNA, yang umumnya dimasukkan dengan
teknologi DNA rekombinan.
Intron: Sekuens suatu gen yang ditranskripsikan, tetapi
kemudian dieksisi sebelum ditranslasikan.
Klon: Sejumlah besar organisme, sel, atau molekul yang
identik dcngan satu organisme, sel, atau molekul
induk.
Kosmid: Suatu plasmid tempat disisipkannya sekuens
DNA dari bakteriofaga Iamda yang diperlukan
untuk mengemas DNA (cos sites)-, hal ini
memungkinkan DNA plasmid dikemas secara in
vitro.
Ligasi: Penyatuan dua rangkaian DNA atau RNA menjadi
satu melalui ikatan fosfodiester yang dikatalisis oleh
enzim; enzim tersebut masing-masing adalah DNA
dan RNA ligase.
Lines: Long interspersed repeat sequences.
miRNA: MikroRNA, spesies RNA dengan panjang 21-25
nukleotida yang berasal dari unit transkripsi RNA
polimerase II, panjang 500-1500 pb melalui
pengolahan RNA. RNA tersebut, yang ditemukan
baru-baru ini, diperkirakan berperan penting
dalam regulasi gen.
Molekul kimer: Suatu molckul (mis. DNA, RNA, protein)
yang mengandung sekuens-sekuens yang berasal dari
dua spesies yang berbeda.
Northern blot: Metode untuk memindahkan RNA dari gel
agarosa ke filter nitroselulosa, yang dapat mendeteksi
RNA dengan pelacak yang tepat. Oligonukleotida:
Sekuens nukleotida tertentu yang pendek dan disatukan
oleh ikatan fosfodiester biasa. ^r*: Origin of replication
(asal/pangkal replikasi) DNA. PAC: Vektor pengklon
berkapasitas tinggi (70-95 kb) yang didasarkan pada
bakteriofaga E. coli litik Pl yang bereplikasi di dalam
bakteri sebagai suatu elemen ekstrakromosom.
I'alindrom: Sekuens DNA dupleks yang sama jika kedua
untai dibaca dalam arah berlawanan. ^fpustakaan
(library)*. Kumpulan fragmen- fragmen klon yang
mewakili keseluruhan genom. Perpustakaan dapat berupa
DNA genomik (yang di dalamnya terdapat intron maupun
ekson) atau cDNA (yang hanya mewakili ekson).

Plasmid: Molekul DNA yang kecil, sirkular, dan
ekstrakromosomal yang bereplikasi tanpa
bergantung pada DNA pejamu.

Polimorfisme mikrosatelit: Hcterozigositas
suatu pengulangan mikrosatelit tertentu pada
seseorang. Polymerase chain reaction (PCR:
Reaksi berantai polimerase): Metode enzimatik
untuk mengode secara berulang (sehingga
memperbanyak) kedua untai DNA yang
membentuk sekuens gen tertentu. Primosom:
Kompleks helikase dan primase yang dapat
bergerak dan berperan dalam replikasi DNA.
Probe (pelacak): Molekul yang digunakan untuk mendeteksi
keberadaan suatu fragmen tertentu DNA atau RNA, contohnya
koloni bakteri yang dibentuk dari perpustakaan genetik atau
sewaktu analisis oleh teknik transfer blot-, pelacak yang sering
digunakan adalah molekul cDNA, oligodeoksinukleotida
sintetik dengan sekuens tertentu, atau antibodi terhadap protcin
spesifik. Proteom:Keseluruhan kumpulan protein yang
diekspresikan di dalam suatu organisme.

Pseudogen: Segmen DNA tak-aktif yang
muncul
melalui mutasi gen induk yang aktif.
Reverse transcriptioti (transkripsi terbalik): Sintesis DNA
yang diarahkan oleh RNA yang dikatalisis

oleh reverse transcriptase.
RT-PCR: Metode yang digunakan untuk menghitung
kadar mRNA dengan mengandalkan langkah pertama
pengkodcan cDNA pada mRNA yang dikatalisis oleh
reverse transcriptase sebelum amplifikasi dan kuantitasi oleh PCR.

Sekuens berulang mikrosatelit: Sekuens
berulang yang tersebar atau berkelompok
dengan panjang 2-5 pb dan diulang hingga
50 kali. Dapat ditemukan di
50-100 ribu lokasi di dalam genom.

Sines: Short interspersed repeat sequences.
Sinyal: Produk akhir yang diamati ketika sekuens ter- tentu
DNA atau RNA terdeteksi dengan autoradiografi atau
metode lain yang serupa. Hibridisasi dengan
polinukleotida radioaktif komplementer (mis. dengan
Southern atau Northern blotting) sering digunakan untuk
menghasilkan sinyal.
SiRNA: Silencing RNA, dengan panjang 21-25 nt dan dibentuk
oleh degradasi nuklcolitik selektif RNA untai-ganda yang
berasal dari sel atau virus. SiRNA yang terikat kuat dengan
berbagai tempat spesifik pada target di dalam RNA yang
menyebabkan

SNP f ad/aSi mRNA (“Sen knockdown" ).
nu

rngle nucleotide polymorphism (polimorfisme

leotida tunggal). Merujuk pada fakta
bahwa
var,asi

genetik nukleotida tunggal di sekuens
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genom terdapat pada lokus-lokus tersendiri d

Translasi- •

sepanjang kromosom. Pengukuran perbedaan SN1

alel bermanfaat dalam studi-studi pemetaan gen.
snRNA: Small nuclear RNA (RNA kecil di dalam
nukleus). Famili RNA ini dikenal melalui perannya
dalam pengolahan mRNA.
Southern blot: Metode untuk memindahkan DNA dari
gel agarosa ke filter nitroselulosa, tempat DNA
dapat dideteksi dengan pelacak yang sesuai (mis.
RNA atau DNA komplementer).
Southwestern blot: Metode untuk mendeteksi interaksi
protein-DNA dengan menggunakan pelacak DNA
berlabel pada suatu membran transfer yang
mengandung protein renaturasi.
Spliceosome: Kompleks makromolekul yang berperan dalam
splicing mRNA prekursor. Spliceosom terdiri dari sedikitnya
lima RNA nukleus kecil (snRNA; Ul, U2, U4, U5, dan U6) dan
banyak protein. Splicing: Pengeluaran intron dari RNA
disertai olch penyatuan ekson-eksonnya.
Tandem: Digunakan untuk mendeskripsikan salinansalinan dari sekuens yang sama (mis. DNA) yang dan
terletak berderet-deret.
Transferase terminal: Suatu enzim yang menambahkan
nukleotida dari satu tipe (mis. residu deoksiadenonukleotidil) pada ujung 3’ untai DNA.
Transgenik: Menjelaskan insersi DNA baru kc dalam sel
germinativum dengan menyuntikkan DNA tersebut ke
dalam nukleus ovum.
Transkripsi: Sintesis asam nukleat yang diarahkan oleh
DNA cetakan; biasanya adalah sintesis RNA yang
diarahkan oleh DNA.
Transkriptom: Keseluruhan kumpulan mRNA yang
diekspresikan dalam suatu organisme.
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BIOMEDIS

Membran adalah struktur plastis atau lentur yang sangat ter *
Membran plasma membentuk kompartemen ertutup yang
mengelilingi protopl asma sel untuk emisahkan satu sel
dcngan sel lain sehingga terbentuk sel k' . litas seL Membran
plasma memiliki permeabilitas S ed -T dan bckcr,a seba6ai
Penghalang (sawar) sehingga Pcr cdaan komposisi antara
bagian dalam dan luar sel apat dipertahankan. Permeabilitas
selektif terutama
sub Un8kinkan °Ieh adanya kanal dan pompa untuk ion dan fU StratMembran plasma juga mempertukarkan zat dengan !ng ungan
ekstrasel melalui eksositosis serta endositosis,
^ an terdapat bagian-bagian khusus di struktur membran—
taut celah (gap junction)—tempat sel-sel yang berdekatan
mempertukarkan zat-zatnya. Selain itu, membran plasma
berperan penting dalam interaksi antarsel dan dalam
penyaluran sinyal transmembran.
Membran juga membentuk berbagai kompartemen USUs di
dalam sel. Membran intrasel semacam* ini mem antu
membentuk banyak struktur-struktur yang Cp Cda Secara
morfologis (organel), misalnya mitokondria,
’ retikulum sarkoplasma, kompleks Gol^i, granula
sekretorik, liSOSom, dan membran nukleus. Membran
melokalisir enzim> berfungsi sebagai elemen integral dalam
penggabungan eksitasi-respons, dan menjadi tempat untuk
transduksi energi, misalnya pada fotosintesis dan
fosforilasi oksidatif;
, Per«bahan di dalam struktur membran (mis. akibat
,skeinia) dapat memengaruhi keseimbangan air dan aliran ion
sehingga dapat memengaruhi SCmua proses di dalam
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se. e siensi atau perubahan spesifik pada komponen mem ran
tertentu menyebabkan berbagai penyakit (lihat a e 0-5).
Secara singkat, fungsi normal sel bergantun<> pada
kenormalan membran. “
"

r.^lEL,HARAAN LINGKUNGAN ,NTRA- & EKSTRASEL
KAN HAL MENDASAR BAGI KEHIDUPAN
Kehidupan berawal di lingkungan yang mengandung an, j a 1,
eibagai reaksi enzim, proses di tingkat sel serta su sc , an
seterusnya berkembang untuk berfungsi dalam ing un &an
tersebut. Karena mamalia hidup di lingkungan gas, agaimana
keadaan cair ini dipertahankan? Membran me ana an nya
dengan menginternalisasi dan membagi- bag. air tubuh dalam
kompartemen-kompartemen.

Air Internal Tubuh Mengalami
KomPartementalisasi
lcni

bentuk sekitar 60% massa tubuh tanpa-lemak (lean ) spada tubuh manusia dan terdistribusi dalam dua
kompartemen besar.

A^C AIRAN INTRASEL (C IS )

^TmembTmukT- m'ngandun8 dua-pertiga air tubuli total (1)
membenSkungan yang bermanfaat bagi sel untuk
memperbaikJd-’.m.C"yimPan> d;ln menggunakan energi; (2)
,r,;
khusus.
bereplikasi; dan (4) melakukan tugas

12
O

3
CH,-
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MEMBRAN ADALAH STRUKTUR ..plD, KOMPLEKS
YANG TERDIRI DAR1 1 PROTEIN, & KARBOHIDRAT

Cairan Ekstrasel
i r«............ 6 _Ca,ran Infrasel

terdapat di

Kita terutama akan membahas membran ya°S jj^jaskan dalam
sel eukariot, meskipun banyak prinsip >rfn^>nl^ran sd juga berlaku
bagi membran prokariot. Berbagai m Jalam memiliki komposisi
yang berbeda, seperti terc^r _ rasio protein terhadap lipid
(Gambar 40-1 )• ,r>ienlbran- mengherankan mengingat perbedaan
hing5* 1 terCUtUp membran tersebut. Membran adalah strU^ClJjajani
ckn mirip-lembaran asimetrik dengan permukaan * . luar yang
berbeda. Struktur berbentuk lembaran ,r^.^ susunan nonkovalen
yang stabil secara termo<JinaI •_ aktif secara metabolik. Protein
yang mc^a^U^a/1cerdapac fungsi spesifik organel, sel, atau
organisme, bany3 tli dalam membran.

140 mmol/L
4
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mmol/L

2,5 mmol/L
1 ,5 mmol/L
100 mmol/L 27
mmol/L 2 mmol/L
5,5 mmol/L ;
2 g/dL

B. CAIRAN EKSTRASEL (CES)
Kompartemen ini mengandm^~7~—\
a
,r° da" rerdistribusi antara pfe”
'> tubuh
inters tisium. Cairan ekstrasel adalah suatu" k0mPar'cm™
ran ini membawa ke sel nutrien I ■ em Penyalur.
emak, asam amino), oksigen, berbae"'5’-8lukosa' asan>
dan berbagai molekul result T ““
mengoordinasikan fungsi sel-sel * £S,<t°n,?n) ^
ekstrasel mengeluarkan CO„ produk sisaT ^ Cairan
« yang re,ah didetoksifikasi L
Komposisi Ion Cairan Intrasel & CL.

Sangat Berbeda

Mielin

0.85

Sel batang
retina (sapi)

Lingkungan internai kava alcn K".
adalah anion utama nya seperti din Tk“ ^ dan f°sfat
40- 1. Cairan efatrasi ita^dai ^tndt" ^
Ca- yang tinggi dan C l - l . • andungan Na' serta
jugadbahwa konsentrasi eJuko 1 Utaman>'a- perhatikan
*,r, i ""
unruk protein berlaku keadaan seh I L ’ an8kan
terdapat perbedaan ini? Lingkungan primord,"!dipe^T"
merupakan tempat asal kehidupan dahulu yann- , P ' "akan
dan Mg*. Oleh karena itu masuk akal jika refksi en
proses biologis lain berkembang maksimal dalam linlu
tersebut seh.ngga konsentrasi ion-ion ini di dalam sel m T
tinggi. SeJ menghadapi tekanan seleksi yang tineei sew t l
berubah secara bertahap menuju komposisi yanfkaya M"'

r I r £vt,usiperang!;atbiokimiadan

sekali baru akan memerlukan perubahan yang sangat besar
Iadi, sel membentuk pembatas (sawar)—membran disertai
pompa—untuk mempertahankan lingkungan mikro internal

Ameba

Q
E

c
u

V

yan ° ^ Utama kedua Pada fosfolipid adalah sfingomielin, Rlise
?ec8andun8 tU,anS Punggung sfingosin dan bukan c °; uatu asam
lemak melekat pada gugus asam amino
GufT. melalui ikata" amida yang membentuk seramid. me U7fdroksi1
Primer Pada sfingosin mengalami esterifikasi njadi rosforilkolin.
Sfingomielin, seperti diisyaratkan oleh am a nya, banyak
ditemukan di selubung mielin.
fosfnl- i1'1 dan komP°sisi asam lemak pada berbagai 'P berbeda-beda
bergantung pada membran selnya.
- G LIKOSFINGOLIPID

1,1

■
& Eks»rasel

fQ r Ci,lu kc*as f°sf°lipid utama yang terdapat di membran, tlI| 8 Crida adalah ,osfolipid
terbanyak dan terdiri dari <ja] nS Punggi,ng gliserol tempat melekatnya dua
asam lemak m 1 atan ester dan satu alkohol terfosforilasi (Gambar 40jumu"r''UCn aSam lemak biaK»nya adalah molekul dengan jg 1 a 1 <ark°n gcnap,
terutama yang mengandung 16 atau ;Cn fr °n‘ Asam-asam lemak ini tidak
bercabang dan dapat adal l ataU tak'ienuh- hosfogliserida yang paling sederhana
ah asam fosfatidat, yaitu 1,2-diasilgliserol 3 -fosfat, suatu lainTnT1 kunci dalam
Pada fosfo8liser'da lain, 3pembentukan semua fosfogliserida ester-fit?
fosfat mengalami
kolin aS-' mcnjad‘ suatu alkohol, misalnya etanolamin,
•serin, gliserol, atau inositol (Bab 15).

1.0

Eritrosit
manusia

Q.

C.STEROL

^ F OSFOLIPID

B

Sel hati
mencit

_r
o

0.23

A?0) Utama pada Membran Mamalia
Kolestero? Pid/ G,ikosfin9oliPid' &

dan jS^n8°l*P'd (CSL) adalah lipid yang mengandung gula m,n
1 tLlk dari tulan8 Punggung seramid; golongan ini can I UP 8alaktosi,_ dan
S'ukosilseramid (serebrosida) dan b ig losida. Struktur
glikosfingolipid ini dijelaskan pada Bab
• * enyawa golongan ini terutama ditemukan di membran
plasma sel.

1.3

Sel HeLa

1.5

Sterol yang terbanyak ditemukan pada membran adalah
kolesterol (Bab 15), yang terutama terletak di membran plasma
sel mamalia, tetapi juga dapat ditemukan dalam jumlah yang
lebih sedikit di membran mitokondria, kompleks Golgi, dan
nukleus. Kolesterol terselip di antara fosfolipid membran
dengan gugus hidroksilnya pada permukaan yang menghadap
lingkungan cair dan sisanya di dalam lapisan membran.
Kolesterol memengaruhi fluiditas membran seperti akan
dibahas kemudian.
Semua lipid di atas dapat dipisahkan satu sama lain
dengan teknik-teknik, seperti kromatografi kolom, lapis tipis,
dan gas-cair serta strukturnya dapat diketahui dengan
spektrometri massa.
Setiap membran sel eukariot memiliki komposisi lipid
membran yang agak berbeda meskipun fosfolipidnya tetap
merupakan kelas utama di semua sel.
Lipid Membran Bersifat Amfipatik
Semua lipid utama pada membran mengandung bagian
hidrofobik dan hidrofilik sehingga disebut “amfipatik’. Jadi,
membran itu sendiri bersifat amfipatik. Jika bagian
hidrofobiknya dipisahkan dari bagian lain molekul, bagian ini
tidak akan larut dalam air, tetapi larut dalam minyak.
Sebaliknya, jika bagian hidrofilik dipisahkan dari bagian
molekul lainnya, bagian ini tidak akan larut dalam minyak,
tetapi larut dalam air. Sifat amfipatik fosfolipid diperlihatkan
pada Gambar 40-3. Oleh karena itu, gugus kepala polar pada
fosfolipid dan gugus hidroksil kolesterol bertemu dengan
lingkungan air; situasi serupa berlaku bagi gugus gula GSL
(lihat bawah).

Gugus kepala polar
Membran luar
mitokondria

1.1

Retikulum
sarkoplasma

2,0

Asam lemak
Ekor hidrokarbon apolar

O

Membran
dalam mitokondria

3.2

II

R,— C — 0-1CH2
R2

Perbandingan protein terhadap lemak

— c — o 2CH
11

J
USS

-O-

Gambar 40-3. Diagram fosfolipid atau lipid membran lainnya. Gugus kepala polar besifat

Gambar 40-1. Rasio protein terhadap lipid di berbagai membran. Protein sama atau melebihi jumlah
lipid di hampir semua membran. Pengecualian yang mencolok adalah mielin, suatu insulator listrik
yang terdapat di banyak serabut saraf.

hidrofilik, dan ekor hidrokarbon bers. at Jnnh TO a‘aU "POfiiik- Asam-asam lemak di ekor dapat

Glisero' Alkohol

Sam6L40:2- SuatU fOSf°8liSeridt T8 memPerlihatkan komponen ^ 2 ' ^
asam tosfaticja, R| adalah hidrogen.

dan

bersifat jenuh <S) atau tak-jenuh (U); asam lemak jenuh biasanya melekat ua*°n ' gliserol dan
VitT '

n a'koho1

terfosforilasi Pada

asam lemak tak-jenuh pada katbon oeraino ,
lengan di ekor asam |emak tak-jenuh (U) yang
meningkatkan fluiditas membran.
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Asam lemak jcnuh memiliki ekor lurus', sedangkan
asam lemak tak-jenuh yang umumnya terdapat dalam bentuk
cis cli membran membentuk ekor melengkung (Gambar 403). Seiring dcngan bertambahnya lengkungan pada ekor,
membran menjadi semakin kurang terkemas rapat sehingga
bersifat lebih cair.
Detergen adalah molekul amfipatik yang penting dalam
biokimia serta pekerjaan rumah tangga. Struktur molekular
suatu detergen tidak banyak berbeda dari struktur fosfolipid.
Detergen tertentu banyak digunakan untuk melarutkan
protein membran sebagai tahap pertama pemurniannya.
Ujung hidrofobik detergen mengikat bagian hidrofobik
protein, yang menggeser sebagian besar ikatan lipidnya..
Ujung polar detergen berada bebas, dan menyebabkan
protein terlarut dalam bentuk kompleks detergen-protein
yang biasanya juga mengandung sejumlah lipid sisa.
lipid Membran Membentuk Lapis-Ganda

Karakter amfipatik fosfolipid menunjukkan bahwa terdapat
dua bagian molekul yang memiliki kelarutan yang tak-sama;
namun, dalam pelarut seperti air, fosfolipid menata dirinya
menjadi suatu bentuk yang secara termodinamik memenuhi
persyaratan kelarutan di kedua bagian. Misel (Gambar 40- 4)
adalah salah satu struktur seperti ini; bagian hidrofobik
terlindung dari air sementara gugus polar hidrofilik terbenam
di dalam lingkungan air. Namifn, misel biasanya berukuran
kecil (mis. sekitar 200 nm) sehingga potensinya untuk
membentuk membran menjadi terbatas.

uld

japisan-

,lhu
Seperti yang tc _rlah diketahui p
Gortcr dan Grcndei. lapisan bimoIekuIaf’ ^-aratan
ganda lipid (lipidbilayer) juga dapat mcnK,|lU 1 ^ingan air.
termodinamik molckul amfipatik dalam (lic*rupakan
:1 i
san-gmkan misel, mci
" '*mang ._n-eanda
Lapisan-ganda, dan
membran biologis- ' j^Jrofobik
struktur kunci dalam
baS‘an pjra bagian
memiliki bentuk lembaran sehingga
senlC
fosfolipid terlindung dari lingkungan air,
,? 5). Hanya
Hidrofilik terbenam di dalam air (Gambar '*
oleh
hidrofilik terb enam cli uaiam air
ujung atau tcpi lembar lapisan-ganda yang cc rrnukaan
_lt balik
ingkungan yang tak mendukung, tetapi bahkan
Knlit
canpa tcpi.
/anp rernaian
ini ciap;
dapat dihilangkan dcngan ,np
yang
tcrpajan mi
kup bcsar
lembar untuk membentuk vesikel tertutup
7 Cli
Lapisan-ganda dapat dipcrluas dalam jarak yang ^^an salah
(mis. 1 mm). Lapisan-ganda yang tertutup mefl‘P‘
satu sifat membran yang penting. I<apis-gan 1 ^ karena
permeabel terhadap sebagian bcsar molckul kirl!t|*jcjrofobik
molekul-molekul ini tidak akan larut dalam >ntl
lapisan-ganda.
taan-diri,
Lapisan-ganda lipid terbentuk melalui P ' Entropi
yang didorong oleh efek hidrofobik (Dab - nl0|e[tu[.
molekul pelarut di sekitarnya meningkat -saflt
atas.
molekul lipid menyatu dalam suatu lapisan-gan^a’
Dua pertanyaan muncul dari pembaha-s*111
larutPertama, berapa banyak materi biologis yaU&
niudah?
h’pid sehingga dapat masuk ke dalam sel dengaI rnc|cj.llj
Gas, seperti oksigen, CO,, dan nitrogeI1 .irUKiah
kecil dengan interaksi terbatas dengan pelarl,t j^oe^sjen
berdifusi menembus bagian hidrofobik membran*
permeabilitas beberapa ion dan sejumlah molL 11 ^
Xi«»lapisan-ganda lipid diperlihatkan pada Gambar ‘ ' ‘ ^a
elcktrolit yang diperlihatkan (Na*, K*, dan Cl') nien^
lapisan-ganda jauh lebih lambat dibandingkan denp^"|^,r'
Secara umum, koefisien permeabilitas molekul keci . arn

>

Air

oi-.ntanft sebuah misel. Gugus Gambar 40-4. Diagram potongan m en(ara ekor hidrokarbon
kepala polar terendam dalam air, seme sehingga terlindung
hidrofobik dikelilingi oleh hidrokarbon
dari air. Misel adalah struktur bulat yang re

dengan Iapisan-ganda IipicJ)-

(dibandingkan

n

Na'

Urea.
gliserol

Cl- Glukosa

JI1L

1Q-14 10

10-io
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10-o

H,0

I
m-6 10‘4 1U

r2

Koefisien permeabilitas (cm/dtk)

Rendah --------------------- ► Tinggi
Permeabilitas
rn

Koc isien er
°lekul
!f P meabilitas air, beberapa ion, dan
her? . mt>mbran lapisan-ganda lipid. Molekul yang
ko°fisipnn m';n(,mbus suatu membran dikatakan memiliki
ulaiR den °rm0a? y,1n8 ‘.'ngg'- ‘Sedikit dimodifikasi dan diproduksi
ciPlaO icm,n r:'r' S,yt>f ' Hiocht'r”'*try. ed ke-2. Freeman, 1981. Hak
oleh WH Freeman and Company).
CoPat

ganda melalui ikatan kovalen ke lipid tertentu. Palmitat dan

dalam ,apl|San’8anC,a ,ipid bcrkorelasi dengan kelarutannya
Pc aiut nonpolar. Contohnya, steroid lebih mudah
7 — ________
^ ktro|jt Kc> J k
l*pid dibandingkan dengan
Scn
diri incnoh1SICn. pcimcabl(itas air yang sangat tinggi itu
0,0,1
ukur,nnv:r‘,n 7’ Scba8ian daPat diterangkan
n
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itu

Pertanvam 1°°. ketiadaan relatif nmaran.
Cl <a'ran dengan molekul yang tidak
pid B i

miristat adalah asam lemak yang terlibat dalam ikatan dengan
protein-protein khusus ini. Sejumlah protcin lain (lihat Bab
46) berikatan dengan struktur glikofosfatidilinositol (GP1).

Membran yang Berbeda Memiliki
ndinekan
dengan
Komposisi
Protein
yang Berbeda
i
ivw...,------------------

,arut-Ii

memnertah ull'1 gratJlC.n konsentrasi transmembran Jumlah berbagai protein di suatu membran bervariasi mulai
bannya adalah b ,1 molckul ya»g tak-larut lipid? kunmgdariselusindi retikulum sarkoplasmahingga lebih dari
c an
Jawabannya
adalah
bahwa membran
mengandung protein,
p1^* ’ 100 di membran plasma. Sebagian besar protein membran
Protein iim>
\. ITlcmbran mengandung
n,
dan protein juga merupakan molckul amfipatik
yang aF‘amfipatik yang dapat daPar dipisahkan satu sama lain dengan menggunakan
Pa \m molekul
disisipkan kc dalam lapisan-ganda lipid amfipatik. 1 rotei^
pAr^p^0rCS'S ^ P°^akr^am*d natrium dodesil sulfat (SDSm
naembentuk kanal untuk memindahkan ion dan °
i ), suatu teknik yang mengubah penelitian ini dengan
kecil serta berfungsi sebagai transporter (pengang ^
cepat. Tanpa SDS (sodium dodecyl sulfate), hanya sedikit
molekul besar yang tidak akan dapat melewati lapisan-ga ^
protein membran yang tetap larut sewaktu elektroforesis.
seandainya tidak terdapat protein tersebut. Proses-pi°SL
Protein adalah molekul fungsional utama membran
tersebut dijelaskan di bawah.
c an membentuk enzim, pompa serta kanal, komponen
Jawa

Mem
——■MU Lipid
Fosfolipid membran berfungsi sebagai pelarut untuk pm
er,katan dengan Lapistein Lim-d
membran, dan menciptakan
suatu lingkungan agar p ^
tein tersebut dapat
berfungsi.
Seperti
diuraikan pada a^
P0
struktur heliks-a protein memperkecil karakter h‘ r
ikatan peptida itu sendiri. Olch karena itu, protein P
bersifat amfipatik dan menjadi bagian integral
dcngan membentuk bagian hidrofiliknya yang
’
di Permukaan bagian dalam dan luar, tetapi berhub g dcngan
bagian hidrofobik yang menembus mu him lapisan-ganda.
Pada kenyataannya, bagian-bagian pr membran Vanu
menembus membran mengandung cu p banyak asam amino
hidrofobik dan hampir selalu «ncm banyak lembar P-p^ated ataU
hehks a
' - Bagi banyak • bran, rangkaian dengan panjang sekitar 20
asam amino aa. susunan heliks-a akan menembus lapisan-ganda
terscDU .

Ga^o

Gambar 40-5. Diagram potongan suatu membran lap‘san_8anda yang dibentuk
dari molekul-molekul fosfolipid. Ekor asam etiiak tak-jenuh melengkung dan
menyebabkan terbentuknya lebih banyak ruang antar gugus-gugus kepala polar
sehingga ruang geralc lebih besar. Hal ini sebaliknya menyebabkan peningkatan
fluidiUfe membran (Sedikit dimodifikasi dan diproduksi ulang dengan izin dari
Styer L. Biochemistry, cd ke-2. Freeman, 1981. Hak cipta <D 1981 0,0,1 VVH Freeman
and Company).

Indol

Triptofa

>

Kita dapat memperkirakan suatu rangkaian asam amino
yang terdapat di dalam suatu protcin sesuai dengan lokasi
transmembran atau tidak. Hal ini dapat 3ilakukan dengan
melihat suatu tabel yang mencantumkan hidrofobisitas
masing-masing dari 20 asam amino umum dan nilai energi
bcbas untuk memindahkan asam amino dari bagian dalam
suatu membran ke air. Asam amino, hidrofobik memiliki
nilai positif; asam amino polar memiliki nilai negatif.
Nilai energi bebas total untuk memindahkan rangkaian
20 asam amino dalam protein kemudian diplotkan untuk
menghasilkan hydropathy plot. Nilai yang melebihi 20 kkal.
mol'1 konsisten dengan—tetapi tidak membuktikan—lokasi
transmembran.
Aspek lain pada interaksi lipid dan protein adalah bahwa
sebagian protein melekat pada salah satu lembar lapisan-

Protein

^ tUra^’ ant*gen (mis. untuk histokompatibilitas), da

n *i

Membran Adalah Struktur Dina11111
iiktur dinamik.
reseptor untuk berbagai molekul. Karena setiap membran
men
,l,kl ko dan komponennya adalah s
Membran
™plemen protein yang berbeda, ridak ada pertukaran/
L;
Lipid
proteinyang
di membran
temen pergantian
komparberbagai
stru
-tutdan
membran
khas. Sifatmenga
enzimatik
(turnover) seperti yang terja 1 ^karan berbeda, sel lainnya.
membran diperlihatkan pada Tabel
40-2.
Berbagai lipid memiliki laju p er
membran
dan laju pertukaran masing-masing spesies p

clapat

dapat sangat bervariasi. Membran itu sen ^okan dengan
mengalami pertukaran lebih cepat diban 1
rjnci tii
konstituen-konstituennya. Hal ini dibahas bagian mengenai
endositosis.
adalah bahwa
lndikator lain- sifat dinamik mcm a^lhwa lipid dan berbagai
penelitian telah membuktikan
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Tabel
40-2.
Enzim penanda pada berbagai
Membran

membran'.
Plasma

5 Enzim
; 5'-Nukleotidase
j Adenilil siklase ! Na*-K* ATPase

Aparatus Golgi

; Glukosa 6-fosfatase
: .................................. ....................

Cis

j GlcNAc transferase

Medial

j Golgi manosidase II

Trans

; Galaktosil transferase

TGN

I Sialil transferase

Membran dalam mitokondria

; ATP sintase

'Membran mengandung banyak protein clan sebagian cli antaranya memiliki
aktivitas enzimatik. Sebagian enzim ini terdapat hanya cli membran tertentu
sehingga dapat digunakan sebagai penanda untuk mengikuti pemurnian
membran-membran ini TGN, trans-Golgi network

.jiinetri 1«P“*
dalam beberapa minggti.
lembentuk -xtcrlib.u
Mekanisme yang berperan mcmuu.- ,-ing
belum dipahami sepcnuhnya. Im/.im-enzim
vesikel
dalam sintesis fosfolipid terletak di sisi
'c(flipPaf*
membran mikrosom. Terdapat berbagai translo/^pitjdilkolin)
yang memindahkan fosfolipid tertentu (mis- °s cCrdapat dari
lembar dalam kc lembar luar. Iampaknya I pengikat beberapa
protein spesifik yang cenderung masing-masing fosfolipid di
kedua lembar u ,nolekul- yangikut berperan menentukan
distribusi asirne protein molekul lemak ini. Selain itu,
phospholipidexc/>'t,» mengenali fosfolipid spesifik dan
memindahkan* ) ^ierllbran membran (mis. retikulum
endoplasma [Rkl) kaitannya lain (mis. mitokondria dan
peroksisom). ^a*anl erri; gugus dengan GSLdan glikoprotein
juga terdapat asm ^iefT1bran gula molekul-molekul ini menonjol
keluar dar* plasma dan tidak terdapat di permukaan dalam-

al ^
Membran Mengandung Protein

prorein tertentu memperlihatkan difusi lateral di bidang
membrannya. Sebagian protein tidak memperlihatkan difusi
lateral karena melekat pada struktur intrasel, misalnya
mikrofilamen. Sebaliknya, gerakan transversal lipid menembus
membran {flip-flop) berlangsung sangat lambat (lihat bawah)
dan belum dibuktikan terjadi pada protein.
Membran Adalafi Struktur Asimetrik
Sebagian struktur asimetri ini dapat dijelaskan oleh distribusi
iregular protein di dalam membran. Struktur asimetri bagian
dalam-luar membran terbentuk karena lokasi eksternaJ
karbohidrat yang melekat pada protein membran. Selain itu,
enzim-enzim tertentu terletak hanya di bagian luar atau dalam
membran, misalnya’membran mitokondria dan membran plasma.
Pada membran terdapat struktur asimetri regional. Sebagian,
seperti yang terdapat di tepi vilosa sel mukosa, hampir dapat
dilihat secara makroskopis. Yang lain, seperti yang terdapat di taut
celah (gap junction), taut erat (tight junction), dan sinaps,
menempati bagian membran yang jauh lebih kecil sehingga
membentuk asimetri yang jauh lebih kecil.
Pada fosfolipid juga terdapat struktur asimetri bagian dalamluar (transversal). Fosfolipid yang mengandung kolin
(fosfatidilkolin dan sfingomielin) terletak terutama di lapisan luar
molekul; aminofosfolipid (fosfatidilserin dan fosfatidiletanolamin)
terutama terletak di lembar bagian dalam. JelasJah, jika asimetri ini
memang harus ada, terdapat m obi liras transversal yang terbatas
{flip-flop) pada fosfolipid

Ranlai karbohidrat

., lapisan-S^g
membran. Pada kenyataannya, fosfolipid
sintetik memperlihatkan flip-flop dengan dapat d‘u Ur
sangat lambat; waktu paruh asimetri tersebut

lnte9f

Perifer

•jr n menjadi
Protein-protein membran scbaiknya dildasinkasi ^ besar dua
jenis: integral dan perifer (Gambar 40-7)- Sc ‘ » ^erani protein
membran termasuk dalam jenis integral y3 Djengan bahwa
protein-protein ini berinteraksi secara ‘ i^nya. fosfolipid dan
memerlukan detergen untuk me a ^g^da Protein-protein ini
biasanya juga menembus
prGtein
lipid. Protein integral biasanya globular dan amhparl _ Gleh
tersebut terdiri dari dua ujung hidrofilik yang dipi* ]! V 0f0bik
regio hidrofobik di bagian tengah dan menembus inti i ^erbagai
Iapisan-ganda. Seiring dengan terungkapnya struktur j^wa
protein integral membran, menjadi semakin J L a ^septor, protein
tertentu (mis. molekul pengangkut, berbagat^_ dan protein G)
menembus lapisan-ganda berkali- - [^etr-s Gambar 45-5).
Protein integral juga terdistribusi secara as^ _ menembus
lapisan-ganda membran. Orientasi asinl ^^ terbentuk sewaktu
protein tersisip ke dalam lapisan-g^n Mel<anisme molekular
yang berperan dalam penyisipan ke dalam membran dan topik
penyusunan membran
pada Bab 45.
inti
Protein perifer tidak berinteraksi langsung e o‘ hidrofobik
fosfolipid di dalam lapisan-ganda se^n^^ejn jni
memerlukan detergen untuk membebaskannya. r°
,
terikat secara lemah dengan bagian hidrofilik protein rnt
tertentu dan gugus kepala fosfolipid serta dapat di e dengan
pemberian larutan garam dengan kekuatan 10 _ yang tinggi.
Contohnya, ankirin, suatu protein terikat pada protein integral
“band3" di ^em ran ^
•
Spektrin, suatu struktur sitoskeleton di da am er

Protein integral

Protein perifer

Cambat 40-7. Model mosaik cair pada struklur
dengan protein tersisip cli dalamnya atau terikat pa

c menembus

ii- ~ I ^ I
I , • _ I: :^1 CnU-ioinn
OfO
°
dengan protein tersisip cli dalamnya atau terikat pa a sa^

seluruli ketebalan lapisan-ga *

Protein

^ pr()teil
menembus se|Uruh kcteba'an lapisan-ganc a ^
kuat di dalam lapisan-lapisan lipid. Sebagian pro _ lembar bagian luar atau dalam laP,san‘&‘
olikolipi<
protein transmembran, sementara yang lain '^Tatau luar membran. Banyak dari protein dan semua g. ^ perifer terikat secara
lemah pada permukaan dal.
(Diproduksi ulang dengan ijin dari ]unqueir<
memiliki rantai oligosakarida yang terpajan ke ara i
........... i-iill 2003).

selanjutnya berikatan dengan ankirin sehingga berpeian
penting dalam pemeliharaan bentuk bikonkaf eritrosit.

MEMBRAN ARTIFISIAL DIGUNAKAN
UNTUK MENGETAHUI FUNGSI MEMBRAN
Dcngan teknik-teknik yang tepat, kita dapat mernbuat sistem
membran artifisial. Sistem ini umumnya terdiri dari campuran
satu atau lebih fosfolipid alami atau sintetik yang dapat di
proves (mis. dengan menggunakan sonikasi ringan) untuk
membentuk vesikel bulat sehingga lipid-lipidnya suatu
membentuk lapisan-ganda. Vesikel semacam ini yang
dikelilingi 0leh lapisan-ganda lipid, disebut liposom.
beberapa keuntungan dan pemakaian sistem menlbra”
artifisial dalam penelitian tentang fungsi membran adaai
sebagai berikut:
, , ah
(!) Kandungan Hpid membran dapat diubah-uba , clan
memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap e c"
berbagai komposisi Hp'd Pada fungsi tertentu.
(2)
Enzim atau protein membran murni dapa
dimasukkan ke dalam vesikel ini untuk memperkirakan
faktor apa (mis. lipid spesifik atau protein tambahan) yang
dibutuhkan protein agar dapat berfungsi.
(3)
Lingkungan sistem mi dapat dikendalikan
secara keta dan diubah-ubah secara sistematis (mis.
konsentrasi ion, ligan •

(4) Ketika dibentuk, liposom d^atJ^^rin^ memerangkap
senyawa tertentu

miMt untuU

misalnya obat dan gen. im m mendistribusikan menggunakan
liposom sebaga, alat unm
£„ ^
obat ke jaringan tertentu, dan ,.ka sua
^
antibodi terhadap molekul permukaan
tersebut
[
dimasukkan ke dalam liposom seh.ngD
u Jampak
dapat membidik jaringan a,au
dimasukkan ke
terapeutiknya akan sangat besar. DNA y. b -if terhadap dalam
liposom tampaknya menjadi kura g
^ terbukci
serangan oleh nuklease; pendekatan ini o
bermanfaat dalam terapi gen.

MODEL MOSAIK CAIR UNTUK STRUKTUR
MEMBRAN TELAH DITERIMA SECARA LU
Model mosaik cair (fluid mosaic model) struktui n
yang diajukan pada tahun 1972 oleh Singer dan
(Gambar 40-7) kini telah diterima secara luas.

• j- i
•
yang
sering disamakan seperti
fosf0lipid.

.^.

/
membran
j
gunung es (protein

mengapung di laut .dan didominasi oleh mole ^ bahwa
Bukti-bukti awal untuk model ini adalah tcmU‘ ,
i
t
tertentu
protein integral yang spesifik untuk sPlS1C* cepat dan dideteksi
dengan teknik pelabelan fluoresen) s ‘ masuatu acak mengalami
redistribusi di dalam membran \ ‘
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(dengan

sel hibrid antarspesies yang dibentuk dengan menginduksi
penyatuan dua sel induk berbeda secara artifisial. Hal ini
selanjutnya membuktikan bahwa fosfolipid juga mengalami
redistribusi cepat di bidang membran. Difusi di dalam bidang
membran yang disebut difusi lateral ini dapat berlangsung
sangat cepat untuk suatu fosfolipid; pada kenyataannya d^i
bidang membran, satu molekul fosfolipid dapat bergerak
beberapa mikrometer per detik.

Perubahan fase—dan dcngan demikian perubahan
fluiditas membran-sangat bergantung pada komposisi
hpid membran. Pada suatu lapis-ganda lipid rantai
hidrofobik asam-asam lemak dapat tertata atau’ terikat
sangat rapi seh.ngga membentuk struktur yang agak
kaku. Seiring dengan meningkatnya suhu, rantai sampL
hidrofobik mengalami transisi dari keadaan teratur (lebih
mirip-gel atau fase kristal) ke keadaan tak-tcratur, menjadi
bentuk yang mirip cairan atau fluida. Suhu saat struktur
mengalami transisi dari keadaan teratur menjadi tak-teratur
(yi. meleleh) disebut “suhu transisi” (T )
•
,i
ill .
■in ivantai asam
lemak yang leb.h panjang dan jenuh berinteraksi lebih kuat
satu sama lain melalui rantai hidrokarbon
. • I • -r i i i •

'lnya yan§ ,ebih

yang lebih
panjang seh.ngga n.Ia. T leb.h t.nggi—yi. suhu ya b
tinggi diperlukan untuk meningkatkan fluiditas lapisan
ganda.
Di pihak
lain, ikatan
tak-jenuh
yang lapisterdapat dalam
konfigurasi
cis cenderung
meningkatkan
fluiditas
I/nnfimiroci
/•»<■
——
—
•
• .
nda dengan menurunkan kepadatan ikatan rantai samping
tanpa mengurangi hidrofobisitas (Gambar 40-3). Fosfolipid
membran sel umumnya mengandung paling sedikit satu asam
lemak tak-jenuh dengan sedikitnya satu ikatan rangkap cis.
Kolesterol memodifikasi fluiditas membran. Pada suhu
di bawah Tn, senyawa ini mengganggu interaksi ekor-ekor
hidrokarbon asam lemak sehingga meningkatkan fluiditas.
Pada suhu di atas Tm, kolesterol mengurangi keteracakan
karena senyawa ini lebih kaku dibandingkan dengan ekor
hidrokarbon asam lemak dan tidak dapat banyak bergerak
di membran dengan derajat yang sama sehingga membatasi
fluiditas. Pada rasio kolesterohfosfolipid yang tinggi, suhusuhu transisi tidak dapat dibedakan.
Fluiditas membran memengaruhi fungsi membran
secara bermakna. Seiring dengan meningkatnya fluiditas
membran, permeabilitas membran terhadap air dan molekul
hidrofilik'

kecil lainnya juga meningkat. Mobilitas lateral

protein integral meningkat seiring dengan meningkatnya
fluiditas membran. Jika tempat aktif protein integral yang
berperan dalam suatu fungsi hanya terdapat di bagian
hanvak berpengaruh pada aktivitas protein; namun, jika
Kprnt-ran dalam fungsi. transpor yang kompom

Protun *| uS membran, efek fase lipid dap
transpornya mene
signifikan. Reseptor insuli
mengubah laju transp ^ bailc untuk perubahan fungsi
adalah conroh yang o cejrjng dcngan meningkatnya
akibat perubahan fluiditas.

mengkultur sel dalam medium vang akan
ini), fluiditas akan meningkat. I lal ini meng
sehingga reseptor mengikat lebih banyak instil'11'

one
n
a
t
i
n

Protein terkait-GPI

reseptor
Fosfolipid (PL)
Kolesterol

Rakit Lipid (Lipid Raft), Kaveol, &
[Tight Junction) Adalah Struktur Kn^
Membran Plasma

Sfingomielin (SM)
Berbagai gula dalam
glikosfingolipid (GSL)
atau protein terkait-GPI

khusus

Membran plasma mengandung beberapa stru
yang sifat biokimiawinya telah cukup banyak ditc |embar
Rakit lipid (lipid raft) adalah bagian
kolescksoplasmik lapisan-ganda lipid yang diperkay*1 °jvir 40-S).
terol, sfingolipid, dan protein tertentu (lihat Gan1 sjnyal
Struktur ini tampaknya berperan dalam trang'dkomdan proses lain. Diperkirakan
bahwa peng<.loniP0 ingfcl,t.
ponen-komponen tertentu sistem sinyal dapat
kan efisiensi fungsi komponen-komponcn terseb111^.^ jjpjj
Kaveola (cavcolae) mungkin bcr?.al
"n.ungkin
Banyak struktur ini mengandung kaveohn-1, yanS pen££ln
berperan dalam pembentukannya dari rakit- jenras;
mikroskop elektron, kaveola tampak sebagai 40-9)
(cekungan) berbentuk vas di membran sel (G a m b
Protein yang terdeteksi di kaveola antara lain adalah .*^sU|*n
komponen sistem transduksi sinyal (mis. resept°r
dan sebagian protein G), reseptor folat, dan nitrogen ^ ^
sintase endotel (cNOS). Kaveola dan rakit lemak nlcr^onaj
bagian yang banyak diteliti, dan gagasan-gagasan rJc^ur
keduanya serta kemungkinan peran kedua struktur
dalam berbagai penyakit terus berkembang pesat.
Taut erat (tight junction) adalah struktur |iU.nserjn^
ditemukan pada membran permukaan. Struktur m*
terletak di bawah permukaan apikal sel epitel dan me^ek^
difusi makromolekul di antara sel. Taut erat terdiri
berbagai protein, termasuk okludin, berbagai klaudin. mem bran
junctional adhesion molecules (molekul perekat taut).
Struktur khusus lain yang ditemukan di m permukaan antara lain
adalah desmosom, taut ad’ ;
dan mikrovili; sifat kimiawi dan fungsi struktur-struktur^^
tidak dibahas di bab ini. Sifat taut celah (gap junction *
dijelaskan di bawah.

SELEKTIVITAS MEMBRAN
MEMUNGKINKAN PENYESUAIAN
KOMPOSISI & FUNGSI SEL

h drofiliknya perubahan fluiditas lipid mungkin tidak
•

konsentrasi asam lemak tak-jenuh tli

l’“'
memnbr*n
nl0!eku!
bay*

Jika membran plasma relatif impermeabel, bagaimana sebagian
besar molekul masuk ke dalam sel? Bagaimana selektivitas
pergerakan ini terbentuk? Jawaban atas pertanyaan semacam ini
penting untuk memahami car-1 sel menyesuaikan diri terhadap
lingkungan ekstrasel YanS terus berubah. Organisme metazoa juga
harus menu i vi

Protein
terasilasi
atau terprenilasi
D

ui, linid sedikit lebih tebal dibandingkan dengan bagian lapisan-

Cambar40-8. Diagram skematis suatu rakit lipid. Ra P sfjnp0mjelin), glikosfingolipid (mis. gangliosi a ■ , » ganda lainnya. Struktur
ini diperkaya oleh sfingolipic • protein terkait-GPI tertentu (lembar luar) dan Pr° ® fosfolipid jenuh, dan kolesterol. Rakit ini juga
mengan p| cjji:)a|-,as pada Bab 46. Asilasi dan prenilasi a a a terasilasi serta terprenilasi (lembar dalam). Protein ter'a modifikasi
pascatranslasi protein membran tertentu.

cara

untuk berkomunikasi di antara sel yang berdekatan dan
berjauhan sehingga proses-proses biologis kompleks dfPat
dilaksanak an. Sinyal-sinyal ini harus sampai di dan disalurkan
oleh membran, atau harus dibentuk sebagai konsekuensi dari
interaksi dengan membran. Sebagian mekanisme utama yang
digunakan untuk melaksanakan berbagai tugas ini dicantumkan
di Tabel 40-3.

Mekanisme Pasif Memindahkan
Se\umlah Molekul Kecii Melalui Membran
Molekul dapat secara pasif menembus membran lapisan- ganda lipid
dengan mengikuti penurunan gradien elektro- kimiawi melalui proses
difusi

sederhana

atau

difusi

terfasilitasi

(facilitateddiffusion).

Pergerakan spontan menuju keseimbangan ini berlawanan dengan
transpor aktif yang memerlukan energi karena proses ini merupakan
pergerakan melawan suatu gradien elektrokimiawi. Gambar 40-10
memperlihatkan skema mekanisme-mekanisme ini.

BAGIAN LUAR

Tabel 40-3. Pemindahan material dan
informasi melalui membran
Pergerakan molekul kecil melalui membran
Difusi (pasif dan terfasilitasi)
Transpor aktif

_

Pergerakan molekul besar melalui membra
Endositosis Eksositosis Transmisi
sinyal melalui membran
Gambar 40-9. Diagram skematis sebuah kaveola. Kaveola adalah 5uatu
invagjnasj di membran plasma. Protein kaveolin tampaknya berperan
penting dalam pembentukan kaveola, dan terdapat 5ebagai dimer. Setiap
monomer kaveolin melekat pada lembar Jalam membran plasma melalui
tiga molekul palmitoil (tidak

diperlihatkan).

Reseptor permukaan sel
p,
1. Transduksi sinyal (mis. glukagon cM'' I
2. Internalisasi sinyal (disertai oleh endost osi misalnya
reseptor LDL)
. .. uatu
Pergerakan ke reseptor intrasel (hormon steroia, bentuk
difusi)

Kontak dan komunikasi antarsel

--------
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otak tikus
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+

Molekul yang
diangkut
Bagian luar

V eloWi

Lapisan
ganda
lipid

iW

rendahSeperti dijelaskan di atas, sebagian zat terlarut, misalnya gas dapat
masuk ke dalam sel melalui difusi dengan mengikuti gradien
elektrokimiawi melalui membran dan tidak memerlukan energi metabolik.
Difusi pasif sederhana suatu zat terlarut melalui membran dibatasi oleh
agitasi termal molekul spesifik tersebut, oleh gradien onsentrasi di kedua
sisi membran, dan oleh kelarutan molekul yang bersangkutan (koefisien
permeabilitas, am )ai di dalam inti hidrofobik lapisan-ganda ^Plc^' c ‘
berbanding terbalik dengan jumlah ikatan 1 r°Scn harus diputuskan agar
suatu zat yang terlaiut ^ am ase air eksternal terserap ke dalam lapisangan a u 10 Elektrolit yang sulit larut dalam lipid, tidak membentuk ikatan
hidrogen dengan air, tetapi mempeio ei sc u ung an dari hidrasi oleh
interaksi elektrostatik. Ukuran selubung berbanding lurus dengan
densitas muatan (c iaige enslty elektrolit. Elektrolit dengan densitas
muatan esar memi 1 1 selubung hidrasi yang lebih besar sehingga aju 1
usinya lebih lambat. Na*, contohnya, memiliki ebih besar dibandingkan
dengan K ‘ o l e h sebab lebih besar dibandingkan dengan Kmudah
untuk

itu, K‘ terhidrasi cenderung bergera
menembus membran.
Faktor berikut memengaruhi a
Gradien konsentrasinya di kedua sisi n

nettQ suatu zat; 0)
bfan Zat terlarut

berpindah
Zat
Potensial listrik di
mk; muatan
ke arah larutan yang
muaran negatifdalam sci biasanya
membran. (4) Gra tekanan
1
permeabilitas zat re
mbran. Pening^ antara
hidrosracik di kedua^ mendorong tunrb^
akan meningkatkai
pemngkata ingkatkan
molekul dan mem
•
-kel sehingga £ embran.
meningkatkan ge
partikel eksternal d
frekuensi tumbukan a"kalial di membran y»"S
Selain itu, terdapat berag

(2)

,mengandung kanal-kanal
Membran alan
. jan tertiin dari P -^kation
1
atau struktur mn‘F
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ng-lubang besar di membran sel sehingga makromolekul
miliki akses langsung ke lingkungan internal sel.

oleh
sul)unil ln.lsi
gmin transmembran. Salah s.mi j ; t.n;,ni segn,cn
<*>" sebagian S3) adalah «„M,r ,™,‘ Scg^n-scg^

jng

kuap°rin AdaDah Protein yang embentuk Kanal Air di Membran
Tertentu

(c'amhPtrlnta' 'WpCr,i dav,,"B bermuatan (‘h*’*?

Gambar 40-13). yaitu segmen i„i dapat b.rgerak
mchlu,
"tenor membran yang memindahkan empat /nuara" pos.nf

(karena 4 residu Arg di n,,sing-,n.,sing subunit) dan satu
permukaan membran ke permukaan lain sebaga- respons
teean PeruW“n “«•»*»". Terdapat e,npat sensor
gangan d, masing-masing kanal vane berkaitan dengan
fettl'd8"®' B:'Slan pi'UU U,al terbentuk dari heliks S6
Gambar 40-12. Diagram skematis struktur sebuah kanal K- (KvAP) dari
Streptomyces lividans. Diperlihatkan sebuah ion K’ dalam rongga besar
berisi air di dalam interior membran. Dua regio heliks protein kanal
terorientasi dengan ujung-ujung karboksilatnya menunjuk ke arah lokasi
K*. Kanal ini dilapisi oleh oksigen karboksil (Dimodifikasi dari Doyle DA, ct
al. Science 1998;280:60. Hak cipta (c) 1988 AAAS. Diadaptasi dengan izin).

■J fn mas,ng-masing subunit). Pemerakan bagian kanal
efektTf ‘ rap?ns tcrhadap perubahan tegangan secara
mem m,tTl,P kanal atau membukanya kenibali seh.ngga
"ngkmkan artis ion untuk lewat.
sTh°r!°rAndalah Molekul Yana Berfungsi
baofr'

ion dengan sedemikian cepat; (3) selektivitasnya; dan (4) sifat-sifat
pintu/gerbangnya. Seperti yang dijelaskan kemudian, telah banyak
dicapai kemajuan dalam menjawab masalah-masalah sulit ini.
Kemajuan khusus telah dicapai oleh MacKinnon dan rekanrekannya yang berhasil mengungkapkan struktur dan fungsi kanal K’
(KvAP) di Streptomyces lividans. Berbagai teknik digunakan,
termasuk site-directed mutagenesis dan kristalografi sinar-X. Kanal
ini adalah suatu protcin membran integral yang terdiri dari empat
subunit identik, masing-masing dengan dua segmen transmembran,
yang membentuk sebuah struktur kemah terbalik (Gambar 40- 12).
Bagian kanal yang menentukan selektivitas ion (filter selektivitas)
berukuran panjang 12 A (relatif pendek sehingga K" tidak harus
berjalan jauh menembus membran) dan terletak di ujung lebar kemah
terbalik. Rongga besar terisi air dan dipol heliks yang diperlihatkan
pada Gambar 40-12 membantu mengatasi energi elektrostatik yang
relatif besar dan menghalangi kation menembus membran. Filter
selektivitas dilapisi oleh atom oksigen karbonil (diberikan oleh
sekuens TVGYG), membentuk beberapa bagian yang dapat
berinteraksi dengan K\ Ion K* yang mengalami dehidrasi sewaktu
memasuki filter selektivitas yang sempit tersebut, masuk pas ke
dalam filter, sedangkan Na* terlalu kecil untuk berinteraksi secara
benar dengan atom oksigen karbonil sehingga ditolak. Jika dua ion K
berdekatan satu sama lain di filter akan saling tolak-menolak.
Penolakan ini mengatasi interaksi antara K’ dan molekul protein i
sekitarnya sehingga K’ dapat lewat dengan cepat dan engan
selektivitas yang tinggi.
Studi-studi lain terhadap kanal ion bcrgerbang-

tegangan (HvAP) pada Aeropyrum pern* berhas. mengungka pkan
banyak ciri mekanismenya. Kanal ml
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susundikelilmgi oleh regio hidrofobik perifer;
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sePcr„ran , bcJrd,fusi menembus membran. Ionofor lain, '»embe„Pj£a
gramiSidin >“8 celah banyak diteliti,
mikroba

Ico.J'l'"'"
' misalnya toksin difteri dan kotnponen piemen serum yang telah
aktif dapat menimbulkan

pg J
kor St tertcntu (mLs- scl darah merah, sel duktulus din f?ntCS
perpindahan air melalui difusi sederhana
terd* °Ieh perpindahan melewati kanal air. Kanal ini j- *ri dar‘
protein-protein transmembran tetramerik yang Sam3"13' akuaporinSckitar 10
akuaporin berbeda (AP-1 yanPai
telah
berhasil
diidentifikasi. Mutasi di gen
* mcngode AP-2 telah dibuktikan menjadi penyebab n satu
tipe diabetes insipidus ncfrogenik.
Dicne RAN PLASMA BERPERAN DALAM
& dd« t«fas.l.tasi, transpor aktif, * proses lain
o^er(jm tIansPor dapat dijelaskan secara fungsional Dern“a,,n jumlah
molckul yang dipindahkan dan arah terseh1 (Gambar 40-14)
atau berdasarkan perpindahan unin Ut ,mcndckari atau menjauhi
keseimbangan. Sistem kedu {u”ip0rt) memindakan satu jenis
molekul ke terlar'1 \kotransPor> pemindahan satu zat
bers Ut rgantUng pada Pcm'ndahan stoikiometrik (secara mem"1?? ^
berurutan) zat
dua Zat terlarur
«rlarut lain. Simpor (simport) Con
dalam arah yang sama.
tran nya ada,ah transporter proton-gula pada bakteri serta da,-,
Sp rter
° Na'-gula (untuk glukosa dan gula tertentu lain) anti
transporter
Na'-asam amino pada sel mamalia. Sistem v-ino r
\antiPort) memindahkan dua molekul dalam arah y 8 berlawanan
(mis. Na* masuk dan Ca2* keluar).

Molekul yang tidak dapat menembus sendiri sccara
leluasa lapisan-ganda lipid dapat melakukannya bersama
dengan protein pembawa. Hal ini melibatkan dua proses—
difusi terfasilitasi {facilitated diffusion) dan transpor aktif—dan
sistem transpor yang sangat spesifik.
Difusi terfasilitasi dan transpor aktif memiliki banyak
kesamaan. Keduanya melibatkan protein pembawa, dan
memperlihatkan spesifisitas untuk ion, gula, dan asam amino.
Mutasi di bakteri dan sel mamalia (termasuk sebagian mutasi
yang menyebabkan penyakit pada manusia) mendukung
kesimpulan ini. Difusi terfasilitasi dan transpor aktif mirip
dengan suatu reaksi substrat-enzim kecuali bahwa tidak terjadi
interaksi kovalen. Hal-hal yang sama di antara kedua proses
tersebut adalah sebagai berikut: (1) Terdapat tempat
pengikatan spesifik bagi zat terlarut. (2) Pembawa dapat
mengalami kejenuhan sehingga memiliki laju transpor
maksimal (V^jkj; Gambar 40-15). (3) Terdapat konstanta
pcngikatan (/f) untuk zat terlarut sehingga sistem
keseluruhan memiliki Km (Gambar 40-15). (4) Inhibitor
kompetitif yang strukturnya serupa dapat menghambat
transpor.
Perbedaan utama adalah sebagai berikut: (1) Difusi
terfasilitasi dapat terjadi di kedua arah, sementara transpor
aktif biasaya satu arah. (2) Transpor aktif selalu bekerja
melawan gradien listrik atau kimia sehingga memerlukan
energi.

Difusi Terfasilitasi
Beberapa zat terlarut berdifusi mengikuti gradien
elektrokimia di kedua sisi membran lebih cepat daripada
yang diperhitungkan dari ukuran, muatan, atau koefisien
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terbuka

'Q K+

Interio
r
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Gambar 40-13. Diagram skematis kanal «• bergerbang-tegangan pada Aeorpyrum
pernix. Sensor tegangan berperilaku seperti dayung bermuatan yang bergerak
melalui interior membran. Empat sensor tegangan (hanya dua yang
diperlihatkan di sini) terhu )ung secara mekanis dengan pintu/gerbang kanal.
Masing-masing sensor memiliki empat muatan positif yang dihasilkan oleh
residu arginin (Dimodifikasi dari Sigworth FJ. Nature 2003;423:21. Hak cipta ®
2003. Diadaptasi dengan izin dari Macmillan Publishers Ltd.).

Simpor
Kontranspor

Gambar 40-14, Gambaran skematis jenis-jenis sistem transpor. Transporter dapat
diklasifikasikan berdasarkan arah pergerakan/ perpindahan dan apakah terdapat satu
atau lebih molekul yang dipindahkan. Unipor juga dapat memungkinkan perpindahan
dalam arah berlawanan, bergantung pada konsentrasi molekul yang bersangkutan di
bagian dalam dan luar sel (Digambar dan diproduksi ulang dengan ijjn dari Alberts B,
et al. Molecular Biology of the Cell. Garland, ! 983).

Konsentrasi zat terlarut

Gambar 40-15. per [, a ..

Pembawa (difusi terfas’f"1^0 *<inetl*< difusi yang diperantarai oleh difusi pasif
berbandjn den§an difusi pasif. Laju perpindahan sementara jika melib-it? US dengan
konsentrasi zat terlarut, mengalami penjenuh'1 ^ pem^awa/ proses perpindahan
dapat maksimal sama dene ^°nsen,rasi pada kecepatan separuh zat terlarut (V u,, °
*°nstanta pengikatan (K ) pembawa untuk ,aJu maksimal).
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Membran

Ping
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memini i4,017’ Stoll<lomG,ri pompa Na‘-K'ATPase. Pompa ini momin "f1 ,,on
ba8lan dalam sel ke luar dengan

OO
Hf ping-pong" untuk difusi terfasilitasi. Sebuah protein pembawa (struktur abu-alm) tli iapisan-gan ,
dcngan z». terlarut dalam konsentrasi tinggi di salah satu sisi membran. Kemuriian .orja.i, perubahan k< ^
kosone tZTf rSK', H" f t0rli,rut dileP«l<=n <« sisi yang mendorong terjadinya rf.angan haru. Peniba*
kosong kemudian kembal, ke bentuk semula ("ping- menjl4 -p0ng., unluk menyelesaikan -kin-.

N,V

dnri

mok‘kn|VVToaSU•'?" K' dari luar kc dalam SC| un,uk Se,i‘ip
memhn L

g

c,l,11ldrol,sls

menjadi ADP oleh ATPase terkait-

Pomm in'- |Ua 5am|( fn .B^osida jantung lainnya menghambat
pacla Permukaan ekstrasel membran.

(Sumbangin

Rnpos,) ,"‘1

. s tem bersifat
partisinya. Difusi terfasilitasi ini memperlihatkan sifat-sifat
yang berbeda dengan difusi sederhana. Laju difusi
terfasilitasi, suatu sistem unipor, dapat mengalami kejenuhan;
yi. jumlah tempat pengikatan yang terlibat dalam difusi zat
terlarut spesifik tampak terbatas. Banyak sistem difusi
terfasilitasi bersihit stereospesifik, tetapi seperti difusi
sederhana, tidak memerlukan energi.
Difusi terfasilitasi dapat dijelaskan dcngan mekanisme
“ping-pong” (Gambar 40-16). Dalam model ini, protein
pembawa berada dalam dua konformasi/bentuk utama. Pada
keadaan ’’pong”, protein ini terpajan dcngan konsentrasi zat
terlarut yang tinggi, dan molekul zat terlarut berikatan dengan
bagian spesifik di protein pembawa. Transpor terjadi jika
perubahan konformasi menyebabkan protein pembawa
terpajan oleh konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah
(keadaan ”ping”). Proses ini bersifat reversibel total, dan
aliran netto yang menembus membran bergantung pada
gradien konsentrasi. Laju zat terlarut memasuki sel melalui
difusi terfasilitasi ditentukan oleh faktor-faktor berikut: (1)
Gradien konsentrasi di kedua sisi membran. (2) Jumlah
pembawa yang tersedia (ini adalah tahap kontrol utama).
(3)
Kecepatan interaksi antara zat terlarut dan pembawa.
(4)
Kecepatan perubahan konformasi protein pembawa
baik dalam keadaan terisi’ maupun ’kosong’.
Hormon mengatur difusi terfasilitasi dengan mengubah
jumlah pengangkut yang tersedia. Insulin meningkatkan
transpor glukosa di lemak dan otot dengan merekrut transporter
dari cadangan intrasel. Insulin juga meningkatkan transpor
asam amino di hati dan jaringan lain. Salah satu kerja terpadu
hormon glukokortikoid adalah meningkatkan transpor asam
amino ke dalam hati, tempat asam amino kemudian berfungsi
sebagai
substrat
untuk
glukoneogenesis.
Hormon
pertumbuhan meningkatkan transpor asam amino di semua
sel, dan estrogen melakukannya di uterus. Pada sel hewan,
terdapat paling sedikit lima sistem pembawa yang

berbeda untuk asam amino. Masing-masing sl's ^crjkatan
spesifik untuk satu kelompok asam amino ^^.^..gimpor
erat,dan sebagian besar bekerja sebagai sistem

eksitasi oleh listrik. Jika dirangsang secara tepat olch suatu
sinyal kimiawi yang diperantarai oleh suatu reseptor membran
sinaps spesifik (lihat pembahasan tentang transmisi S|nyal
biokimia, di bawah), pintu-pintu di membran terbuka
sehingga memungkinkan terjadinya influks cepat Na' atau a"
dengan atau tanpa efluks K') sehingga perbedaan voltase
segera berkurang dan segmen membran yang bersangkutan
mc
ngalami depolarisasi. Namun, berkat kerja pompa ion di
membran, gradien listrik tersebut segera dipulihkan. .
tcr

(Gambar 40-14).

Transpor Aktif
Molekul 1 ,l'r‘r I)crl)cda.....
dcngan difusi, yaitu bahwa
°lch kare— ■

mc':iauhi

Jika sejumlah besar area membran mengalami dcpo- ansasi
dengan cara ini, gangguan elektrokiinia ini akan menjalar seperti
gelombang merambati membran, dan menghasilkan impuls saraf.
Selubung mielin yang dibentuk oleh sel Schwann, membungkus
serabut saraf dan membentuk insulator listrik yang mengelilingi
sebagian besar saraf dan sangat mempercepat penjalaran
gelombang (sinyal) dengan membiarkan ion mengalir keluarmasuk membran hanya di bagian membran yang bebas dari
insulasi. Membran mielin terdiri dari fosfolipid, kolesterol,
protein, dan GSL. Protein di membran mielin relatif sedikit;
protein yang ada tampaknya berfungsi menyatukan berbagai
lapisan-ganda membran untuk membentuk struktur insulator
hidrofobik yang lrnpermeabel terhadap ion dan air. Penyakit
tertentu, misalnya sklerosis multipel dan sindrom Guillain-Barre,
ditandai oleh demielinasi dan gangguan hantaran saraf.

keseimbangan re-
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yan mcm
? Perrahankan gradien ini adalah *Tpase. , , “t' yan8 d'aktitkan oleh
Na- dan K‘ (Na'-K’ m^b,a„ ; T‘’ar 4°-'7)■ ATP** adalah suatu protein
befafctivi
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Mekanisme
Pembahasan tentang transporglukosa meringkaskanbanyak
dan pokok-pokok bahasan yang disebutkan di dalam bab iniC.lukosa harus masuk ke dalam sel sebagai tahap pertama
pemakaian energi- ^1 da*am adiposit dan otot, glukosa

“^bain dapat dnilawanXhCK.t^e'rasdhibiSi ATRlSe °,Ch

Impuls Saraf Disalurkan Ke Atas &
Ke Bawah Melalui Membran

j neuron
membentuk
I\«Uln
Membran yang memuv.i..—
permukaan
mempertahankan suatu asimetri voltase iiiuv.,.. -----dan
luar serta
bagian dalam (potensial listrik) -4”1
niudah

Glukosa Melibatkan Beberapa

;

(tegangan) bagi;ln

masuk melalui sistem transpor spesifik yang ditingkatkan
olch insulin. Perubahan transpor terutama disebabkan
oleh perubahan K k (diperkirakan karena peningkatan
atau penurunan transporter aktif), tetapi perubahan pada
Km juga mungkin berperan. Transpor glukosa melibatkan
berbagai aspek dari prinsip-prinsip transpor yang dibahas
sebelumnya. Glukosa dan Na' berikatan dengan pengangkut
glukosa di tempat yang berbeda. Na' berpindah ke dalam
sel mengikuti gradien elektrokiinia dan ’’menyeret” glukosa
bersamanya (Gambar 40-18). Jadi, semakin besar gradien
Na', semakin banyak glukosa yang masuk; dan jika Na' di
cairan ekstrasel rendah, pengangkutan glukosa akan terhenti.
Untuk mempertahankan gradien Na' yang curam, simpor
Na*-glukosa ini bergantung pada gradien yang diciprakan
olch Na*-K* ATPase, yang mempertahankan konsentrasi
Na'
intrasel tetap rendah. Mekanisme serupa digunakan untuk
memindahkan gula lain serta asam amino.
Perpindahan transelular gula melibatkan satu komponen
tambahan: suatu unipor (Gambar 40-1 8) yang
memungkinkan
glukosa yang terakumulasi di dalam sel berpindah melalui
permukaan yang berbeda menuju keseimbangan baru;
contohnya, hal ini terjadi di dalam sel usus, dan melibatkan
pengangkut glukosa (glucose transporter, GLUT 2).
Penanganan diare berat (seperti yang terjadi pada kolera)
memanfaatkan informasi di atas. Pada kolera, dapat terjadi
pengeluaran cairan dalam jumlah besar sebagai tinja cair

SIMPOR NATRIUM-GLUKOSA

Glukosa

LUMEN

CAIRAN EKSTRASEL

Gambar 40-18. Peminrhl

sel usus. Glukosa me ‘ lranse,u,ar gli-'kosa di dalam sebuah
luminal. Gradien Na’ y' Na* menembus membran epitel pertukaran Na*-K*, *
an ,T,end°rong simpor ini diciptakan oleh dengan kompartemen!erjac*' c*‘
|^ 8.
membran basal dan berhadapan Glukosa dengan kon Ca'ran.eks,rase| melalui
kerja Na’-K’ATPase. cairan ektrasel oleh S,®J,trfsi tin8g' di dalam sel
dipindahkan ke melalui GLUT2 (s US' terf^silitasi (suatu mekanisme
unipor)
U,UU Pen an
glukos«i sebenarnVl

S gkut glukosa). Simpor natrium- mengangkut 2 Na-'untuk
setiap glukosa.
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daJam waktu yang singkat sehingga terjadi dehidrasi berat dan mungkin
kematian. Terapi rehidrasi oral yang terutama terdiri dari NaCI dan
glukosa, telah dikembangkan oleh World Health Organization (WHO).
Transpor glukosa dan

Na1

menembus epitel usus memaksa (melalui

osmosis) perpindahan air dari lumen usus ke dalam sel usus sehingga
terjadi rehidrasi. Pemberian glukosa saja atau NaCI saja akan kurang
efektif.

Sel Memindahkan Makromolekul Tertentu
Menembus Membran Plasma
Proses yang menyerap molekul besar disebut “endositosis”. Sebagian
molekul ini (mis. polisakarida, protein, dan polinukleotida) bila dihidrolisis di
dalam sel, akan menghasilkan nutrien. Endositosis merupakan mekanisme
untuk mengatur kandungan komponen membran tertentu, misalnya
reseptor hormon. Endositosis dapat digunakan untuk mempelajari lebih
banyak mengenai fungsi sel. DNA dari satu jenis sel dapat digunakan untuk
mentransfeksi sel yang lain dan mengubah fungsi atau fenotipe sel yang
ditransfeksikan tersebut. Dalam eksperimen ini sering digunakan sebuah
gen spesifik, dan ini merupakan cara unik untuk meneliti dan menganalisis
regulasi gen yang bersangkutan. Transfeksi DNA bergantung pada
endositosis; endositosis berperan dalam masuknya DNA ke dalam sel.
Eksperimen semacam ini sering memanfaatkan kalsium fosfat karena Ca2*
merangsang endositosis dan mengendapkan DNA sehingga DNA lebih
mudah diendositosis. Sel juga mengeluarkan makromolekul melalui
eksositosis. Endositosis dan eksositosis, keduanya melibatkan pembentukan
vesikel dengan atau dari membran plasma.

.ke|end°sit0tik
Gambar 40-19. Dua jenis endositosis. Terbentuk vt'S'doSjtosiS *ase- (V) akibat
invaginasi sebagian membran p asm<ii. (jjperan 1_ ‘ cair (A) bersifat acak dan
tidak terarah. Endositosis • ^ c0ated P_> oleh reseptor (B) bersifat selektif dan
berlangsijng
sifik

pcng.ka

an (CP) yang dilapisi oleh protein klatrin (mater. ^ rl U'U'

untuk sasaran dilakukan oleh reseptor (simbol hitam) ya 8
beragam molekul. Hal ini menyebabkan terDe vesicle (CV).

ya

coated

A. E NDOSITOSIS
Semua sel eukariot secara terus menerus ‘menelan’ sebagian membran
plasmanya. Vesikel endositotik terbentuk ketika sebagian membran plasma
mengalami invaginasi, membungkus sedikit cairan ekstrasel dan isinya. Vesikel
kemudian terlepas sewaktu fusi membran plasma menutup leher vesikel di
tempat asal invaginasi (Gambar 40-19). Vesikel ini menyatu dengan struktur
membran lain dan memindahkan isinya ke kompartemen sel lain atau bahkan
kembali ke eksterior sel. Sebagian besar vesikel endositotik menyatu dengan
lisosom primer untuk membentuk lisosom sekunder yang mengandung enzim
hidrolitik sehingga merupakan organel khusus yang berfungsi sebagai ‘tempat
sampah’ intrasel. Isi makromolekul dicerna untuk menghasilkan asam amino,
gula sederhana, atau nukleotida, dan zat-zat ini berdifusi keluar vesikel untuk
digunakan kembali di dalam sitoplasma. Endositosis memerlukan (I) energi,
biasanya dari hidrolisis ATP; (2) Ca2t di cairan ekstrasel; dan (3) elemen kontraktil
di dalam sel (mungkin sistem mikrofiJamen) (Bab 48).

Tipe lain pinositosis, pinositosis absorptif adala sua proses selektif
yang diperantarai oleh reseptor dan teruta berperan dalam penyerapan
makromolekul. Jumlah tempat Pengikatan di membran plasma bagi
makromolekul ini ter ata Reseptor berafinitas tinggi ini memungkinkan
peme selektif ligan dari medium, meminimalkan penyerapan cairan atau
makromolekul larut lain yang tidak terikat, serta _f^n^ meningkatkan laju
masuknya makromolekul spesi dalam sel. Vesikel yang terbentuk selama
pinositosis absorpti berasal dari invaginasi (pits) yang diselubungi oleh
suatu m‘u^ filamentosa di sisi sitoplasmik dan diberi nama sesuai con pits
(cekungan bersclubung). Materi filamentosa dibent °leh protein klatrin
(clntbrin) pada banyak sistem. Protein ini memiliki struktur berkaki tiga
(disebut triskelion), dengan masing-masing kaki yang dibentuk oleh satu
rantai ringan dan satu rantai berat klatrin. Polimerisasi klatrin menja i
vesikel diarahkan oleh assembly particles yang terdiri an empat protein
adaptor. Protein-protein ini berinte dengan sekuens asam amino tertentu
di reseptor yang men^ muatan, dan memastikan selektivitas penyerapan.
Lipid 2 juga berperan penting dalam pembentukan vesikel. Selain itu.
protein dinamin yang mengikat dan mcnghidrolisis diperlukan untuk
membebaskan vesikel berselubung klatrin ar permukaan sel. Di sebagian
sel, coated pits dapat membent hampir 2% dari permukaan sel.
Salah satu contohnya, molekul lipoprotein berdensitas rendah (LDL)
clan reseptornya (Bab 25) mengalami internalisasi melalui coated pits
yang mengandung reseptor LDL. Vesi endositotik yang mengandung LDL
dan reseptornya ini ber usi dengan lisosom di dalam sel. Reseptor
dibebaskan dan di aur ulang ke membran permukaan sel, tetapi
apoprotein diuraikan dan ester kolesteril dimetabolisme. Sintesis reseptor
LDL diatur olch konsekuensi sekunder atau tersier pinositosis, misalnya
oleh produk metabolik—seperti kolesterol yang dibebaskan saat
penguraian LDL. Penyakit pada reseptor LDL dan internalisasinya secara
medis merupakan penyakit
penting dan dibahas di Bab 25.

Fa£ositOS‘S

Terdapat dua jenis endositosis yang umum. nlllosit.
terjadi hanyadi sel tertentu, misalnya makro ag a ,^nya virus,
Fagositosis melibatkan ingesti partikel besar mi , ^ aspek bakteri, sel, atau
debris. Makrofag sangat aknt aa
-kc{
ini dan dapat menelan 25% dari volume part ^ dapat tersebut per jam. Dalam
melakukannya, ma <* ^enit menginternalisasi 3% dari membran plasmanya
s atau seluruh membrannya setiap 30 menit.
s£[ dan
Pinositosis adalah sifat alamiah semua cairan. menyebabkan sel dapat
menyerap cairan ar ^ adalah Terdapat dua tipe pinositosis. Pinositosis ase ^
z
lurus melalui
terlarut suatu proses nonselektif yang menyerap suatu
pembentukan vesikel kecil yang er an itUj-an dengan konsentrasi di cairan
ekstrasel sekitar. em ^nya,
vesikel ini adalah suatu proses yang sangat a <ti .
^
Jengan
fibroblas menginternalisasi membian p as many ^ cja|am kecepatan sekitar
sepertiga kecepatan m« cro g menginternalisasi. Proses ini berlangsung <-LUas
dibandingkan dengan pembuatan me m i ran .ngga permukaan dan volume sel
tidak banyac eru
Jaurmembran harus diganti oleh eksositosis atau dengan ulang secepat
penggunaan melalui end ositosis.

rssrsisldldalam pinositosis a p diserap oleh pinositosis
(Bab 46).
dasarkan gugus manosa
absorptif pada fibroblas diKenai
6-fosfatnya. Yang menari , gug
tampaknya berperan penting dalam pe g
asam intrasel ke lisosom sel tempat gugus

u

>•»"

seperti hepatitis

juga

han hidrolase

_

*;s«, (i.«-

(men8en s (mengenai

sel T) memulai neuron motorik), da
Toksisitas besi juga berawal

kerusakan melalui ^“^■^STndositoSis. dari
penyerapan yang berlebihan mcla
B.

EKSOSITOSIS

__ ———

7-

melalui eksositosis. Proses mijug P
disintesis di
membran ketika komponen-kompone
8
plasma,
aparatus Golgi diangkut dalam vesikel ke m Sinyal untuk eksositosis sering
di permukaan
hormon tersebut berikatan eng.
■ gkat konsentrasi
g20 menyajikan
sel, akan memicu perubahan‘°^
Ca2*. Ca2’ memicu eksositosis. Gambar
.
. perbandingan mekanisme eksositosis anen
memiliki
P

Molekul yang dibebaskan melalu,

paling sedikit tiga nasib: (1) Me e I P*

^ dan
Mcnjadi

bagian menjadi protein

perifer,,^‘^^“'ndanglikosaminoglikan.
dari matriks ekstrasel, misalnya kolagen g
sinyal
(3) Dapat memasuki cairan ekstrase , n wkolamin, kepada sel lain.
Insulin, hormon Paratir°' ’
di dalam sel

semuanya terkemas dalam granula
dan p untuk dibebaskan jika timbul
stimulasi yang sc

Endositosis
Eksositosis
. endositosis dan eksositosis. Pada eksositosis terjadi Gambar
40-20. Perbandingan mekanisim pis.tunggal, sementara endositosis terbentuk dan kontak dua permukaan
dalam (sisi sitoplasma' kontak dua lapis-tunggal permukaan.
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Tabel 40-5. penyakit atau keadaan
Sebagian a kibat patologis
atau berkaitan
dengan
kelainan
! Penyakit
Kelainan1
Akondroplasia membran .
Mutasi di gen yang mengode
(MIM 1008001 _

(siUtU I

1

on

bentuk Charcot-Marie-’1 both tcrkait-krom°s
penyakit
neurologis
penyebab
demielinisasi)-

te'*

MUTASI YANG MENGENAI Pr0^aKIT
MEMBRAN MENYEBABKAN PENT
ikian
11
sede'
^ niengc«ai
bran

Berdasarkan fakta bahwa mem1
/anS
banyak organel dan berperan
cerda
—
ibanyak organei u.t.. —, _ .
p*1
proses tidaklah mengejutkan bahwa
dalammuta-s'i ^“^-^kit arau
nrorein membran dapat menyebabkan beragam
* sebagai
protein
Protein di membran dapat diklasiH1'-^ofllp0nen
ganggu
reseptor, pengangkut, kanal ion. enzim, <Jan niengalami
an
struktural. Anggota semua kelas ini sering
glikosilasi sehingga mutasi yang mengenai
mengubah fungsi protein-protein tersebut. ( ^oh penyakit
- ' • -------------------------------------------°*
.

Gambar 40-21. Diagram skematis sebuah taut celah (gap junction). Satu
konekson dibentuk oleh dua hemikonekson. Masing-masing hemikonekson
dibentuk oleh enam molekul koneksin. Zat terlarut berukuran kecil dapat
berdifusi melalui kanal di bagian tengah yang merupakan mekanisme
langsung komunikasi antarsel.

Sebagian Sinyal Disalurkan Melalui Membran
Sinyal biokimiawi spesifik, misalnya neurotransmiter, hormon,
dan imunoglobulin berikatan dengan reseptor spesifik (protein
integral) yang terpajan dengan bagian luar mem- bran sel dan
memindahkan informasi melalui membran ini ke sitoplasma.
Proses ini yang dinamai pembentukan sinyal transmembran
(transmeinbrane signaling), melibatkan pembenrukan
sejumlah sinyal, termasuk nukleotida siklik, kalsium,
fosfoinositida, dan diasilgliserol. Hal ini dibahas secara rinci di
Bab 42.
Tamil)- Cellcah Memmuimglldnkain) Aliran Langsung
Molekul dari Satu Sel ke Sel Lain
Taut celah (gap junction) adalah struktur yang memungkinkan
pemindahan langsung molekul kecil (hingga ~ 1200 Da) dari
satu sel Ice sel tetangganya. Struktur ini terdiri dari satu famili
protein yang disebut koneksin dan membentuk struktur
heksagonal yang terdiri dari 12 protein ini. Enam koneksin
membentuk hemichannel(setengah kanal) koneksin dan
bersatu dengan struktur serupa di sel sebelahnya untuk
membentuk kanal konekson sempurna (Gambar 40-21).
Beragam koneksin ditemukan di berbagai jaringan. Satu taut
celah mengandung beberapa konekson. Mutasi di gen yang
mengode koneksin dilaporkan berkaitan dengan sejumlah
penyakit, termasu kelainan kardiovaskular, salah satu jenis
kctul.an, dan penyak.

i ,n tercantum
atau gangguan akibat kelainan di protein menibr- .rmjnkan
diyang
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..........
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plasma,
dengan
^ebih dari
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lisosomprotein
(penyakit
sel D- jjj11apam
0rj-an
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di membra
juga
n
Lumw..
30dapat
jenismerugikan.
penyakiticikan.
atau
gangguan
genetik
yadi
&gen
. „rote
;n n1c
v.., .. --------Contohnya,
mutasi
yang
er
protein membran
yangmengenai
*berp •‘ tro
• Iotr£j_ 11
!„.rperan daJam
disebabkan
olehmitokondria
mutasi yang
berbag
v penyakit ncun dan
fosforilasi oksidatif dapat menyebabkan
i i,.niaK, uriii,
ter amino, gu |a’ ni„m,
dalamoptik
transpor
asam
gangguan lain (mis. neuropati
hered*
*
• • • -I.-mb
plasma
o oo
„apuanran
oleh
1 rotein membran juga dapat mengalami gane>& . keadaan
selain myrasi. Pembentukan autoantib0^ tc.f a
reseptor ascjrilkolin di otot rangka menyebabkan rriiastenia
tI gdavis. Islcemia dapat cepat memengaruhi integritas <-r agai
kanal ion di membran. Kelainan konstituen membran se ain
protein juga dapat merugikan. Dalam k;iitannya denga11 *P> ,
kelebihan kolesterol (mis. pada hiperkolesterolemia anl1 la ),
lisofosfolipid (mis. setelah digigit ular tertentu, yang isanya
mengandung fosfolipase), atau glikosfingolipid (nl,s- pac a
sfingolipidosis) dapat memengaruhi fungsi mem bran-

Fibrosis Kistik Disebabkan oleh tAutosi di
Gen Pengode Kanal Klorida
Fibrosis kistik (CF, Cystic Fibrosis) adalah penyak*c gen<-*tik
resesif yang banyak dijumpai pada orang berkulit putih <Ji
Amerika Utara dan
bagian tertentu Eropa utara. Penyakit mi
ditandai oleh infeksi bakteri kronik pada saluran napas serta
sinus, maldigesti lemak akibat insufisiensi eksokrin pankreas,
infertilitas pada pria karena gangguan perkembangan vas jdeferens,
uar biasa,
(>60
mmol/L). kadar klorida
telah
suatu
upaya yang
dan
peningkatan
dalam
keririgaj
Pada tahun 1989, se
krom osom 7.
untuk CF berhasil diidentifikasi di
gen

reseptor faktor pertumbuhan
fibroblas 3

Hiperkolesterolemia
familial (MIM
143890)

Mutasi di gen yang mengode
reseptor LDL

fibrosis kistik
(MIM
219700)

-

Mutasi di gen yang mengode protein
CFTR, suatu pengangkut

ciMutasi di gen yang mengode ■
kanal ion di jantung

Sindrom QT
panjang
kongenital
(MIM Wilson (MIM
Penyakit
192500)
277900)
Penyakit sel 1 (MIM
252500)

Sferositosis
herediter (MIM 1
82900).

Mutasi di gen yang mengode suatu
ATPase dependen- tembaga
Mutasi di gen yang mengode GlcNac
fosfotransferase dan menyebabkan
ketiadaan sinyal Man 6-P unluk
lokalisasi ; hidrolase tertentu di dalam
lisosom
; Mutasi di gen yang mengode spektrin
atau protein struktural ; lain di
membran sel darah

Metastasis; Kelainan di rantai oligosakarida
! glikoprotein dan glikolipid j
membran diperkirakan | _______
berperan penting ___________ fll

RINGKASAN
•
•

!

Hemoglobinuria;
Mutasi
yang
menyebabkan
nokturnal•
gangguan
perlekatan
jangkar
(MIM
• GPI pada
protein
J 1 1 f f UlI III —
__paroksismal
M.l/IUIl
JCI UUIUM
tertentu
di 3117701
! membran
sel
' Penyakit
darah
yang tercantum
merahcli sini dibahas lebih lanjut di bab-bab lain. Tabel ini

menyajikan contoh mutasi yang mengenai reseptor, pengangkut, kanal inn, enzim,
dan protein struktural. Contoh gangguan atau defisiensi glikosilasi glikoprotein juga
disajikan. Sebagian besar penyakit ini mengenai membran plasma.

Diketahui bahwa gen ini mengode protein 1480 asam
amino yailg disebut cystic fibrosis transmembrane regulator
(CFTR), SUatu kanal Cl yang dikendalikan oleh AMI siklik
(lihat Gambar 40-22). Kelainan pada permeabilitas Cl
membran
diperkirakan
menyebabkan
meningkatnya
kekentalan sejumlah besar sekret tubuh, walaupun mekanisme
pastinya masih sedang diteliti. Mutasi tersering (sekitar 7o%
pacia populasi Kaukasia tertentu) adalah delesi tiga basa yang
menyebabkan hilangnya residu 508, sebuah fenilalanin (Al- 1
Namun, lebih dari 1000 mutasi lain
508 * '

telah teridentifikasi. Mutasi-mutasi ini memengaruhi CFTR
setidaknya dalam empat cara: (1) mengurangi jumlahnya; (2)
memudahkan terjadinya kesalahan pelipatan dan retensi di
dalam RE atau aparatus Golgi, bergantung pada mutasinya;
(3) memengaruhi kemampuan kanal Cl- untuk membuka
(suatu proses yang dipengaruhi oleh ATP) jika mutasi
mengenai domain pengikat nukleotida; (4) mengurangi laju
aliran ion melalui kanal sehingga arus CF berkurang.
Komplikasi yang paling serius dan mengancam nyawa
adalah infeksi paru berulang akibat pertumbuhan berlebihan
berbagai patogen dalam sekresi kental saluran napas. Gizi
yang buruk akibat insufisiensi pankreas memperparah
keadaan. Oleh karena itu, terapi CF memerlukan upaya
komprehensif untuk mempertahankan status gizi, meneegah
serta mengobati infeksi paru, dan mempertahankan kesehatan
fisik serta psikologis. Kemajuan-kemajuan dalam bidang
genetika molekular memungkinkan dilakukannya analisis
mutasi untuk diagnosis pranatal dan untuk memeriksa
pembawa sifat (carrier) dalam keluarga yang salah satu
anaknya terkena penyakit ini. Saat ini para peneliti sedang
melakukan upaya-upaya untuk menggunakan terapi gen
dalam memulihkan aktivitas CFTR. Suatu preparat aerosol
DNase manusia yang mencerna DNA mikroorganisme di
saluran napas terbukti bermanfaat dalam terapi.

Membran adalah struktur kompleks yang terdiri dari
lipid, karbohidrat, dan protein
Struktur dasar semua membran adalah lapis-ganda
lipid. Lapisan-ganda ini dibentuk oleh dua lembaran
fosfolipid dengan gugus-gugus kepala polar hidrofilik
yang tersusun menjauhi satu sama lain dan terpajan
dengan lingkungan air di permukaan luar serta dalam
membran. Ekor nonpolar hidrofobik molekul ini saling
berhadapan, ke arah bagian tengah membran.
Membran adalah struktur yang dinamik. Lipid dan
protein tertentu memperlihatkan difusi lateral yang cepat.
Flip-flop berlangsung lambat untuk lipid dan
tidak terjadi pada protein.
Model mosaik cair merupakan model yang baik untuk
membahas struktur membran.
Protein membran diklasifikasikan sebagai protein integral
jika protein-protein tersebut terbenam erat di lapisanganda lipid dan sebagai protein perifer jika proteinprotein tersebut melekat secara longgar pada
bagian luar atau dalam membran.
Keduapuluh membran berbeda di sebuah sel mamalia
memiliki ftingsi intrinsik (mis aktivitas enzimatik) dan membran
ini menentukan kompartemen arau lingkungan khusus di
dalam sel yang memiliki Rings, spesifik (mis. lisosom)
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Gambar 40-22. Diagram struktur protein CFTR (tidak sesuai skala). Protein
mengandung dua belas segmen transmembran (mungkin heliks), dua
domain atau lipatan pengikat nukleotida (NBF1 dan NI3F2), dan satu
domain regulatorik (R). NBF1 dan NF3F2 mungkin mengikat ATP dan
menggabungkan hidrolisisnya dengan transpor Cl". Phe 508, lokus mutasi
utama pada fibrosis kistik, terletak di NBF1.
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Kelangsungan hidup organisme multisel bergantung PaCj*
kemampuannya untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang
terus-menerus berubah. Mekanisme komunikasi antarselsang^
diperlukan untuk adaptasi ini. Sistem saraf dan sistem endo ‘
melaksanakan komunikasi antarsel di seluruh tubuh. Sistem
saraf semula dipandang sebagai suatu sistem komunikasi ^
terfiksasi/menetap, sementara sistem endokrin men6haS'
hormon, yaitu perantara yang bergerak bebas
Pada kenyaatannya, kedua sistem regulatorik ini konvergensi
yang luar biasa. Contohnya, regulasi sarat si endokrin penting
dalam produksi dan sekresi seb hormon; banyak
neurotransmiter menyerupai hormon w proses sintesisnya,
pengangkutan serta mekanisme ker)a >- dan banyak hormon
disintesis di sistem saraf. Kata horn berasal dari bahasa
Yunani yang berarti membangkitkan un
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deskripsl
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m
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dapat bekerja pada sel-sel
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a
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Riordan JR Assembly of functional Ch rRci one

Insulin-lik'growth factor-I^o p I yang

pada sel tempat hormon tersebut ber -

'

harus masuk ke dalam sirkulasi sistemi c.
beragam hormon—masing-masing
kerja dan biosintesis, penyimpanan, sc
serta metabolisme tersendiri—untuk me
homeostasis. Keragaman biokimiawi mi
bab ini.

Telah berkembang

mekanisme
^ pengangkutan
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topik pada

KONSEP SEL TARGET

•1 vang terdiferenpada manusia terdapat sekitar 200 jenis se^ ^Qrang manusiasi. Hampir semua dari 75 trilyun sel pa a
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Tabel 41-2. Penentu respons sol target
sia menjadi target dari satu atau lebih dari 50 hormon yang
diketahui, tetapi hanya sebagian kecil yang menghasilkan
hormon. Konsep sel target adalah suatu cara yang berguna
untuk mempelajari kerja hormon. Dahulu, diduga bahwa
hormon memengaruhi satu jenis sel—atau hanya beberapa
jenis—dan bahwa hormon memicu efek biokimia atau fisiologis yang unik. Kini kita mengetahui bahwa suatu hormon
dapat memengaruhi beberapa jenis sel; bahwa lebih dari satu
hormon dapat memengaruhi satu jenis sel; dan bahwa hormon dapat menimbulkan berbagai efek pada satu sel atau sel
yang lain. Dengan ditemukannya reseptor hormon spesifik
intrasel dan di permukaan sel, definisi target telah diperluas
untuk mencakup semua sel tempat hormon (ligan) berikatan
dengan reseptornya meskipun respons biokimiawi atau
fisiologisnya belum diketahui.
Beberapa faktor menentukan respons sel target terhadap
suatu hormon. Faktor-faktor ini dapat dipandang dalam dua
kategori umum: (1) sebagai faktor yang memengaruhi
konsentrasi hormon di sel target (lihat Tabel 41-1) dan (2)
sebagai faktor yang memengaruhi respons sel target terhadap
hormon (lihat Tabel 41-2).

RESEPTOR HORMON
BERPERAN SENTRAL
Reseptor Melakukan Diskriminasi
Secara Tepat
Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam membuat
sistem kerja komunikasi berbasis-hormon diperlihatkan pada
Gambar 41-1. Hormon terdapat dalam konsentrasi yang sangat
rendah di cairan ekstrasel, umumnya dalam kisaran 10',s sampai
10',J mol/L. Konsentrasi ini jauh lebih rendah dibandingkan
dengan konsentrasi banyak molekul yang mirip secara
struktural (sterol, asam amino, peptida, protein) dan molekul
lain yang beredar pada kisaran konsentrasi 1 O'5 sampai 10‘3
mol/L. Oleh sebab itu, sel target harus membedakan tidak saja
antara berbagai hormon yang terdapat dalam jumlah kecil,
tetapi juga antara satu hormon dan molekul-molekul serupa
yang konsentrasinya
Tabel 41-1, Penentu konsentrasi suatu hormon di sel target
Laju sintesis dan sekresi hormon.
.rL
Kedekatan letak sel target dengan sumber hormon (e e
pengenceran).
,
..
Konstanta disosiasi hormon dengan protein pengang u spesifik di
plasma (jika ada).
,
Perubahan bentuk inaktif atau aktif suboptimal hormo menjadi bentuk
aktif penuh.
..
.
Laju bersihan hormon dari plasma oleh jaringan ^
melalui proses ppn^rnnan, metabolisme, ata^ -------------------------------------

❖
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dan karena setiap sistem kontrol yang efektif
y-lno
memiliki cara untuk menghentikan suatu resp°nS’ c cerje "
dipicu oleh hormon umumnya berhenti jika efekr°r
dari reseptornya.
nnn
Sel target didefinisikan berdasarkan kem‘irnF
untuk mengikat hormon tertentu melalui 1 rejev.

secara selektif. Agar interaksi hormon-resepr°r
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sccara fisiologis, beberapa ciri biokimiawi pada ,nC . ^
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Hormon

Reseptor

Gambar 41-1. Spesifisitas dan selektivitas reseptor
hormon. Berbagai jenis molekul beredar dalam
cairan ekstrasel (CES), tetapi hanya beberapa molekul
yang dikenali oleh reseptor hormon. Reseptor harus
memilih molekul ini di antara molekul-molekul
lain yang konsentrasinya tinggi. Gambar sederhana
ini memperlihatkan bahwa sebuah sel dapat tidak
memiliki reseptor hormon (1), memiliki satu reseptor
(2+5+6), memiliki reseptor untuk beberapa hormon
(3), atau memiliki reseptor, tetapi tanpa hormon di

sekitarnya (4).

I2I3I

4
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fungsional: satu domain mengikat hormon; yang ain mengikat regio DNA
tertentu; domain ketiga berperan dalam interaksi dengan protein
koregulator lain yang menyebabkan pengaktifan (atau penekanan)
transkripsi gem dan domain keempat mungkin menentukan pengikatan
satu atau lebih protein lain yang memengaruhi lalu- mtas
reseptor di dalam sel.
Fungsi ganda pengikatan dan penggabungan »n mendefinisikan suatu
reseptor, dan penggabungan pengi ata _ hormon dengan transduksi
sinyal—sehingga disebut se agai
reccptor-effcctor coupling (penggabungan/penyambungan

lihat Gambar 19-5) adalah efek lanjutan dari reseptor kelas
ini (lihat Bab 42 untuk rincian lebih lanjut).
Studi pembandingan beberapa reseptor steroid
yang berbeda-beda dengan reseptor hormon tiroid
mengungkapkan adanya konservasi sekuens asam amino di
regio tertentu, terutama di bagian domain yang mengikat
DNA. Hal ini menyadarkan kita bahwa reseptor tipe steroid
atau tiroid adalah anggota dari suatu superfamili besar
reseptor nukleus. Banyak anggota dari famili ini belum
diketahui ligannya sampai saat ini sehingga disebut reseptor
yatim (orphan receptoj). Superfamili reseptor nukleus ini

reseptor dcngan efektor)—inilah yang merupakan lang a ^ pertama dalam

berperan penting dalam mengatur transkripsi gen oleh

amplifikasi respons hormon. Peran ganda in juga membedakan reseptor

hormon, seperti dijelaskan di Bab 42.

sel target dari protein Pembawa di plasma yang mengikat hormon tetapi
tidak menghasi a sinyal (lihat Tabel 41-6).

Reseptor Adalah Protein
Beberapa kelas reseptor hormon peptida telah didefinisikan. Contohnya,
reseptor insulin adalah suatu heterotetramer (cx2P2) yang disatukan oleh
banyak ikatan disulfida tempat subunit a ekstrasel mengikat insulin dan
subunit P (yan& menembus membran) menyalurkan sinyal melalui tirosin
protein kinase di bagian subunit yang berada di sitoplasma polipeptida ini.
Reseptor untuk faktor pertumbuha^
mirip-insulin 1 (IGF-1) dan faktor pertumbuhan epidcrm^ (EGF)
umumnya memiliki struktur serupa dengan resep insulin. Reseptor hormon
pertumbuhan dan prolaktm J B menembus membran plasma sel target,
tetapi tidak mel"‘ aktivitas protein kinase spesifik. Namun, terikatnya g pada
reseptor ini menyebabkan asosiasi dan aktivasi ja protein kinase yang sama
sekali berbeda. yaitu Jalur J‘

Scat. Reseptor hormon polipeptida dan katekolamin
y.«
menyalurkan sinyal dengan mengubah laju produks. cAM melalui Gprotein, ditandai oleh adanya tujuh domain y^g menembUs mcmbran pl**™;
Pengaktivan protein km
dan pembentukan A^P S,khk (cAMP’ 35301 3’5

HORMON DAPAT DIKLASIFIKASIKAN
DENGAN BEBERAPA CARA
Hormon dapat diklasifikasikan sesuai komposisi kimia, sifat
kelarutan, letak reseptor, dan jenis sinyal yang digunakan
untuk menyampaikan efek hormon di dalam sel. KJasifikasi
yang didasarkan pada dua sifat terakhir disajikan pada Tabel
413, dan gambaran umum masing-masing kelompok
disajikan pada Tabel 41 -4.
Hormon di kelompok pertama bersifat Iipofilik. Setelah
disekresikan, hormon ini berikatan dengan protein pembawa/
pengangkut di plasma, suatu proses yang mengatasi masalah
kelarutan sambil memperlama waktu-paruh hormon
dalam plasma. Persentase relatif hormon bentuk terikat
dan bentuk bebas ditentukan oleh afinitas pengikatan dan
kapasitas pengikatan protein pengangkut. Hormon bebas,
yaitu bentuk yang secara biologis aktif, mudah menembus
membran plasma Iipofilik semua sel dan bertemu dengan
reseptor di sitosol atau nukleus sel target. Kompleks Iiganreseptor dianggap sebagai perantara intrasel pada kelompok
larut-air
Kelompok utam L- A
yang berikatan den * terdiri dari hormon iarut-air

yang berikatan Ye,1mem^ran plasma sel sasaran. Hormon
gan permukaan sel berkomunikasi
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dengan proses metabolik intrasel melalui molekul perantara
vang disebut second messenger (hormon itu sendiri adalah
perantara pertama), yang dihasilkan sebagai konsekuensi
dari interaksi ligan-rcseptor. Konsep second messenger
berasal dari pengamatan bahwa epinefrin berikatan dcngan
membran plasma sel tertentu dan meningkatkan cAMP
intrasel. Hal ini diikuti oleh serangkaian eksperimen bahwa
cAMP dibuktikan memerantarai efek sejumlah besar
hormon. Hormon yang jelas menggunakan mekanisme ini
d.perl.hatkan d.
Kelompok II.A Tabel 41-3. Sampai saat mi, hanya satu
hormon, faktor natriuretik atrium {atrial natriuretic factor,
ANF) yang menggunakan cGMP sebagai second messenger,
tetapi hormon lain mungkin akan ditambahkan ke Kelompok
II.B. Beberapa hormon yang banyak di antaranya semula
diperkirakan memengaruhi cAMP, tampaknya menpinakan ion
kalsium (Ca2-) atau metabolit fosfoinositida kompleks (atau
keduanya) sebagai sinyal intrasel Hormon-hormon ini
diperlihatkan di Kelompok H.C dalam tabel tersebut. Perantara
intrasel untuk Kelompok II.D adalah kaskade protein kinasefosfatase. Beberapa dari anggota 'e ompo ini telah berhasil
diidentifikasi, dan satl-* lormon apat menggunakan lebih dari
satu kaskade kinase. Beberapa - hormon dapat dimasukkan ke
dalam lebih dari satu kategon, dan pengelompokan ini dapat
berubah dengan muncu nya informasi-informasi baru.

KERAGAMAN SISTEM ENDOKRIN

Hormon Disiimtesis do Berbagai Susunan Sel
Hormon disintesis di organ-organ yang dira ^ mata untuk tujuan
spesifik ini, misalnya tiro* j.

nin), adrenal (glukokortikoid serta m,^ ° h° prolaktin, hipofisis
(TSH, FSH, LH, hormon perturnb
AC I H). Sebagian organ dirancang u . a> ovarium fungsi
berbeda, tetapi berkaitan erat.
roduktif
esmenghasilkan oosit matang dan hor"\ spermatozoa tradiol dan
progesteron. Testis mengha
di sel

dua

matang dan testosteron. Hormon juga
(peptida
khusus di dalam organ lain, misalnya u (angiotensin mirip-glukagon), tiroid
(kalsitonin), dan g )
,

II) sehingga sintesis sebagian hormon memer u

renkim lebih dari satu organ
misalnya^^'’.^“(kalsitriol). diperlukan untuk
menghasilkan
3.
Di bawah ini dibahas contoh keragaman a am

,
$

^

mon ini yang masing-masing telah berkem ang u
menuhi tujuan tertentu.
Hormon Secara Kimiawi Beragam
Hormon disintesis dari beraneka ragam bahan
yang berasal dari kolesterol. Hormon
glukokortikoid, mineralokorti oi

me_

honTK)47 4urr>um kelompok-kelompok

Tabel 41-3. Klasitikasi hornion
berdaSc 1 ^* 1
mekanisme kerja
•• Hormon yang berikatan dcngan reseP
intrasel
Androgen

Kelompok I

Kalsitriol (1,25[OH]?-D3)

Estrogen
Glukokortikoid
Mineralokortiko
id
Progestin
Asam refinoat
II. Hormon tiroid (T dan TJ
3
for di
Hormon yang berikatan dengan
resep
permukaan sel
A. Second messenger berupa cAMP
Katekolamin a2adrenergik
Katekolamin fJodrenergik
Hormon
adrenokorfikofropi
k
Hormon
antidiuretik
Kalsitonin
Gonadotropin korion
manusia
Corticotrophin-releasing
hormone
Follicle-stimulating hormone
Glukagon
Lipotropin
Luteinizing hormone
Melanocyte-stimulating
hormone
Hormon paratiroid
Somatostatin
Thyroid-stimulating hormone
B.
Second messenger berupa

cGMP
Faktor natriuretik atrium
Nitrogen oksida
C.
Second messenger berupa kalsium °
fosfatidilinositol (atau keduanya)
Asetilkolin (muskarinik)
Katekolamin a,-adrenergik
Angiotensin II
Hormon antidiuretik (vasopresin)
Kolesistokinin
Gastrin

^af^rmon mi Banyak
mencakup
escr0gen,

Gonadotropin-releasing hormone
Oksitosin
Platelet-derived growth factor
Substansi P
Thyrotropin-releasing hormone

*>.,nSecond messenger berupa kaskade
k
atau fosfatase
Adiponektin
Somatomamotropin korion
Faktor pertumbuhan
epidermis
Eritropoietin
Faktor pertumbuhan
fibroblas
Hormon pertumbuhan
Insulin
Faktor pertumbuhan
mirip-insulin I dan II
Leptin
Faktor pertumbuhan saraf
Platelet-derived growth
factor
Prolaktin

keunikan masing-masing. Hormon-hormon ini memiliki
massa molekular dalam kisaran 25-30 kDa bergantung pada
derajat glikosilasi dan panjang rantai (3.

,"nase

. Kelarutan
Protein
-Pengangkut
•

Q

^^ ktuparuh
. _. plasma
•

s
J!®iiator
eptor

Medi<

Steroid,
iodotironi
n,
kalsitriol,
retinoid
Lipofilik
Ya
Lama
(jam
sampai
hari)
Intrasel
Kompleks
hormonreseptor

Polipeptida, protein,
glikoprotein, katekolamin

Hidrofilik
Tidak

......... ______
Singkat (menit)
Membran plasma
cAMP, cGMP, Ca2',
metabolit kompleks
fosfoinositol, kaskade
kinase

Progestin, dan 1,25(OH),-D3 (lihat Gambar 41-2). Pada
sebagian kasus, hormon steroid menjadi molekul prekursor
bagi hormon lain. Contohnya, progesteron adalah hormon
sejati, tetapi juga merupakan prekursor dalam pembentukan
glukokortikoid, mineralokortikoid, testosteron, dan estrogen.
Testosteron adalah zat antara obligatorik dalam biosintesis
estradiol dan dalam pembentukan dihidrotestosteron (DH I).
Dalam contoh-contoh ini yang diuraikan secara lebih rinci di
bawah, produk akhir ditentukan oleh jenis sel dan rangkaian
enzim terkait di dalam tempat prekursor tersebut berada.
Asam amino tirosin adalah titik awal dalam
pembentukan katekolamin dan hormon tiroid, yakni
tetraiodotironin (tiroksin; T() dan triiodotironin (T() (Gambar
41-2). T3 dan bersifat unik karena kedua hormon ini
memerlukan penambahan iodium (sebagai 1) untuk
bioaktivitasnya. Karena iodium dalam makanan sangat sedikit
di banyak belahan dunia, dikembangkanlah mekanisme rumit
untuk menimbun dan mempertahankan I’.
banyak hormon yang berupa polipeptida atau
glikoprotein. Hormon-hormon ini memiliki ukuran bervariasi
dari thyrotropin-releasing hormone (TRH). suatu tripeptida
hingga
polipeptida
rantai-tunggal,
seperti
hormon
adrenokortikotropik (ACTH; 39 asam amino), hormon
paratiroid (PTH; 84 asam amino); dan hornion pertumbuhan
(GH; 191 asam amino) (Gambar4l-2). Insulin adalah suatu
heterodimer rantai AB masing-masing dari 21 clan 30 asam
amino. Follicle-stimulating, hormone (FSH), lutein izing-l}0
rmone (LH), thyroid-stimulating hormone (TSH), dan
gonadotropin korion (CG) adalah hormon glikoprotein dengan
struktur heterodimerik ap. Rantai

cX cli semua hormon ini identik, dan rantai [3
menentukan

Hormon Disintesis & Dimodifikasi dalam Berbagai Cara
Agar Aktivitasnya Sempurna

Sebagian hormon disintesis dalam bentuk akhir dan segera
disekresikan. Hormon yang termasuk dalam kelompok ini
adalah hormon yang berasal dari kolesterol. Hormon lain,
seperti katekolamin disintesis dalam bentuk akhir dan
disimpan di sel penghasilnya. Hormon yang lain lagi
disintesis dari molekul prekursor di scl penghasil, kemudian
diproses dan disekresikan jika terdapat rangsang fisiologis
(insulin). Akhirnya, terdapat juga hormon lain yang diubah
menjadi bentuk aktif dari molekul prekursor di perifer (T 3 dan
DHT). Semua contoh ini dibahas secara lebih rinci di bawah.
BANYAK HORMON DIBUAT DARI

KOLESTEROL

Steroidogenesis Adrenal

Hormon steroid adrenal disintesis dari kolesterol. Kolesterol
sebagian besar berasal dari plasma, tetapi sebagian kecil
disintesis in situ dari asetil-KoA melalui mevalonat dan
skualen. Banyak dari kolesterol di adrenal mengalami
esterifikasi dan disimpan dalam butiran lipid di sitoplasma.
Jika adrenal mendapat rangsangan dari ACTH, t<_rjadi
pengaktifan esterase, dan kolesterol bebas yang teibentuk
diangkut ke dalam mitokondria, tempat enzim pemutus rantai
samping sitokrom P450 (P450scc) mengu ah kolesterol
menjadi pregnenolon. Pemutusan rantai samping melibatkan
serangkaian hidroksilasi, mula-mula di C2, da.n kemudian di
C,0, dan diikuti oleh pemutusan rantai samping (pengeluaran
fragmen enam-karbon isokaproa en a)
untuk menghasilkan steroid 21-karbon (Gambar 41-3, atas).
Untuk memindahkan kolesterol ke P450scc di mem ran
dalam mitokondria diperlukan protein regulatoiik a 'lit
steroidogenik (steroidogenic acute regulatory protein, StAR)
yang dependen-ACTH.
Semua hormon steroid mamalia dibentuk dari kolesterol via
pregnenolon melalui serangkaian reaksi yang terjadi di
mitokondria atau retikulum endoplasma sel pembentuk.
Reaksi tersebut membutuhkan hidroksilase yang memerlukan
oksigen molekular dan NADPH, sedangkan reaksi
dehidrogenase, isomerase, dan liase juga dibutuhkan untuk
tahap-tahap tertentu. Dalam steroidogenesis adrenal terdapat
spesifisitas sel. Contohnya, 18-hidroks. asc dan 19hidroksisteroid dehidrogenase yang diperlukan
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A. TURUNAN KOLESTEROL
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Andio&en atau prekursor androgen utama yang dihasilkan
oleh korteks adrenal adalah dehidroepiandrosteron (DHEA).
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Sintesis
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pertama berlangsung cepat, sedangkan hidroksilasi Cn relatif
lambat. Jika posisi CM mengalami hidroksilasi, kerja 17ahidroksilase terhambat dan jalur reaksi yang diikuti adalah
jalur mineralokortikoid (membentuk kortikosteron atau
aldosteron, bergantung pada jenis sel). 17a-Hidroksilase
adalah suatu enzim retikulum endoplasma halus yang bekerja
pada progesteron atau lebih sering pada pregnenolon. 17aHidroksiprogesteron mengalami hidroksilasi di C2| untuk
membentuk H-deoksikortisol yang kemudian mengalami
hidroksilasi di CM untuk membentuk kortisol, hormon.
- glukokortikoid alami yang paling kuat pada manusia. 21Hidioksilase adalah enzim retikulum endoplasma halus,
sementara 1 lP-hidroksilase adalah enzim mitokondria. Oleh
sebab itu, dalam steroidogenesis terjadi perpindahan berulang
substrat masuk dan keluar mitokondria.
C. S INTESIS A NDROGEN
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SCCara
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• 't'

sam in dua karb
melalui keria 17 ^,
™
P S - °n
bagian dari * Ilase* Aktivitas liase sebenarnya adalah
mengatalisis^"?'ja"Pama (P450cl7) dengan enzim yang /-mdroksilasi. Karena itu,
protein ini adalah
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dren-il ^er^l,n8SI ganda. Aktivitas liase penting baik bagi
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^-•17 menveh 'P!'0gCsrc,"on- Reduksi androstenedion di posisi
adrenal Va * °i ^ cncuknya testosteron, yaitu androgen
dihasilkan ^ Poten- Sejumlah kecil testosteron
bcsar diri ko 3 ^ ,”lckl*u‘ niekanisme ini, tetapi sebagian
dan konvcrsi iru berlangsung dj testis.

Steroidogenesis di Testis
Progesteron
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CH2OH
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Androgen testis disintesis di jaringan interstisium oleh sel eydig. Prekursor
langsung steroid-steroid gonad, seperti steroid adrenal adalah kolesterol.
Tahap penentu kecepatan, seperti di adrenal adalah penyaluran kolesterol
ke membran a am mitokondria oleh protcin pengangkut StAR. Jika telah
erada di lokasi yang tepat, kolesterol diproses oleh enzim pemutus rantai
samping P450scc. Perubahan kolesterol menjadi pregnenolon di adrenal,
ovarium, dan testis identik satu sama lain. Namun, di dua jaringan terakhir,
reaksi tersebut dipicu olch LH dan bukan oleh ACTH.
Perubahan pregnenolon menjadi testosteron memerlukan erja lima
aktivitas enzim yang terkandung dalam tiga protein: v ) 3p-hidroksisteroid
dehidrogenase (3p-OHSD) dan A''4' IS°!Jlerasc; (2) 17a-hidroksilase dan 17,20liasc; dan (3) 7p-hidroksisteroid dehidrogenase (17P-OHSD). Sekuens
im yang dinamai jalur progesteron (atau A4), diperlihatkan sisi kanan Gambar
41-5. Pregnenolon juga dapat diubah
menjadi testosteron oleh jalur dehidroepiandrosteron
(atau A5), yang diperlihatkan di sisi kiri Gambar 41-5- Rute A tampaknya
paling sering dilalui di testis manusia.
Pada testis tikus, lima aktivitas enzim ini terletak di fraksi mikrosom,
dan terdapat keterkaitan fungsional erat antara aktivitas 3p-OHSD dan
A^-isomerase dan antara 17a- hidroksilase dan 17,20-liase. Pasanganpasangan enzim ini. yang keduanya terkandung dalam satu protein,
diperlihatkan di sekuens reaksi umum pada Gambar 41-5.

Dj Jc>ringan Perifer,
Dihidrostestosteron Dibentuk dari
Testosteron

ALDOSTERON

rr?Jbrperandaiamsin,esis•«*»«*.«»« ad^i
mr,,|:r';i.1ci T ' -OI ' S.U °
' °'
" androgen). Enzim diperlihatkan dalam kulak persegi, dan
modulus, d, I.ap tahap diber, ars,r. Perhatikan bahwa aktivitas 1 7-hidroksilase dan 1 7.20-liase adalah
bag,an dan satu enzim, yang dinamai P4S0C17 (Sedikit dimodifikasi dan diproduksi ulang dengan mn dari
Harding BW Dalam: Cndaq/inolagy, vol. 2. DeCrool l.| (edl. Crune & Stratton, 1979. Hak cipla O 1979 Elsc*vier
Inc. Dicetak ulang dengan izin dari Elsevier).

Testosteron dimetabolisme melalui dua jalur. Satu jalur melibatkan
oksidasi di posisi 17, dan yang lain melibatkan reduksi di ikatan rangkap
cincin A dan 3-keton. Metabolisme jalur pertama terjadi di banyak
jaringan, termasuk hati, dan menghasilkan 17-ketosteroid yang
umumnya inaktif

atau kurang aktif dibandingkan dcngan senyawa induk. Metabolisme oleh
jalur kedua, yang kurang cfisien, terutama terjadi di jaringan target dan
menghasilkan metabolit poten dihidrostestosteron (DHT).
Produk metabolik yang paling signifikan dari testosteron adalah DHT
karena di banyak jaringan, termasuk prostat, genitalia ekstcrna, dan
beberapa bagian kulit, DHT ini merupakan bentuk hormon yang aktif.
Kandungan DHT dalam plasma pria dewasa adalah sekitar scperscpuluh
dari kadar testosteron, dan sekitar 400 pg DHT diproduksi setiap hari
dibandingkan dengan sekitar 5 mg testosteron. Sekitar 50-100 pg DHT
disekresikan oleh testis. Sisanya diproduksi dari testosteron di perifer
dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh 5ct-reduktase yang dependenNADPH (Gambar 41-6). Oleh sebab itu, testosteron dapat dianggap suatu
prahormon karena zat ini diubah menjadi senyawa yang jauh lebih kuat
(dihidrotestosteron) dan karena sebagian besar perubahan ini terjadi di
luar testis. Sebagian estradiol dibentuk dari aromatisasi testosteron di
jaringan perifer, terutama pada pria.

Steroidogenesis di Ovarium
Estrogen adalah suatu famili hormon yang disintesis di berbagai jaringan.
17P-Estradiol adalah estrogen primer yang berasal dari ovarium. Di
sebagian spesies, cstron, yang disintesis di banyak jaringan, berjumlah lebih
banyak. Pada kehamilan, estriol diproduksi relatif lebih banyak, dan senyawa
ini berasal dari plasenta. Jalur umum dan lokalisasi subselular enzim-enzim
yang berperan dalam tahap awal sintesis estradiol sama dengan jalur
lokalisasi enzim yang terlibat dalam biosintesis androgen. Beberapa hal
yang khas untuk ovarium diperlihatkan pada Gambar 41-7.
Estrogen dibentuk oleh aromatisasi androgen dalam suatu proses
kompleks yang melibatkan tiga tahap hidroksilasi yang masing-masing
memerlukan O, dan NADPH. Kompleks enzim aromatase
diperkirakan termasuk suatu P450 mono- oksigenase. Estradiol dibentuk
jika substrat kompleks enzim ini adalah testosteron, sedangkan estron
terbentuk dari aromatisasi androstenedion.
Sumber berbagai steroid ovarium sulit diungkapkan, tetapi diketahui
terjadi perpindahan substrat antara dua tipe sel. Sel teka adalah sumber
androstenedion dan testosteron. Keduanya diubah oleh enzim aromatase
di sel granulosa masing-masing menjadi estron dan estradiol.
Progesteron, suatu prekursor bagi semua hormon steroid, diproduksi dan
disekresikan oleh korpus luteum sebagai produk-akhir dari hormon
karena sel korpus luteum tidak mengandung enzim yang dapat
mengubah progesteron menjadi hormon steroid
lain (Gambar 41-8).
Cukup banyak estrogen yang dihasilkan melalui aromatisasi
androgen di jaringan perifer. Pada pria, aromatisasi perifer testosteron
menjadi estradiol (E,)
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Cambar 41-5. Jalur biosintesis testosteron. Jalur di sisi kiri gam ar disebut jalur
A5 atau dehidroepiandrosteron; jalur di sisi kanan dise ut jalur A' 1 atau
progesteron. Tanda bintang menunjukkan bahwa aktivitas 1 7-hidroksilase dan
17,20-liase berada di satu protein yang sama, yaitu P450c1 7.

. .
•dan diproduksi ulang dengan izin dari Ganong WF. Review ot
Gambar 41-7. B.os.ntesis estrogen (Sedikit dimoditiKas Medical
Physiology, ed ke-20. McGraw-Hill, 2001).
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medula adrenal. Karena PNMT bersifat
epjnefrin
dugaan bahwa perubahan norepinefrin men)® cjuksi oleh
berlangsung di sitoplasma. Sintesis PNMT d*11^^ sistem
hormon glukokortikoid yang mencapai medula n1*" <Tradjen
porta intra-adrenal. Sistem khusus ini mencipn ^oIlsentrasj
konsentrasi 100 kali lipat dibandingkan dengan jr(,naj yang
di darah arteri sistemik, dan konsentrasi intr^'a . p^MX
tinggi ini tampaknya diperlukan untuk mengin^u

T3 dan T4 Menggambarkan Keragarn°n
Sintesis Hormon
NOREPINEFRIN

PNPT

EPINEFRIN
metiltransferase)^' ' ' *<a,e*<0*am'n (PNMT, feniletanolaminNOS nteS S

ntesis dopamin. L-Dopa, prekursor dopamin, mudah m
us sawar darah-otak sehingga menjadi zat yang penting dalam
pengobatan penyakit Parkinson.
B. D OPA D EKARBOKSILASE T ERDAPAT DI Semua Jaringan

l.n/.im larut ini memerlukan piridoksai fosfat untuk mengubah
L-dopa menjadi 3,4-dihidroksifeniletilamin (dopamin).

Pembentukan triiodotironin (T3) dan tetra‘°dotl ”ln
(tiroksin; T4) (lihat Gambar 41-2)
banyak prinsip keragaman yang dibahas dalan1 ‘jan **
Kedua hormon ini memerlukan sebuah unsur ^anj*sjntgsj^
(iodium) agar memiliki bioaktivitas; keduan/a c
's
sebagai bagian dari sebuah molekul prekursor yaI1» ,^Ut
besar (tiroglobulin); kedua hormon ini disilT1Pa^en;^^
1
reservoar intrasel (koloid); dan terdapat konversi ^
t>rl
T3 (hormon yang jauh lebih aktif) di jaringan p .
,.
Hormon tiroid T, dan F, bersifat unik k^^/j^duan ^
(sebagai iodida) adalah komponen yang esensial bag1 c
len
Di sebagian besar tempat di dunia, iodium adalah
ar,n a 3 lm
tanah y;uig jarang ditemukan sehingga kandung ^ . ‘
makanan menjadi rendah. Untuk memperoleh dan menyimpan
unsur penting ini serta untuk mengubahnya mcnj-1
bentuk
dapat
ke dalam senyawa org*iri ah
unsur yang
penting
im dimasukkan
serta
u
1 saaC
berkembang
yang
kompleks.
Pad*org
bentuk y;ingsuatu
dapatmekanisme
dimasukkan
ke dalam
senyawa
berkembang
suatu
mekanismedronin
yang kompleks.
tiroid harus
menyintesis
dari tirosin,Pada
dan sintesis
sama, tiroid harus
menyintesis
dronin(Gambar
dari tirosin,
d:
«• j-Unr.
riroelobulin
41-11)ini berlangsung di dalam tiroglobulin (Gambar 41-1 — ^envawn
Tiroglobulin adalah prekursor dan TV Senyawa
s'I:,sl dan
Tiroglobulin—Jr.
-•besar
|
be$arvanp renjliko
terg

im

adalah suatu protein

en an rnassa

^ 8

molekular 660 kDa. Karbohidrat

-Cruo28^0%,d;,r'■'™«iobuiin dan.iodida

(>
dalarr. i ’
’ 8antung pada kandungan iodium
besar anai?" .^‘ro8*°huIin tersusun dari dua subunit masin > r0tCm
'n‘ mcngandung 115 residu tirosin yang iodiHg,mr:nS lcrP°tcnsi
mengalami iodinasi. Sekitar 70% inakrir ' * a'-1 r‘roSl°hulin
berada dalam bentuk prekursor
se,n,!' m0"",01d0tir0Sin (MlT> dan diiodotirosin (DIT), Jika n 7
^
’Crat,a dalam rcsidu iodotironil.T, danTy
7:1 pjrj0- ? memadai. rasio T/T, menjadi sekitar JUpt t e s*ens*
iodium, rasio ini menurun, demikian niolek M a,K 'j18'111
Tiroglobulin, yakni suatu
k°nfor CSaf en^an sc^‘tar 5000 asam amino, menghasilkan
orpnnip1|1.1SI- yan,^ diperlukan untuk penggabungan tirosil dan
hormn aS- IOt 111,11 yang dibutuhkan dalam pembentukan bagian \
tlr OK f unnn
|
>°‘icid. Molekul ini disintesis di temn ir
^ an berP'ndah
ke lumen untuk menjadi
junil-ili . eny,mPanan I ( dan 1 ( di koloid; di tiroid normal, bebem
m n ini cuku
°.
P untuk beberapa minggu. Dalam masukPl! SeCClah stimulasi
tiroid olch TSH, koloid
aktivir-i r '
^ ^an terjadi peningkatan mencolok
mennhi I a^°.lsosoni- Berbagai protease asam dan peptidase
Pemben/tISIS tiro8,obu,in menjadi asam-asam amino bagim ,U <rjya’
tcr,
nasuk T dan T yang dikeluarkan dari

r.ro^but: f l bt Gambar 41->D Oleh sebab icu, a a .i i suatu prohormon
yang sangat besar.

Ta^ap^Di,skret°d,da Me*il5at*can Beberapa

ke dalam MIT dan DIT juga terganggu. Senyawa yang
terpenting dalam hal ini adalah obat tiourea. Obat ini
digunakan sebagai obat anritiroid karena kemampuannya
untuk menghambat biosintesis hormon tiroid di tahap ini.
Jika terjadi iodinasi, iodium tidak mudah meninggalkan
tiroid. Tirosin bebas dapat mengalami iodinasi, tetapi
senyawa ini tidak digunakan untuk membentuk protein
karena tidak ada tRNA yang mengenali tirosin beriodium.
Penggabungan dua molekul DIT untuk membentuk
T. —atau sebuah MIT dan DIT untuk membentuk T —
terjadi di dalam molckul tiroglobulin. Enzim penggabung
(coupling enzyime) yang berbeda belum ditemukan, dan
karena ini merupakan suatu proses oksidatif, diperkirakan
bahwa terdapat tiroperoksidase yang mengatalisis reaksi
ini dengan merangsang pembentukan radikal bebas
iodotirosin. Hipotesis ini didukung oleh pengamatan
bahwa obat yang menghambat oksidasi P juga menghambat
proses penggabungan. Hormon tiroid yang terbentuk
tetap merupakan bagian integral dari tiroglobulin sampai
tiroglobulin terurai, seperti dijelaskan di atas.
Deiodinase mengeluarkan I' dari molekul mono- dan
diiodotirosin inaktif di tiroid. Mekanisme ini menghasilkan
I' dalam jumlah substansial yang digunakan dalam biosintesis
T, dan T4. Deiodinase perifer di jaringan target, misalnya
hipofisis, ginjal, dan hati secara selektif mengeluarkan I dari
posisi 5’ T4 untuk menghasilkan T3 (lihat Gambar 41-2),
yaitu molekul yang jauh lebih aktif. Dalam hal ini, T4 dapat
dianggap sebagai suatu prohormon, meskipun senyawa ini
juga memililki beberapa aktivitas intrinsik.

- J:

juga riicim, ....
Tiroid mampu memekatkan I dengan melawan gra ien
elektrokimiawi yang kuat. Ini adalah suatu proses yang
membutuhkan energi dan terhubung dengan pengangkut yang
bergantung (dependen) pada Na’-K’ Al Pase di 1)101 ‘ Rasio
iodida di tiroid terhadap iodida di serum (rasio •
S) adalah gambaran aktivitas pengangkut ini. Aktivitas ini
terutama dikontrol oleh TSH dan berkisar dari 500:1 pa a
hewan yang terus menerus dirangsang oleh TSH hingga 5:1
atau kurang pada hewan yang menjalani hipofisektomi (tidak
terdapat TSH). Rasio T:S pada manusia dengan diet
iodium normal adalah sekitar 25:1.
Tiroid adalah satu-satunya jaringan yang aPj^
mengoksidasi 1 menjadi ui\sur dengan valensi yang e ‘ tinggi,
yakni suatu langkah yang harus dilakukan pa organifikasi I
dan biosintesis hormon tiroid. Tahap melibatkan suatu
peroksidase yang mengandung heme an terjadi di permukaan
lumen sel folikel. Tirop^1^* suatu protein tetramerik dengan
massa molekular 60 W > memerlukan hidrogen peroksida
sebagai zat PenS°ks^
H.02 dihasilkan oleh suatu enzim yang dependen-NAUi yang mirip
dengan sitokrom c reduktase. Sejumlah senyaw. menghambat oksidasi I
seh.ngga penyatuan unsur m

Beberapa Hormon Dibentuk dari Prekursor
Peptida yang Lebih Besar
1 embentukan jembatan disulfida dalam insulin mengharuskan
hormon ini disintesis mula-mula sebagai bagian dari sebuah
molekul prekursor besar, yaitu proinsulin. Hal ini secara
onseptual serupa dengan contoh pada hormon tiroid yang anya
dapat dibentuk dalam konteks molekul yang jauh lebih esar.
Beberapa hormon lain disintesis sebagai bagian dari mo e 'ul
prekursor besar, bukan karena kebutuhan struktural 'lusus,
tetapi lebih sebagai mekanisme untuk mengontrol J™ 1 ormon
aktif yang tersedia. PTH dan angiotensin acaai contoh dari
regulasi jenis ini. Contoh menarik Iain a a a protein POMC yang
dapat diproses menjadi berbagai ormon engan cara yang
spesifik di setiap jaringan. Contoh- comoh ini akan dibahas
secara lebih rinci kemudian.
l^imoH.*rLS,*n*teS,S ^efc>agai prapirohoirmoini &
D,m°d,f,kasi di Dalam Sel P
satusuatu struktur heterodimer AB dengan
<Uan su
‘ ^da dalam-rantai (/Vz/r^cA/jriw) (A6-A11)
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Penghubung (C)—rantai A. Molekul proinsulin mengalami rangkaian
pemutusan peptida spesifik-tempat yang menyebabkan terbentuknya
insulin matur dan peptida C am jumlah molar yang setara. Reaksi-reaksi
pemutusan enzimatik ini diringkaskan di Gambar 41-12.

RONGGA FOLIKEL DENGAN KOLOID
MIT MIT
Oksidasi

Hormcn Paratiroid (PTH) Disekresikan Sebaga, Pept.da 84Asam Amino
NADPH

Fagositosis
dan
pinositosis

NADP

Prekursor langsung PTH adalah proPTH, yang berbeda Denfan
[‘

10rmon as

den an

S

84-asam amino karena memiliki Prr»M,ang

heksapeptida yang sangat basa. Pran'p?upnnicr
proPTH adalah berbed J ****

Lisosom

SEL TIROID

dan

115 asam amino-

in tCrm‘na* amino

P^Kursor langsung

Senyawa ini

termi ^ C e.nSan Pr°PTH karena memiliki perpanjangan
senerr; .m,n° ?r25aSamaminoyang^rsifethidrofobik,
sinya atau leader lain yang menandai protein
yane
proPTM
a"' Struktur lengkap praproPTH dan sekuens
PTH
^ f? diperlihatkan di Gambar 4,-13. PTH, w bam-, ' ' ,cas blo,°8- Penuh,
dan regio 25-34 merupakan yan8 terutama berikatan dengan reseptor.

Biosintesis PTH dan sekresi selanjutnya diatur oleh
konscntrasi kalsium terionisasi (Ca2') plasma melalui suatu
proses kompleks. Penurunan mendadak Ca2' menyebabkan
peningkatan mencolok mRNA PTH, dan hal ini diikuti oleh
peningkatan laju sintesis dan sekresi PTH. Namun, sekitar
80-90% proPTH yang disintesis tidak dapat disimpan sebagai
PTH yang utuh di sel atau dalam medium inkubasi pada
sistem eksperimental. Dari temuan ini, disimpulkan bahwa
sebagian besar proPTH yang disintesis cepat diuraikan.
Kemudian ditemukan bahwa laju penguraian ini menurun
jika konsentrasi Ca2* rendah, dan meningkat jika konsentrasi
Ca2* tinggi. Efek ini diperantarai oleh reseptor Ca2* pada
permukaan sel paratiroid. Selama pencernaan proteolitik
proPTH berlangsung, fragmen-fragmen PTH yang sangat
spesifik (Gambar 41-13) dihasilkan. Sejumlah enzim
proteolitik, termasuk katepsin B dan D, dapat ditemukan di
jaringan paratiroid. Katepsin B memutus PTH menjadi dua
fragmen: PTH, 36 dan PTH37 84. PTH3? g4 tidak diuraikan lebih
lanjut; namun, PTH, 36 secara cepat dan progresif dipecah
menjadi dipeptida dan tripeptida. Sebagian besar proteolisis
PTH terjadi di dalam kelenjar

Lisosom
sekunder

Tirosin

Hidrolisis

DEIODINASE

RUANG

T, T,
Gambar 41-T j ^

terutam^mdaki^suaTu peng" Se‘ f°likcl yang men8hadaP lumen folikel (af? dfd? ruano "Jf"? *>'«*!. diSfc
—va
diper^
- eh JT u
Sm koloid d!
taSr£^^)o|
ruang folikel, dS?a,arl reaksi' yanS banyak
di antaranya
diperantarai
H ?"
° Slam koloid c
IOd da masuk ke tiroid

'

ba7fk di.

tr,,odotironin. T tbaskan dari

tiroglobulin oleh hidrolisis di dalam sel tiroid ,f P eroks,dase' Hormon ,ir°ld ya"S d,simPan j)f’dotirosin; T menimbulkan h"' ,e.,ra,odotir°nin). Tanda
Pr°SeS ya"8 akan menyebabkan
bintang menunjukkan tahan Z 8 ' tiroS,obulin; MIT' ^ono.odot.rosin; DIT, dnod ^ hipotiroidisme jika terdapat defisiensi enzim herediter
8°ndok kongen.ta

dan dua jeml
tan
disulfida antar-rantai (A7-B7 dan A20- Jaboratori ^
BJ9) (Ga"^
Rantai A dan B dapat disintesis di
biokimiawi ' CeCa^1 uPaya-upaya untuk menyintesis secara hasil.
Pe 1 rn°*e^uI insulin yang matur kurang memberi insulin cf- ^
men a
j di jelas kecika diketahui bahwa molekul IS.,ntes*s sebagai
suatu praprohormon (berat yano di C,tar 11.500), yaitu prototipe
untuk peptida f Proses dari molekul prekursor yang lebih besar.

Sekuens pra- atau leader yang hidrofobik dan terdiri dari 23
asam amino mengarahkan molekul ke dalam sisterna retikulum
endoplasma dan kemudian dikeluarkan. Proses ini menghasilkan
molekul proinsulin dengan BM 9.000, yang membentuk
konformasi yang dibutuhkan untuk rnembuat jembatan disulfida
yang sesuai dan efisien. Seperti diperlihatkan di Gambar 41-12,
sekuens proinsulin yang dimulai dari terminal amino, adalah
rantai B PePtida

.vval oloi ‘ Struk,ur Promsul,.n manusia. Molekul insulin dan peptida C dihubungkan di dua tempat oleh ikatan dipeptida. Pemotongan L-irbok<;ir? SUa,U enZ,r?
yan8.n|imp'tripsin (tanda panah tanpa arsir) yang diikuti oleh beberapa pemotonean oleh enzim yang mirip- I ePtidase (tanda panah berarsir) menyebabkan
terbentuknya molekul insulin heterodimer (AB) (warna terang) dan peptida-C.
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paraciroid, tetapi sejumlah penelitian memastikan baluva PTH,
setelah disekresikan, diuraikan secara proteolitik di jaringan lain,
terutama hati, dengan mekanisme serupa.

Angiotensin II Juga Disintesis dari
Prekursor Besar
Sistem renin-angiotensin berperan dalam mengatur tekanan
darah dan metabolisme elektrolit (melalui pembentukan
aldosteron). Hormon primer yang terlibat dalam proses ini
adalah angiotensin II, suatu oktapeptida yang dibentuk dari
angiotensinogen (Gambar 41-14). Angiotensinogen, sebuah
a^-globulin besar yang dibuat di hati, adalah substrat renin,
yakni suatu enzim yang dihasilkan di sel jukstaglomerulus
arteriol aferen ginjal. Posisi sel-sel jukstaglomerulus
menyebabkan sel-sel ini sangat peka terhadap perubahan

Sekuens pro
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Jcpasan rcfun
tekanan darah, dan banyak regulator faali | jofTierulus yang
bekerja melalui baroreseptorginj.il. *!«» a- ^ juga peka terhadap
perubahan konsentrasi ^ frkc°r yang cairan tubulus ginjal; jadi,
setiap
kombinas' ^
tekanan
menurunkan volume cairan (dehidrasi, p^,ll,rl,n ic.ngurangi darah,
kehilangan cairan atau darah) atau
Saraf
konsentrasi NaCI akan merangsang pelepasan ^0meru]u5 simpatis
ginjal yang berakhir di scl iukStr pUSac pada mempcrantarai efek
postural dan susunan sarab.,r0reseptor pelepasan renin tanpa
bergantung pada efek ’ n reseptor dan garam, yakni suatu
mekanisme yang meli^3. tenSin0gen P-adrenergik. Renin bekerja
pada substrat ang'° untuk menghasilkan dekapeptida angiotensin
j- .ngUbah Angiotensin-converting enzyme (ACE, enZ'fn di paru
angiotensin), suatu glikoprotein yang diteml,k*in ^ aminQ sel
endotel, dan plasma, mengeluarkan dua iisa
1L

nh2

terminal karboksil dari dekapeptida angiotensin I untuk
membentuk angiotensin II dalam suatu langkah yang
dianggap tidak menentukan laju biosintcsis. Berbagai analog
nonapeptida dari angiotensin I dan senyawa lain bekerja
sebagai inhibitor kompetitif ACE dan digunakan untuk
mengobati hipertensi yang dcpenden-renin. Berbagai analog
mi dinamai inhibitor angiotensin-converting enzyme
(inhibitor ACE). Angiotensin 11 meningkatkan tekanan
darah dcngan menyebabkan vasokonstriksi arteriol dan
m
erupakan suatu zat vasoaktif yang sangat poten. Senyawa
mi menghambat pelepasan renin dari sel jukstaglomerulus
«an merupakan perangsang kuat pembentukan aldosteron.
ini menyebabkan retensi Na*, ekspansi volume, dan
peningkatan tekanan darah.
Pada sebagian spesies, angiotensin II diubah menjadi
neptapeptida angiotensin III (Gambar 41-14), yakni suatu
stimulator produksi aldosteron yang sama potennya. Pada
manusia, kadar angiotensin II plasma empat kali lebih besar
dibandingkan dengan kadar angiotensin III sehingga sebagian
besar efek ditimbulkan oleh oktapeptida angiotensin II.
Angiotensin II dan III cepat diinaktifkan olch angiotensinase.
Angiotensin II berikatan dengan reseptor spesifik di sel
glomerulosa korteks adrenal. Interaksi hormon-rcseptor tidak

mengaktifkan adenilil siklase, dan cAMP tampaknya tidak
memerantarai kerja hormon ini. Kerja angiotensin II, yaitu
merangsang perubahan kolesterol menjadi pregnenolon dan
perubahan kortikosteron menjadi 18-hidroksikortikosteron
serta aldosteron, dapat melibatkan perubahan-perubahan
konsentrasi kalsium intrasel dan metabolit fosfolipid melalui
mekanisme yang serupa dengan mekanisme yang dijelaskan di
Bab 42.
Pemrosesan Kompleks Menghasilkan Famili Peptida ProOpiomelanokortin (POMC)

Famili POMC terdiri dari peptida-peptida yang bekerja sebagai
hormon (ACTH, LPH, MSH) dan senyawa lain yang dapat
berfungsi sebagai neurotransmiter, atau neuromodulator
(endorfin) (lihat Gambar 41-15). POMC disintesis sebagai
molekul prekursor yang terdiri dari 285 asam amino dan
diproses secara berbeda di berbagai bagian hipofisis.
Gen POMC diekspresikan di lobus anterior dan
intermedius hipofisis. Sekuens yang paling terkonservasi di
antara berbagai spesies adalah sekuens yang terdapat di dalam
fragmen terminal amino, regio ACTH, dan regio |3-

annift* •1 t iid uic.Pro-Phe-His-Leu-Leu (lebih dari 400 asam amino)
Angiotensinogen Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-rro me

v
T

Angiotensin I Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-His-Leu

T,

[CONVERTING ENZYME]

ANGIOTENSIN II Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe t

AMINOPEPTIDASE

Angiotensin III Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe

[ANGIOTENSINASE !

pemrncr ,'13- Struktur hormon praproP P; 3 Panah menunjukkan tempat pemutusan oleh enzim-enZ,rn biolopic^i kelenjar paratiroid (1-5) dan ' a sekresi hormon terjadi (4-5). Regio

Produk penguraian

molekul yang secara

dan ri aklif diapit oleh sekuens-sekuens yang

^utuhkan untuk aktivitas reseptor target. (Sedikit

dimodifikasi
i no | 'Pr°dul<si ulang dengan
izin dari Hal°ener J' ent advances in parathyroid hormone
research. Clin Biochem 1981;14:223. Hak cipta © 1981. Dicetak ulang dengan ,2ln darj

_
Gambar 41-14. Pembentukan dan
menunjukkan tempat pemutusan.

,metabolisme angiotensin. Tanda panah kecil
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endorfin. POMC atau produk-produk rerU'
temukan
di beberapa jaringan vertebrata lain term
tak la
saluran cerna, saluran reproduksi Lr„ ? , ° 'P *-'ma,
Protein POMC dfproses^ *" ™f°“'
anterior dibandingkan dengan di lob,, • " di lobus
intermedins hipofisis bersifat rudiment"”'?''15' Lobus
dewasa, tetapi lobus ini aktif pada ianin ”
* manusia
Serta anita
hamil selama masa gestasi lanjut dan
"'
spesies hewan. Pemrosesan protein POMC T ^ ban5'ak
(usus, piasenta, saJuran reproduksi pria) „ ■ ,annSan Perifer
yang terjadi di lobus intermedius TerH 'P gan Proses
peptida dasar: (1) ACTH yang danat m, “P kel°mpok
dan peptida lobus in termedfusayanr"f.:aS|,kana-MSH
(CLIP); (2) P-Iipotropin (fi-LPH) vnnr I 'P rc,k°tropin
y-LPH, [3-MSH, dan P-endorfin (dl l^
7-endorfin); dan (3) sebuah peptida ^rJnT'^ dan
yang menghasilkan y-MSH. Keraear ^ am,no besar
ini disebabkan oleh adanya banyak kel^0 P,roc*uk"Produk
yang berpotensi menjadilemt?^ ami"°
enzim yang mirip-rripsin. Masine-ml • Pem,utUsan oleh
yang disebutkan sebelumnya didahuiui ol7 Peptida
Arg-Lys, Arg-Arg, atau Lys-Lys. Setelah f'’ ^ W*.
prahornion
dikeluarkan, pemutusan berikutnya
a n t e r i o r
maupun intermedins adalah di antara A P T
yang menghasilkan sebuah peptida r.r,,
. 30 P'LpH,
0 dengan
AC TH dan sebuah segmen /3-LPH 7c T”
^CTH,-39 kemudian dipotong dari pentM " 4M5>dan d, lobus anterior pada hakikatnya tiJ T!""1 am'n°’
pemotongan. Di lobus intermedius flrru 8' ter'adi
menjadi a-MSH (residu 1-13) din rr m , U39 diPotong
(42-134) diubah menjadi y-LPH (Al inn
P-LPH
(104-134) P-MSH (84-101) berasa, dari y Lph P_end°rfin

.cR-jaringan

Pada peptida ini terjadi modifikasi spc>sl ^ p^ptidatambahan yang luas, yang memengaruhi ^ ‘ * iencakup
peptida tersebut. Modifikasi-modifikasi tersebut n
fosforilasi, asetilasi, glikosilasi, dan amidasi. > icasawitMutasi reseptor a-MSH berkaitan dcngan ° J babkan an dini
yang sering dijumpai. Pengamatan ini nlt. pQjyfQ perhatian
kembali diarahkan pada hormon pepr*

^uimolar. Oleh sebab itu, rangsangan seperti glukosa yang <nye abkan sekresi insulin akan memicu pemrosesan

a cC Vlt 1

TERDAPAT VARIASI
SEKRESI HORMON

PENYIMPANAN

id dan
Seperti dinyatakan sebelumnya, hormon sterol 1,25(OH),-D)
disintesis dalam bentuk akhir ^‘in° tjdak Keduanya juga
disekresikan setelah terbentuk sehinglp ^ ada reservoar intrasel
kedua hormon ini. fotekolam'n ^ juga disintesis dalam bentuk
aktif, disimpan dalam gj**^ di sel kromafin medula adrenal.
Sebagai respons ter ^ P rangsangan saraf yang sesuai, granula
ini dibebaskan ^ melalui eksositosis, dan katekolamin
dilepaskan kc ‘ sirkulasi. Di sel-sel kromafin tersedia pasokan
ca
katekolamin untuk pemakaian beberapa jam.
resikel
Hormon paratiroid juga disimpan dalam % penyimpanan.
Hampir 80-90% proPTH yang disintesis diuraikan sebelum
memasuki kompartemen penyimpa1^^ akhir ini, kliususnya jika
kadar Ca’* di sel paratiroid tinggi (lihat uraian sebelumnya).
PTH disekresikan jika a Ca di sel paratiroid menjadi rendah, yang
mengan 11 t' persediaan hormon tersebut untuk beberapa jam.
Pankreas manusia mengeluarkan sekitar 40—50 insulin
setiap hari, yang menggambarkan sekitar ^7, p hormon yang
disimpan di sel B. Insulin dan peptida-C (lihat Gambar 41-12)
biasanya disekresikan dalam jumlah

r«POTs

sekr«orikd' 'nSUli'’ SCbagai

P0™"8 ^

lum '/‘^Siobulin yang tersimpan di koloid di
pe . ° * ^ ^r°id» terkandung pasokan T, dan T, untuk diK i 3|lan
terdapat
f craPa ni'nggu. Kedua hormon ini dapat con/T
"
ran san
g gan dari TSH. Ini adalah
mo] -| 1 /)r° 10rm°n y,ang paling ‘berlebihan’ karena sebuah jjk U.
yanS mengandung sekitar 5.000 asam amino harus u„i U untuk
kemudian diuraikan aear menghasilkan erapa molekul hormon
aktifT, dan T,.
dip-,, ,irafman Penyimpanan dan sekresi hormon
a,

gambarkan pada Tabel 41-5.

HORMON MEMILIKI PROTEIN

P^asma. Hormon ini, terutama hormon dnhm I3” r'ro’d’ memiliki protein
pengangkut khusus protei ma yang memiliki beberapa fungsi. Pertama, sehinJ1
ptjn8'lngkut mi mengatasi masalah

sasaran. sirkula
su^stansial,

'lni ga daPac

ras>°

menjadi reservoar hormon dalam tiroid

seperti pada kasus hormon tidak

pengangkut, nya (t ^
memanjang.

kelarutan Protein apat men)'alurkan hormon ke sel

imeta^°*Ismc

H °Inion’ iica

SI yang
H

terikat pada protein

sehingga waktu-paruh plasma- prote-'

Afinitas ikatan suatu hormon pada vers,KnuPen8an8kUtnya menentukan

hormon bebas benml ,°Imon tdikat. Hal ini penting karena hanya umum

L°rm°n

yang aktif secara

biologis. Secara

rendah °. ™™ h°rmon bebas dalam plasma sangat
k

nsc

penean ^* 10‘15 Sampai 10‘9 'llol/L' Protdn

dibedakan1" K f ” Sm“ d,an r“ept°r h°rm°n karakteri";, ^
den an
S

hormon

'

ACTH dan TSH bcredar daiam benUlk
'
a

ktif serta memiliki waktu-paruh plasma yang

y-Endorfin
(104-118)

Tabel 41-5. Keragaman penyimpanan hormon

L

melanocyte-stimuhf /,emecahan pro-opiomelanokortin (POMC). (MSH,
corticotropin-like i hormone, hormon perangsang melanosif; CLIP,
be e tide
e
d
l
a
t
e
e
tida
mirip dennan k n r t i C .
'° P P - P P ,obus intermedius yang h rtikotropin; LPH, lipotropin)

Konsentrasi

; Sangat rendah !
(ribuan/sel)

Sangat tinggi (milyaran/uL)

Afinitas ikatan

; Tinggi (kisaran j
pmol/L sampai ;
nmol/L)

Rendah (kisaran ^xmol/L)

Spesifisitas
ikatan

j Sangat tinggi

Rendah

Saturabilitas

! Ya

Tidak

Dapat terlepas
(reversibilitas)

i Ya

Ya

Ya

| Protein Pengangkut

Tidak

sinyal

—- I I --------------------

Gambar 41-15 pror|

| Reseptor

KrfeilT kd“mpok 1 bersifat hidrofobik sehingga tidak stcro’ I rjriU C a^am

beba H

a-Endorfin
(104-117)

j Gambaran

Transduksi

PENGANGKUT DI PLASMA

enstik yang sangat berbeda (Tabel 41-6).
hldr fil
strukr,
° 'k-umumnya kelompok II dan
prot ' Pept,da—larut dalam plasma dan tidak memerlukan
nerr, pengangkut- Hormon' seperti insulin, hormon

(3-MSH
(84-101)

Tabel 41-6. Perbandingan reseptor
clengan protein pengangkut

L -------- Hormon
Steroid dan l,25(OH)2-D3

-. J.faso^an Disimpan di Sel j

Katekolamin dan PTH
T

3 d°n T,

- - - i _B.®berapa hari : Beberapa
minaau

sangat singkat. Pengecualian yang penting adalah IGF-I yang
diangkut dalam bentuk terikat dengan anggota famili protein
pengikat.

Hormon Tiroid Diangkut
oleh Globulin PengikatTiroid
Banyak prinsip yang dibahas sebelumnya tergambar dalam
pembahasan tentang protein pengikat-tiroid. Separuh sampai
dua pertigaTj dan T( di dalam tubuh berada dalam reservoar di
luar tiroid. Sebagian besar hormon ini beredar dalam bentuk
terikat, yi. terikat dengan protein pengikat spesifik, thyroxine
binding globulin (TBG, globulin pengikat-tiroksin). TBG,
suatu glikoprotein dengan massa molekul 50 kDa, mengikat
T( dan T3 serta memiliki kapasitas mengikat 20 pg/dL plasma.
Pada keadaan normal, TBG mengikat-—secara nonkovalen—
hampir semua T^ dan T3 dalam plasma, dan protein ini
mengikat T4 dengan afinitas lebih besar dibandingkan dengan
T3 (Tabel 41-7). Oleh sebab itu, waktu-paruh plasma T, empat
sampai lima kali dibandingkan dengan waktu paruh T 3. Fraksi
tak-terikat (bebas) yang berjumlah kecil merupakan penentu
aktivitas biologis. Jadi, meskipun jumlah total keduanya
sangat berbeda, jumlah fraksi bebas T, mendekati jumlah T 4,
dan karena secara intrinsik lebih aktif dibandingkan dengan
sebagian besar aktivitas biologis disebabkan oleh T 3.
1 BG tidak mengikat hormon lain.

Glukokortikoid Diangkut oleh Globulin
Pengikat Kortokosteiroidl
Hidrokortison (kortisol) juga beredar di plasma dalam bentuk
bebas dan terikat. Protein pengikat utama dalam plasma adalah
suatu a-globulin vang disebur transkortin,
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Tabel 41-8. Perk i Man afinitas
Tabel 41-7. Perbandingan T, dan T 3 dalam plasma
steroid un tLlk ^
; Hormon Bebas
-— _ I
pengikat
dalam
dalam
Hormon > persentase
ng/dL
Molaritas
CBO
Darah
serum
Tota
i* , * dari Total
(hari)
: >100
(MS/dl*) •'
Dihidrotestosteron :
Testosteron
2
8
j >100
Tj j
0,03■ -2,24 | 3,0 x 10" •
6.
5
Estradiol
5
|>10
Tj 0,15 ;
0,3: -0,4 i -0,6x10";
1.
>10
Estron
: >100
5
atau corticosteroid-binding globulin (CBG, globulin pengikackorrikosceroid). CBG dihasilkan di hati, dan pembentukannya,
seperti halnya TBG, ditingkatkan oleh estrogen. CBG mengikat
sebagian besar hormon jika kadar kortisol plasma berada dalam
kisaran normal; sebagian kecil kortisol juga terikat pada albumin.
Aviditas pcngikatan membantu menentukan waktu-paruh
biologis berbagai glukokortikoid. Kortisol berikatan erat dengan
- CBG dan memiliki tm 1,5-2 jam, sementara kortikosteron, yang
berikatan lebih lemah, memiliki tm kurang dari 1 jam (Tabel 418). Kortisol tak-terikat (bebas) membentuk sekitar 8% jumlah
total dan mencerminkan fraksi yang secara biologis aktif.
Pengikatan pada CBG tidak terbatas pada glukokortikoid.
Deoksikortikosteron dan progesteron berinteraksi dengan CBG
dengan afinitas yang cukup tinggi sehingga dapat bersaing
dengan kortisol. Aldosteron, mineralokortikoid alami yang
paling poten, tidak memiliki protein pengangkut spesifik dalam
plasma. Steroid gonad berikatan secara lemah dengan CBG
(Tabel 41-8)
Steroid Gonad Diangkut oleh Globulin PengikafHormon Seks
Sebagian besar mamalia, termasuk manusia, memiliki (3globulin dalam plasmanya yang mengikat testosteron secara
spesifik dengan afinitas yang cukup tinggi, dan kapasitas terbatas
(Tabel 41-8). Protein ini, yang biasanya disebut sex hormone
binding globulin (SHBG, globulin pengikat- hormon seks) atau
globulin pengikat testosteron-estrogen (TEBG), dihasilkan di hati.
Produksi protein ini ditingkatkan oleh estrogen (wanita memiliki
konsentrasi SHBG serum dua kali lipat dibandingkan pria),
penyakit hati tertentu, dan hipertiroidisme; produksinya menurun
oleh androgen, usia lanjut, dan hipotiroidisme. Banyak keadaan
tersebut juga memengaruhi produksi CBG dan TBG. Karena
SHBG dan albumin mengikat 97-99% testosteron dalam darah,
hanya sebagian kecil fraksi hormon dalam sirkulasi yang aktif
secara biologis (bentuk bcbas). Fungsi utama SHBG dapat
membatasi bentuk bebas testosteron dalam serum. Testosteron
berikatan dengan SHBG dengan afinitas yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pengikatan yang dilakukan oleh estradiol
(Tabel 41-8). Oleh sebab itu, perubahan kadar SHBG
menyebabkan perubahan yang lebih besar pada kadar

Progesteron
Kortisol

Kortikosteron

>100
>100
>100

: Sekitar
2
j Sekitar

'Afinitas diny.ilak.in sebagai K,
3 mmol I *
Sekit^,5

^daresrradio/bdt!,,nJ,,l8kan <lcnSnr> perubahan nya pada
?HBG^Z£'r!k™ p;'t,VSn/K' dan progestin pada CBG.
^^ndahdibandhmh -LCn^n kckuatan lima kai* ,ipat

sementara afint"' ,ti,n''>'•>
dcngan testosteron atau
l cstcron
protein ini kecil
dan kortisol terhadap
4 8 b (TabJ/, f?8
£r>
d?ninc^^ progesteron dan
dcn
ara; s
<-‘baliknya CRf' V ki avi8^n afinitas yang ny-aris
estradiol
dan bahkan l ditas rendah terhadap
DH
H

f «a» estron

'W terhadap testosteron,

hornion dalfm shkul^fi'^, lni <uga merupakan reservoar

kapasijpengikatznny,

■ * d a n a t menjadi

Penyan^ff hT Pmtcin-P™‘n ini dapa. dakmi pltmaK P.crubahan
mendadak kadar hormon

steroid ini h,'I \?na pcmhcrsih<>n metabolik berbagai dcngan SHRn 8
c< rbal,k
;
dengan afinitas pengikatannya dengan estm V d'bcrsibkan ,et>ih
sel
cepat dibandingkan daripada n ,
*njucnya dibersihkan lebih
cepat
paaa pembersihan testosteron atau DHT.

RINGKASAN
Untuk suatu hormon, keberadaan reseptor spesifik menentukan
sel target.
Reseptor adalah protein yang mengikat hormon spesifik dan
menimbulkan sinyal intrasel (penggabungan

reseptor-efektor).
Sebagian hormon memiliki reseptor intrasel; yang lain
mengikat reseptor di membran plasma.
Hormon disintesis dari sejumlah molekul prekursor, termasuk
kolesterol, tirosin itu sendiri, dan semua asam
amino penyusun peptida dan protein.
Sejumlah pioses modifikasi mengubah aktivitas hormon.
onto inya, banyak hormon disintesis dari molekul
prekursor yang lebih besar.

p emen enzim dalam suatu sel memungkinkan sel • ut
membentuk kelas tertentu hormon steroid, pro" ^ an CSar
*U)rm°n yang Iarut-lipid terikat pada I engangkut yang agak
spesifik di dalam plasma.
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Kerja Hormon & Transduksi Sinyal - E
Daryl K. Granner, MD

RANGSANGAN

Pengenalan

PERAN BIOMEDIS
Adaptasi homeostasis suatu organism,. . , terus
berubah dan sebagian besar * f*Jfp ,ingkungan
perubahan aktivitas dan jumlah protein H n,elalui
bag,an penting yang memfasilitasi per^h ™0n adal;'h
hormon-reseptor menyebabkan terh , '"teraksi intrasel
ya sin aI
yang dapat mengatur aktivir
y
sehmgga mengubah jumlah protein ^ 6e"‘8en 'Crtcntu
atau memengaruhi aktivitas nror •
“ sei target,
enzim dan pengangkut Zu pZ ■ - m a f u k
C an
f ”f- Si^ dapat memengaruhi ll ^ (Pr°‘«>“ dan dapat
memengaruhi Proses-pros« Pr°tCi" di sd sintesis protein,
pertumbuhan sel din “JT"' misaVa
melalui efek pada ekspresi gen Moletl"* mU"Ski"
lainnya—termasuk sitokin, interleukin f ]Pembentuk sinyal
dan metabolit menggunakan Sebagian penu">b«hi..
dan ialur transduksi sinyal yang Jma p amsme "»»m
ntUkan d

pelepasan hormon dan molektl T | ^
an
berlebihan, terialu sedikit, atau tidakT ^ SCCara
utama suatu penyakit. Banyak obit
vanr h pen>'ebab
me„gorefcsi atau memengaruhi^ ZJf eJa,Ur
"UiUan u"™k dibahas di
bab ini.
‘
tersebut yang

HOMEOSTASIS ARUHI meKANISME

Sia1rtThaXpUmra^nsfn'T"an m“8basilkan

PEMBENTUKAN SINYAL
Kompleks Ligan-Reseptor Adalah Siny**1
untuk Hormon Kelompok II

Mom011 kelompok I yang Iipofilik berdifusi melalui
membran plasma semua sel, tetapi hanya berikatan dengan
reseptor intrasel yang spesifik dan berafinitas tinggi pada
sel target. Reseptor-reseptor ini dapat terletak di sitoplasma
atau nukleus sel mrov*r ir i_i._ i ____________ r>r mulamula men
di Gamb

SINYAL

respons
centu
dilukiskan pada

Gambar 42-1 Randan
■». ...
“bu-h sel d, dalam oXLme te^b
Pen en
fangsangan adalah tahap pttama dal
g alan
Dl
reSP nS ada
tingkat organisme hal fni
°
Pt*
saraf dan indera khusus (penelih “ m,d,batkan «em
penciuman, dan pengecapinToi t J P“denSa™. nyeri,
Pengenalan melibatkan faktor-faktor fik TP”15"16 atau sel-

PH tekanan O ,, suhu, pasokan nutrien ‘Z'Tt! ™.'SainV3
osmolaritas. Pengenalan vn 3 ° U

menyebabkan pelepasan satu atau lebih hormon
mengelola pembentukan respons adaptif yang d‘[*_rikan
imi
kepenringan pembahasan ini, hormon dik* &
seperti yang dijelaskan di Bab 41, yi. berdasarkan
reseptor selular spesifik nya dan jenis sinyal yang C*1 ^
Hormon kelompok I berinteraksi clengan reseptor intn
dan hormon kelompok II dengan tempat pengenalani res P
yang terletak pada permukaan ekstrasel membran p aSlT1’
target. Sitokin, interleukin, dan faktor pertumbidian
harusdipertimbangkan dalam kategori ini. Molckul-mo ck u
>m yang sangat penting dalam adaptasi homeostasis, aoaw
hormon dalam arti bahwa senyawa tersebut dihasilkan
di sel spesifik, memiliki kerja autokrin, parakrin* an
endokrin, berikatan dengan reseptor di permukaan sel, dan
mengaktifkan banyak jalur transduksi sinyal yang digunakan
oleh hormon kelompok II.

kc

di Gambar 42-2, pengaktivan reseptor terjadi melalui
paling sedikit dua mekanisme. Contohnya, glukokortikoid
berdifusi menembus membran plasma dan menjumpai
reseptornya di sitoplasma sel target. Pengikatan Iiganreseptor menyebabkan disosiasi heat shock protein 90
(hsp90) dari reseptor. Tahap ini tampaknya penting untuk
memindahkan reseptor glukokortikoid ke dalam nukleus.
Reseptor ini juga mengandung sekuens-sekuens lokalisasi
nukleus. Reseptor
yang teraktivasi
berpindahtersebut
ke nukleus
en^ganggu, dan
yang membantu
proses translokasi
dari sitoplasma
(Gambar
42-2)
dan
berikatan
kuat
dengan
sekuens
DNA
ke
nukleus.
Reseptor yang teraktivasi berpindah ke nukle
6 tCpat
akan
spesifik yang disebut hormone response element (HRE,
(Gambai 42-2) dan benkarnn Irimr Af>ncrnn Cplrnpnc ON

RESPONS TERPADU TERHADAP RANGSANGAN

am ar 42-1. Keterlibatan hormon dalam respons terhadap
suatu rangsangan. Tantangan terhadap egri as organisme akan
memicu respons yang mencakup pengeluaran satu atau lebih
hormon. I ^m°n 'ni menghasilkan sinyal pada atau di dalam sel
target dan sinyal-sinyal ini mengatur 5or >agai proses biologis
yang merupakan respons terpadu terhadap rangsangan atau
tantangan. Gambar 42-8 un.uk conloh spesifik
elemen "K ‘~l ^ ^ W diperlihatkan,
GRE. Urutan k

“

r POns

g't'kokortikoid atau

Tabel 42-7 p °nSenSUS Umuk HRE diperlihatkan pad.,

reseptor berlipnn^™11 tr?.ns^riPsl 8en biasanya terjadi jika
tempat Pen,f ^ ^ pada DNA berfungsi sebagai P pengikatan
berafinitas tinotrl k •
1 u-i
%88 SatU at3U ,eblh
protein koaktivator.
‘
Sebaliknya, hormon tertentu micol 1
•A
dan retinoid berdifusi dari
^
T

OaTmTal^r
-ukt^am”^
HRE (untuk’ eontohrinr8elemen8rkUtan terikM^
[TRE]), Mqmim «

-respons hormon tiroid

dapat mengaktifkan tranTkHpsfSfna'rd" "" ^

SsSir”- Krpfleks ■SSiSrs

b51 sebagai represor aktif transkrind »

• • i-

dengan reseptor ini menyebabkan disos a ^ Tl korepresor. Rcs . berli y
®tu atau beberapa

lebih kn,W;P

mampu

mengikat satu

jr
■
Koaktivator dengan
afinitas rir,^ •
1•
-»A\
n
nengaktivn^
> • ■ gg* sehineea terjadi
pcngaKtivan transkripsi gen. Hubuno^
.
dengan teseptor nukjPus lainnya sertfde^^T Ttor
k rC6U
dibahas secara lebih rinei kemudian
°
RNrr memengarUhi tramkripsi dan pembentukan
Y
Tl SCCara SClektif
p™«in
m ifik akTdAUbah
an Cmen a
Pengaruh
"
'
”
8
tuhi
tabolik.
proses
me
spesi
umum hormaSmS-maS,n6
cukup spesifik; secara
^tTu ro™rmo" -emengaruh. kurang dari ,o/P mRNA,
“ ?1P„ . ? Pada se) carBet; terkadang hanya beberapa yang
Efek hormon steroid, tiroid, dan retinoid
Lro-,1
atau0 lebih
mengin

tcrpengaruh.

P

t'loritc-».

pada nuldeus sel sudah cukup banyak diketahui. Sebagian
besar bukti menunjukkan bahwa hormon-hormon ini
menimbulkan efek dominannya dengan memodulasi
transkripsi gen, tetapi hormon-hormon tersebut—dan banyak
hormon dalam kelas lain yang dibahas di bawah— dapat
bekerja di setiap tahap dalam ’’jalur informasi” yang
diperlihatkan di Gambar 42-3. Efek langsung steroid terhadap
sitoplasma dan berbagai organel dan membran juga telah
dibicarakan.

HORMON KELOMPOK II (PEPTIDA &
KATEKOLAMIN) MEMILIKI RESEPTOR
MEMBRAN & MENGGUNAKAN
PERANTARA INTRASEL
Banyak hormon bersifat larut-air, tidak memiliki protein
pengangkut (sehingga waktu-paruh dalam plasmanya singkat),
dan memicu suatu respons dengan mengikat suatu reseptor di
membran plasma (lihat Tabel 41-3 dan 41-4). Mekanisme
kerja hormon kelompok ini paling baik dibahas berdasarkan
sinyal intrasel yang dihasilkannya. Sinyal- sinyal ini
mencakup cAMP (AMP siklik; asam 3\5’-adenilat; lihat
Gambar 19-5), suatu nukleotida yang berasal dari A l P
melalui kerja adenilil siklase; cGMP, suatu nukleotida yang
dibentuk oleh guanilil siklase; Ca’*; dan fosfatidilinositida.
Banyak dari second messenger ini memengaruhi transkripsi
gen seperti dijelaskan di alinea sebelumnya; tetapi second
messenger ini juga memengaruhi beragam proses biologis lain
seperti diperlihatkan di Gambar 42-1.
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re^! 42i]' Sc * <ucns DNA pada beberapa elemen
ormon (hormone response element,
HRE)1
Mormon atau
Efektor
Glukokortikoid
^
^r°9estin
: p^g

GGTACA NNN TGTTCT

NUKLEUS

^'neralokortikoid ; MRE
Androgen

Esfrogen

j

ARE

: ERE .: AGGTCA-TGA/TCCT

Hormon tiroid

Gambar 42-2. Rna i
mudah n^masukikommrtom^' ®e° P,eh hormon kelas
I. Hormon steroid (segitiga so,id, meniumn^r
S,top,asma scl ,ar8et. Hormon glukokorti- c,mUt terdaPat
dalam bentuk kr r<‘St‘P'°r"ya di si,°P,asma, dan
reseptor ter- )• Pengikatan ligan menyebabk s
dcn&n he*l shock protein 90 (hsp struktur reseptor.
hsp dan ,criadi
Kompleks rP^ ^".
perubdhan
nukleus dan berikatan clenom nwl I830 kemudian
menembus membran Pada elemen respons
eluknl , i ^ den8an spesifisitas dan afinitas tinggi
sejumlah koreo£°^J*?'d Ke'adia" in ii memicu
pemben- '"psi. Sebaliknya, h0rm ?n (&K dan ,cr»adi
Peningkatan transmasuk ke nukleus, temnTt rp 7
" asam re,ino <it
(•) secara langsung

respons dengan kompleks SC?P orn^a berada dan telah terikat pada elemen <*" dari
molekul seperti N rnp”?' "?nskriPsi (e>- Kompleks ini, yang ler- Ijgan, secara aktif menglnmbi!
?
2 <lihi" Tabel 42‘6’ ,anPa adan>'a
Reseptor Terkait-Protein G[Gpr , ■ Coupled
Receptor, GPCR)
lransknP“- Terikalnya ligan menyebabkan
d'sosiasi
kompleks
reJes
™
f
Pro'empfeks aktivator. Kemudian !t '“T" Sehin®a daPal '^bentuk
ud'an terjadi transkripsi
gen secara
yangkommembentuk
suatu sistem
untuk
aktif.

V|famin

sstir srrst~=3fc

^
G

^

m3Cam

R^JonAsdalah Si"yal 'ntraSel Un,uk Banyak
AMP siklik adalah sinyal intrasel pertama yang berhasil di- i ennfikasi
pada sel mamalia. Terdapat beberapa komponen

SITOPLASMA

: RARE ; AGGTCA N3,4,5 AGGTCA

_CRE TGACGTCA

dapat clii>unal<iUt<l<|ln nuklt?0,lda; N herarti salah satu dari keempat HRE berlawanan men "
tcrse,3Ul- Tar|da panah yang menunjukkan arah

,pal,ndrom

terdapat di ban Twpp "
'^rbalik yang kurang sempurna dan binding^ HRE;Pada
s®ba8ian kasus, palindrom ini disebut « PRE, MRE, (j, *Tia.S'n^. mas'n8 mengikat satu
monomer reseptor. GRE, dihasilkan oleh k ^ Sekuens DNA yang sama. Spesifisitas dapat
DNA pennanii °nsen.ras' m,rascl hgan atau reseptor hormon, oleh sekuens tambahan lain
i' 1 ,Crmasul< dalam konsensus, atau oleh elemen
«trogcn,asCJS T. 1,1 mencakuP HRE ^ hormon tiroid, da,a™ ha. ori" , ri,3min
serupa kecuali
menentukan ' 30 I*™ an,ara fJallndr°m-palindrom separuhnya. Jarak
5>

membentuk, menguraikan,

A. A DENILIL S IKLASE

ra protem rerikat-mikleotida guanin, dikenaTtt'? cor terkaitnrorein r (r
, sebagai resepSampai sj^

D

j TRE j

[cAMP _______

dan melaksanakan efek cAMP.

Banyak hormon kelompok II mengikat re

telah diklon dari berbagai spesfes
respons diperantarai olch GPCR.

Asom retinoat
...

Berbagai hormon peptida dapat merangsang (s) ‘ltau menghambat
(i) pembentukan cAMP dari adenilil siklase, yang dikode oleh
sedikitnya sembilan gen berbeda (Tabel 42-2). Dua sistem paralel,
satu sistem stimulatori (s) dan satu inhibitorik (i) menyatu pada
sebuah molekul katalitik (O). Masing-masing terdiri dari sebuah
reseptor, R atau R, dan satu kompleks regulatorik, Gs dan G.. Gs
dan G. masing-masing adalah trimer yang tersusun olch subunit a,
ft, dan y. Karena subunit a pada Gs berbeda dari subunit a. pada
G., protein tersebut, yang merupakan produk gen berbeda disebut
a dan a.. Subunit a mengikat nukleotida guanin. Subunit ft dan y
selalu berikatan (Py) dan tampaknya berfungsi sebagai
heterodimer. Pengikatan sebuah hormon pada R atau Rr
menyebabkan pengaktivan G yang diperantarai oleh reseptor,
yang memerlukan pertukaran GDP dengan GTP pada oc dan
terlepasnya fiy dari a.

HRE-HRE kelompok

ini

berikatanT* T VDRE 'N = 3)' TRE (N = dan RAKE (N =
inverted repp-° rtp°atS (pcn8ulangan langsung) dan bukan dengan res^L <p^u T.;n 'e,balik).
Anggota lain dari superfamili reseptor

d=n RARE dTn
h 7 mi„ ' f memb™,Uk
r
al hc r d

dengan VDR TR,

memengaruh?l^f ^® '° ° 7“ ™~Pakan faktor f acing. cAMP ° ,un‘ transkripsi gen
melalui CRE

aktifPra?GTn‘,meTH^ ak'ivit? GTPa^ incrinsik. Bentuk GDP;
fnakt,fl<an S™akt“ hidrolisis GTP menjadi
kembali TPlekS ‘ "T u (“Py) kemudia" dibent“k Toksin kol "T
*
Pengaktifon berikutnya.
ribosilasi Anp dan. PTM..ma">-n>“ing -ngatalkis a mod
“
da (hhat Tabel
"
42-3). Pada kasus
iadi r, hS1 ini men8San8eu aktivitas GTPase intrinsik; mengaCfk
^ berikatan kembali dengan Py sehingga S lami pengaktivan
ireversibel. Ribosilasi-ADP terhadap
le asn a a diri
» beh P >' ‘ \ PV sehingga tidak terbentuk
SenSr. ”a‘ ini me"^babka" aktivUas a di sel tidak me gal arm
hambatan.
ini adah^u' fami'i beSar Pf°tein G’ da" protein-protein

G dikh fi, S'an dar' SUpt:rfamili GTPase. Famili protein

empat s kr " berdaSarka" hom°logi sekuens menjadi ,famili' seperti
dtperlthatkan diTabel 42-3. Terdapat
ibunir nit 5 P’ nn V; BerbaSai kombinasi subunit- ?' 1 'ni me”8tel1
kemungkinan pembentukan kompleks apy dan s;Idase yang
sangat besar jutnlahnya.

Gambar 42-3. "Jalur informasi". Informasi mengalir dari gen ke transkrip
primer ke mRNA ke protein. Hormon dapat memengaruhi setiap tahap
yang terlibat dan dapat memengaruhi laju pemrosesan, degradasi, atau
modifikasi berbagai produk tersebut.

Subunit-subunit a dan kompleks Py memiliki efek yang
independen dari efek pada adenilil siklase (lihat Gambar 424 dan Tabel 42-3). Sebagian bentuk a. merangsang kanal K’
dan menghambat kanal Ca2*, dan sebagian molekul as
memiliki efek sebaliknya. Anggota dari famili Gq
mengaktifkan kelompok enzim fosfolipase C. Kompleks Py
menimbulkan stimulasi kanal IC dan mengaktifkan
fosfolipase C. Protein G terlibat dalam banyak proses
biologis penting selain kerja hormon. Contoh yang penting
adalah penciuman (cxOLF) dan penglihatan (a). Sebagian
contoh dicantumkan di Tabel 42-3. GPCRs berperan dalam
sejumlah penyakit dan merupakan sasaran utama obat.
B. P ROTEIN K INASE

Pada sel prokariot, cAMP berikatan dengan suatu protein
spesifik yang disebut protein regulatorik katabolit (catabolite
regulatory protein, CRP) yang berikatan secara langsung
dengan DNA dan memengaruhi ekspresi gen. Pada sel
eukariot, cAMP berikatan dengan protein kinase, dan disebut
protein kinase A (PKA), yaitu suatu molekul
heterotetramerik yang terdiri dari dua subunit regulatorik (R)
dan dua subunit katalitik (C). Pengikatan cAMP
menyebabkan reaksi berikut:
4 cAMP + R,C, <=> R,-(4 cAMP) + 2 C
Kompleks R,G, tidak memiliki aktivitas enzimatik, tetapi
pengikatan cAMP oleh R membebaskan R dari C sehingga C
menjadi aktif (Gambar 42-5). Subunit C yang telah aktif
mengatalisis pemindahan fosfat y ATP ke residu serin atau
treonin di berbagai protein. Tempat fosforilasi konsensus
adalah -Arg-Arg/Lys-X-Ser/Thr- dan -Arg-Lys-X- X-Ser-,
dan X dapat merupakan asam amino apa saja.
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Tabel 42-3. Kelas clan fungsi
Kelas atau
Tipe
G

a •di
a
Tidak ada hormon: efektor inaktif

^

Hormon terikat (H): efektor aktif

Gambar 42-4. Komponen
Rese tf,r
h ^munm o n ' ^ r oho, !ro k o m p l e k s 1C "mcnembus
P **Whung dcngan
gkin tidak berikatan ° 8<1n
^'morik
(a.py)a^Vahh^'VV’ "?
Tanpa adanya
res
,cr
terprenilasi di subunit nv ,
"
ep,or. Komnl’/u ; ‘
, , 'k«it-guanosin cJiicsr.it ((iDP) yang inaktif
Crs loml n
m t m b r , i n
diperlihatkan). Jika holme mif
' ° ^ g) danmunuk n^l2 gU8US
‘ u us
mi-lalui gugus-gugUS
ditunjukkan oleh mirinenv t- ,eril<at pad-a reseptor Jin
- L° V
- 'S S lermiristoilasi
- 0 1 1 — di subunit—a (tidak
ini terjadi karena
V^Tn 'nT
^P ™ * ™
resep,or-sepert,
—
Subunit a berikatan
denoi Y*'/1 GDP dcngan guanosin ^ m )r,ln—dan pengaktivan kompleks protein G^*, atau Cl a"nberikatan
fn efek'°rdengan
(E) dan
menoaS
<«
subuni,
a,
set,lab
„
dan
(iy
lierpisah.
efok.or (E)
(CTP, di subunit a. setelah a dm P/berpi^h.
a,aU daDat lu
™ -; Ef(*tor dap.it berupa
saluran
siklase'
nit nv
j pat 'u8a adenili,
merupakan!S
i ,T' a,Ca>%
‘k"‘r daPal berupa saluran adenilil siklase, Ca;*.

a

o

a, a

yang
ang Adenilil
j
\

! Hormon yai
; Menghambt
; Siklase (H,)
; Asetilkolin
a2-Adrenergik
Angiotensin II
Somatostatin

rubt-uPROTEIN

——~ .

Efek cAMP di sel eukariot diduga diperantarai o t ^ cre0nin.
defosforilasi protein, terutama pada residu serin • jnaCam
Pengendalian setiap efek cAMP, termasuk bermaC^utan ion,
proses, seperti steroidogenesis, sekresi, pengang ^ regUiasi
metabolisme karbohidrat dan lemak, induksi en^1’.^ ^
gen, transmisi di sinaps, serta pertumbuhan an 1 ^
^ atau
dapat dilakukan oleh kinase spesifik, fosfatase sP^sCfat m\
oleh substrat spesifik untuk fosforilasi. Substrat^su^^
membantu menentukan jaringan target dan ^cl£ont0|inya,
penentuan tingkat suatu respons di sel tertentu.
prGtein
efek cAMP pada transkripsi gen diperantarai ol
pengikat elemen respons siklik AMP (eye ic
4*.nean
element bi,.Mngpro'ein, CREB) CREB benta»
elemen respons cAMP (CRE) (hhat a e ~ Urivator
keadaan tidak terfosforilasi dan merupa a” ^
transkripsi yang lemah. Jika terfosfori'asi o c 1
.
mengikat koaktivator protein pengikatckrinsi
(lihat bawah) dan akibatnya menjadi aktivator tra

yang jauh lebih poten.

; Tkanal Ca2*, Cl~, dan Na* jantung

Denyut jantung melambat

■ Asetilkolin, ct2-adrenergik
j iAdenilil sildase
; tKanal kalium

: IKanal
kalsium
I M; k°'iner9ik
kolium

i TKanal

•; Opioid, endorfm

*.

• M, kolinergik ;
; Cahaya
a,-Adrenergik

_________ .. _______
a
'Dimodifikasi dan diproduksi ulang dcngan izin dari

,r di dalam
memiliki hubungan dalam sekuens dan stiu<t
unik
domain katalisis, tetapi masing-masing adalah n^°^onlposisi
dengan variabilitas yang cukup besar dari segt
dan
subunit, berat molekul, autofosforilasi,. Km untu <
spesifisitas substrat.

Glukoneogenesi
s, lipolisis,
glikogenolisis
Penciuman

■ TAdenilil siklase

; TAdenilil siklase

; Bau

\
?
C 12

Endocrinology and Metabolism, cd kc-2. Becker KL (ed).

— .*j

jRangsangan
Glukagon, p-adrenergik

Uppincott, 1995
2Empat kelas utama atau fami
masing kelas, juga dengan 1
(isoform MX). Semua isofori
berbeda telah diidentifikasi.

Aktivitas listrik neuron Penglihatan

foSf0dies»erase

; tFosfolipase C-pl
: tFosfolipase c*p2 .........

..................... ...................

I *'
—■——'—— ,
I ■ - v ’ , * * J Aj. | i, . . QB r>,

7

" '°sf°lioase CO
(ex .),
atau cGMP fosfodiesterase
dari Granner DKSJ| I*9*' meni,"bulkan efek laniLno I 'c’’’ ,oi,nl’l,MC <:(' <“,>■
< CMP
fosfodiesterase
■ —r, izin
Uppincott, T 995?P"™pks and PrKUc^"fndocrL D"mH‘i!ikasi <bn diproduksi ulang dengan izin

Tabel 42-2. Subklasifikasi hormon kelompok
II.A

beberapa protein

G ...............
;
; a,-Adrenergik
ct.

1

Aktivitas protein kinase semula dilaporkan sebagai
”dependen-cAMP” atau ”independen-cAMP”. Klasifikasi
ini telah berubah karena fosforilasi protein kini diketahui
sebagai mekanisme regulatorik penting. Saat ini telah
diketahui beberapa ratus protein kinase. Berbagai kinase

Efek

—

___

; kanal Cl' __________________________

Granner

TKontraks
i
otot
dan
TTekanan darah

;4

DK dalam: Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism, ed ke-2.
Becker KL (cd).
-1— -"vionia vang mewakili masing-

mengH

D^FOSFODIESTERASE
Kerja yang ditimbulkan oleh hormon yang meningkatkan
konsentrasi cAMP dapat dihentikan melalui beberapa cara,
termasuk hidrolisis cAMP menjadi 5’-AMP oleh
fosfodiesterase
(lihat Gambar 42-5). Adanya enzim-enzim hidrolitik ini
menjamin pergantian sinyal (cAMP) yang cepat sehingga
proses biologis cepat berhenti jika rangsang hormon
dihentikan.
Paling tidak terdapat 11 anggota famili enzim fosfodiesterase.
Enzim-enzim ini dikendalikan oleh substratnya, yaitu cAMP
dan cGMP; oleh hormon; dan oleh perantara intrasel misalnya
kalsium,
mungkin
melalui
kalmodulin.
Inhibitor
fosfodiesterase,
terutama turunan xantin bermetil seperti kafein, meningkatkan
e. FOSFOPROTEIN
FOSFATASE
cAMP
intrasel dan
menyerupai atau memperlama kerja hormon
Karena
pentingnya
fosforilasi protein, tidaklah mengherankan
melalui
sinyal
ini.
bahwa regulasi reaksi defosforilasi protcin adalah mekanisme
kontrol penting yang lain (lihat Gambar 42-5). Fosfoprotein
fosfatase itu sendiri diatur oleh reaksi fosforilasi-defosforilasi
clan olch berbagai mekanisme lain, misalnya interaksi antarprotein. Pada kenyataannya, spesifisitas substrat fosfosenn-

fosfotreonin fosfatase mungkin ditentukan oleh subunit-subunit regulatorik tersendiri yang pengikatannya diatur oleh
hormon. Peran regulasi olch defosforilasi protein yang paling
banyak diteliti adalah metabolisme glikogen di otot. Dilaporkan terdapat dua jenis utama fosfoserin-fosfotreonin fosfatase.
Tipe I cenderung mendefosforilasi subunit P fosforilase kinase, sedangkan tipe II mendefosforilasi subunit a. Fosfatase
tipe I berperan dalam regulasi glikogen sintase, fosforilase,
dan fosforilase kinase. Fosfatase ini sendiri diatur oleh
fosforilasi subunit-subunit tertentunya, dan reaksi-reaksi ini
dibalik oleh kerja salah satu fosfatase tipe II. Selain itu,
terdapat dua inhibitor protein stabil-panas yang mengatur
aktivitas fosfatase tipe I. Inhibitor-1 mengalami fosforilasi dan
diaktifkan oleh protein kinase dependen-cAMP; dan inhibitor2 yang dapat berupa suatu subunit fosfatase inaktif, juga
mengalami fosforilasi, mungkin oleh glikogen sintase kinase3. Fosfatase yang bekerja pada fosfotirosin juga penting dalam
transduksi sinyal
(lihat Gambar 42-8).
cGMP Juga Merupakan Sinyal Intrasel

GMP siklik dibentuk dari GTP oleh enzim adenilil siklase
yang terdapat dalam bentuk larut dan cerikat-membran.
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+ R,

Mg2** ATP
Protein

Fosfoprotein

Fosfatase
Efek
fisiologis

Gambar 42-5. Regulasi proso
cAMP(PKA). PKAterdap I .'S’^roses se* °*e*1 hormon melalui protein kinase dopendendua subunit regulatorik d ' ^ 'm *)on,u^ 'naktifsebaga heterotetramer K,C, yang terdiri dari
siklase (diaktifkan sepertM' Ua fu,)unit katalitik. cAMP yang dihasilkan oleh kerja adenilil
PKA. Hal ini menyebabkanI 30 d' Gambar 42‘4) mengikat subunit regulatorik (R)
subunit katalitik. Subunit
fubunil/egulatorik dan katalitik dan mengaktivasi
pada residu serin dan treo -3ta a*<tl^ kemudian memfosforilasi sejumlah protein target
menghentikan respons fisiol0 F°S^a,ase mengeluarkan fosfat dari residu-residu ini sehingga
mengubah cAMP menjadiVj\MP°Sf0dieS,eraSe J'Uga dapa‘ mcn8hcn,ikan «->spons dengan

Masing-masing isoenzim ini memiliki sifat fisik tersendiri.
Atriopeptin, suatu famili peptida yang diproduksi oleh jaringan
atrium jantung, menyebabkan natriuresis, diuresis vasodilatasi, dan
inhibisi sekresi aldosteron. Berbagai peptida ini (mis. faktor
natriuretik atrium) mengikat dan mengaktifkan guanilil siklase
bentuk terikat-membran. Hal ini menyebabkan meningkatnya
aktivitas cGMP hingga 50 kali lipat pada beberapa kasus, dan hal
ini diperkirakan memerantarai efek-efek yang disebutkan di atas.
Bukti lain menyatakan ada hubungan antara cGMP dengan
vasodilatasi. Serangkaian senyawa, termasuk nitroprusid,
nitrogliserin, nitrogen oksida, natrium nitrit, dan natrium azida,
menyebabkan relaksasi otot polos dan merupakan vasodilator kuat.
Senyawa-senyawa ini meningkatkan cGMP dengan mengaktifkan
guanilil siklase bentuk larut, dan inhibitor cGMP fosfodiesterase
(obat sildenafil [Viagra], misalnya) meningkatkan dan
memperpanjang respons ini. Peningkatan cGMP mengaktifkan
protein kinase dependen- cGMP (PKG), dan selanjutnya
memfosforilasi sejumlah protein otot polos. Hal ini diperkirakan
berperan dalam relaksasi otot polos dan vasodilatasi.
ISebeiro(p>€a Hormon Bekerja MeBalaii Kalsium atau
FosfcstodiiDiinositol
Kalsium yang terionisasi adalah regulator penting pada berbagai
proses sel, termasuk kontraksi otot, penggabungan

rangsangan-sekresi, kaskade pembekuan darah, aktivitas
enzim, dan eksitabilitas membran. Kalsium ,n« juga
merupakan perantara intrasel efek hormon.

A. METABOLISME KALSIUM
Konsentrasi kalsium (CV) ekstrasel adalah sekitar 5 mmol/
dan diatur secara ketat. Meskipun cukup banyak kalsium
yang berikatan dengan organel intrasel, seperti mitokondria
an retikulum endoplasma, namun konsentrasi kalsium bebas
atau bentuk terionisasi (Ca-") di dalam sel sangat rendah:
’u->—10 pmoI/L. Meskipun terdapat gradien konsentrasi
yang sangat besar ini dan gradien transmembran yang baik.
namun Ca2- tertahan sehingga tidak dapat masuk ke dalam
se . Kaiena peningkatan Ca2* yang berkepanjangan di sel
bersifat sangat toksik, sejumlah besar energi dikeluarkan
untuk memastikan bahwa Ca2* intrasel terkontrol. Suatu
mekanisme penukaran Na*/Ca2* yang memiliki kapasitas
tinggi, namun dengan afinitas rendah memompa Ca2, keluar
se . Terdapat juga pompa Ca2,/proton dependen-ATPase
yang mengeluarkan Ca2’ untuk ditukar dengan H*. Pompa
ini memiliki afinitas tinggi terhadap Ca2*, tetapi kapasitasnya
rendah dan
mungkin berperan mengatur, iciapi
secara halus kadar
—....ICO Linggi itiimuap
2
Ca
*
sitosol.
Selain
itu,
terdapat
Ca
*
ATPase
rendah dan mungkin berperan mengatur secara yang memompa

I ----------- 2. Tor/tTn-i
Ca2* sitosol. Selain itu,1 terdapat
Ca * ATPase yang memompa
Ca-' dari sitosol ke lumen retikulum endoplasma. Terdapat
tiga cara untuk mengubah Ca2, sitosol: (1) Hormon tertentu
(kelas 11.C, Tabel 41-3) melalui pengikatan reseptor yang
merupakan kanal Ca2*, meningkatkan permeabilitas

Ca2^^!1 terbadaP ^a'- sehingga meningkatkan influks 'nfl k r i.1(!rm°n
*Uga sccara tidak langsung mendorong £) .S .a engan memodulasi
potensial membran plasma.
tepn° anS3f' mcmbran membuka kanal Ca2* bergerbang- dimT. an,
mcniUn
gkinkan influks Ca2*. (3) Ca2* dapat caH ' ,S3J- rct'^l,*uni
endoplasma, dan mungkin dari
eadangan di mitokondria.
denean^k ?bs®rvasi Penting yang menghubungkan Ca2* kerb C
mon
berkaitan dengan pengertian target
fosfnrl’ ^' dalam sel. Penemuan regulator aktivitas
Dem , CSterasc -vanS ^ependen-Ca2* merupakan dasar bagi denp:
a ,
r . * c b * b luas tentang cara interaksi Ca"'
dcn
gan cAMP di dalam sel.

yakni c rc£u*ator‘k dependen-|<alsium adalah kalmodulin,
LmoloETenPr°tein ^ kDa yang Struktur fun8Sinya
mililci ngan Prote,n otot troponin C. Kalmodulin me- Pat ,:mpat .tempat
untu
k mengikat Ca2*, dan jika keem- yane n ^ ^ men8‘kat Ca-*
timbul perubahan konformasi tifknn nCOlolk* yan8 memungkinkan
kalmodulin mengak- lin (van,U,m ? ‘0n* Interaksi Ca2* dengan
kalmodua 3 perubahan
konseorf
j”
aktivitas kanal ion) secara
den a
yane m . * 8 n pengikatan cAMP dcngan PKA
mcruol'^ , uan pcn8aktivan pKA- Kalmodulin mungkin
p ran
dan tcrtan u dari banyak subunit Prorein komPleks enzim H
f
dalam
mengatur berbagai kinase dan
klik D- f am Pem ntu^an dan penguraian nukleotida si- tak Im'' tar
Se ag,an cnzim ;,n
^
y 8 diatur secara langsung atau
-~Wui kalmodulin, disakaWr Cfek"ya Pada enzim dan Pengangkutan ion, Ca-/ ^ Hern P mengatur
aktivitas banyak elemen struktural di otorTr en,'ni JmencakuP
kompleks aktin-miosin dan berh ^ di baWah kendali P-adrenergik,
nonkomT,,PrOSCS T8 diPe~i mikrofilamen di sel
mltosl n L’ ,tCrmaSUk m?tiUtaS Sd' P^^an bentuk sel,
s
> Pembebasan granula, dan endositosis.

SORMONUM ADALAH MEDIATOR KERJA

aZlt Cf dalam kCrJa h°rmon diPerkirakan dengan peng- an bahwa efek
banyak hormon adalah (1) berkurang pac a mcd.um bebas-Ca2*
atau jika kalsium intrasel berkurang;
d

'

t i r U

Adenilil siklase
Protein kinase dependen-Ca2*
Ca2*-Mg2* ATPase
Protein kinase dependen Ca2*-fosfolipid Nukleotida siklik
fosfodiesterase Beberapa protein sitoskeleton Sebagian kanal ion
(mis. kanal kalsium tipe L)
Nitrogen oksida sintase Fosforilase kinase Fosfoprotein fosfatase
2B
Beberapa reseptor (mis. reseptor glutamat tipe-NMDA)

«

^•JKALMODULIN

lito

Tabel 42-4. Enzim dan protein yang
diatur oleh kalsium atau kalmodulin

°,eh bahan'bahan yang meningkatkan Ca2*

‘•misalnya ionofor kalsium A23187; dan (3) meme- ngaru i1
fluks kalsium sel. Regulasi metabolisme glikogen di 1 °'en
vasopresin dan katekolamin a-adrenergik adalah contoh yang baik.
Hal ini secara skematis diperlihatkan di Gambar 19-6 dan 19-7.
F

Sejumlah enzim metabolik penting diatur oleh Ca2*, fosroriiasi,
atau keduanya, termasuk glikogen sintase, piruvat

kinase, piruvat karboksilase, gliserol-3-fosfat dehidrogenase,
dan piruvat dehidrogenase.
D. M ETABOLISME F OSFATIDILINOSITIDA
M EMENGARUHI K ERJA H ORMON YANG D EPENDEN C A 2+

Sebagian sinyal harus membentuk komunikasi antara reseptor
hormon di membran plasma dan reservoar Ca2* intrasel. Hal
ini dilaksanakan oleh produk-produk metabolisme
fosfatidilinositol. Reseptor permukaan sel, misalnya reseptor
untuk asetilkolin, hormon antidiuretik, dan katekolamin tipecc,, jika ditempati oleh ligan masing-masing, merupakan
aktivator fosfolipase C yang poten. Pengikatan reseptor dan
pengaktivan fosfolipase dihubungkan oleh isoform G(| (Tabel
42-3 dan Gambar 42-6). Fosfolipase C mengatalisis hidrolisis
fosfatidilinositol 4,5-bisfosfat menjadi inositol trifosfat (IP’)
dan 1,2-diasilgliserol (Gambar 42-7). Diasilgliserol itu
sendiri mampu mengaktifkan protein kinase C (PKC) yang
aktivitasnya juga bergantung pada Ca2*. IP3 yang
berinteraksi dengan reseptor intrasel spesifik merupakan
pembebas Ca-' yang efektif dari tempat penyimpanan intrasel
di retikulum endoplasma. Oleh karena itu, hidrolisis
fosfatidilinositol 4,5-bisfosfat menyebabkan pengaktivan
PKC dan mendorong peningkatan Ca2* sitoplasma. Seperti
diperlihatkan di Gambar 42-4, pengaktivan protein G juga
dapat menimbulkan efek langsung pada kanal Ca2*. Hasil
dari peningkatan Ca2* sitosol yang terjadi, mengaktifkan
kinase dependen-Ca2*-kalmodulin dan banyak enzim
dependen-Ca2*-kaImodulin lainnya.
Zat steroidogenik— termasuk ACTH dan cAMP di
korteks adrenal; angiotensin II, K\ serotonin, ACTH, dan
cAMP di zona glomerulosa adrenal; LH di ovarium; dan LH
an cAMl di sel Leydig testis—dilaporkan menyebabkan
pemng atan asam fosfatidat, fosfatidilinositol, dan polios
oinositic a (lihat Bab 15) di jaringan target masing- masing.
Beberapa contoh lain juga dijumpai.
I I Cran yang mungkin dilakukan oleh Ca2* dan pro- penguraian
polifosfoinositida dalam kerja hormon
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yang mengikat IRS-1 dan menghubungkan fosforilasi tirosin
dengan beberapa protein yang menyebabkan pengaktivan
suatu kaskade treonin dan serin kinase. Jalur yang
memperlihatkan bagaimana interaksi insulin-reseptor ini
mengaktifkan jalur mitogen-activated protein (MAP) kinase
dan efek anabolik insulin diperlihatkan di Gambar 42-8.
Peran pasti berbagai protein penambat, kinase, dan fosfatase
belum sepenuhnya diketahui.

- Reseptor L
__ Protein

G).

Fosfolipase C
Diasilgliserol

Retikulum endopiaSm;
Mitokondria

©

InositolP.,

Protein kinase C
(PKC)

CP3)

B. J ALUR J AK / STAT D IGUNAKAN OLEH H ORMON
& S ITOKIN

Kalm

(IP3)

dan inrKitr iY- .os'ollPase c memutus PIP, menjadi diasilgliserol berupa nnk‘ 7 S
°S R< umumnya berupa stearat, dan R, biasanya 1-1,4-P jmkrA°nat’rIPf c*aPal
mengalami defosforilasi (menjadi aktif,. 2
'
' ataU fosfor,lasi
(menjadi 1-1,3,4(5-P4 yang berpotensi

odulin
Kalmoduli
- " Ca2,n kinase Kalmodulin
spesifik
kinase
1 Kalmodulin
multifun
gsi
Y

Protein

Protein
lain

kin^r krSkadc yang daPat melibatkan beberapa protein
fosfatase, dan protein regulatorik lain.
Fosfoprotein

l
I

Respons faali

Gambar42-6.
Interaksi hormon-reseptor to
^rfm GSpeSifik' yang ju8a munPkinnmpTn^fbkanpengak,ivnnfosfo,iPaseC-

Hal ini tampaknya
f
melibatkan
(IP,)
yang
membeba
kanal
kalsium
kinas rw'p^r
skan simpam^r'^
- Fosfolipase C
menyebabkan terbentuknya nZZ (PKQ- (Pada skema ini. PKC aktif meZ f .in,raSe' dan
diasilgliserol (DAG,, suatu aktivator kuat protein sini Ca2<-kalmodulin dimt
<IS! s^3s,ral spesifik yang kemudian mengubah proses fisiologis• - e 'e'ek ini menyebabkan fosforilasi suhJim C^aktl^an kinase spesifik yang
dua diantaranya diperlihatkan di juga memperlihatkan bahwa Ca2< daoaf
mnm ' , an 1,11 menyebabkan perubahan respons fisiologis.
Gambar
JH Extom 153 dl3tUr me,a,ui Penyimpanan
dan pembobi^n m|cla,ui kanal C<V’
2
bergerbang-tegangan atau -ligan. Cae '

‘ °^ h mitokondria dan retikulum endoplasma. (Sumbangan

Pr°“in kinase

C aktif^pa^memfosfor'/2"^'
s es,fi

mengubah proses fisioloeis^rT P

kolmodul j Z j ml?\

k yang kemudian

ini I A-mengaktifkan kinase tertentu Kin

^ k°mpJeks C^'
-b™ “»is

££?n", „«,r°n B*k*ri”
Prorein kinase tunggal, seperti PKA, PKC, dan Ca2*- almoduhn
(CaM)-kinase yang menyebabkan fosforilasi residu serin dan
treonin di protein target, berperan sangat penrmg da/am kerja
hormon. Penemuan bahwa reseptor

EGF mengandung aktivitas tirosin kinase intrinsi yang diaktifkan
oleh pengikatan ligan EGF merup an suatu terobosan penting.
Reseptor IGF-I dan insulin jn^a mengandung aktivitas tirosin
kinase intrinsik yang diakn an oleh ligan. Beberapa reseptor—
umumnya yang berperan pa ^ a pengikatan ligan yang terlibat
dalam kontrol pertumbuhan, diferensiasi, dan respons
peradangan—memiliki aktivitas tirosin kinase intrinsik atau
berkaitan dengan protein yang merupakan protein kinase.
Gambaran menonjol lain pada kelas kerja hormon ini adalah
bahwa kinase-kinase ini cenderung memfosforilasi residu tirosin,
dan fosforilasi tirosin jarang terjadi (<0,03% dari totaJ fosforilasi
asam amino) di sel mamalia. Gambaran menonjol ketiga adalah
bahwa interaksi ligan-reseptor yang menyebabkan proses
fosforilasi tirosin

*”ase,

k

B ERP S d UUN M ENYALURKAN S INYAL M ELALUI
K ASKADE K INASE
(EGF)0' ,Untuk 'nsulin, faktor pertumbuhan epidermis intrin ‘L30
memiliki aktivitas protein kinase
ini t<T 'tcr^etak di domain sitoplasma. Aktivitas
kernud'^1CUreSePCOr mcng<kat ligannya. Reseptor
hal ' ,,an mcngalami auc°fosforilasi di residu tirosin, dan Hi ,mCm'CLl
seran
gkaian kejadian kompleks (diringkas kemucT ^ ^-8).
Reseptor insulin yang telah terfosforilasi mlino
la Tlem osfr r asi
j.J ^ ° ^ substrat reseptor insulin (terdapat 4) j:8/ I empat
dari molekul
yang dinamai IRS 1- denpan ^ U Ciros^n' yang telah
terfosforilasi berikatan secara U °mam homologi Src 2 (SH2)
a
I
a
m
berbagai protein yang insulin c
memer
Pr tem ini PI 3 kinase
antarai berbagai efek neneakr
^ °
’ “
menghubungkan
Lnlu resePtor insulln dengan kerja insulin melalui fkin UVan se^umlah
moleku
>. termasuk kinase PDK1 idnase-1 dependenfosfoinositida). Enzim ini menyalurkan sinya melalui beberapa
kinase lain, termasuk PKB (akt),
> dan aPKC (lihat keterangan Gambar 42-8 untuk c nisi
dan singkatan). Jalur alternatif di hilir PKD1 mencakup p70S6K
dan mungkin berbagai kinase lain ^TOP teridentifikasi. Jalur
utama kedua melibatkan ™
. K- Enzim ini secara
langsung diatur oleh asam amino
dan insulin serta esensial untuk aktivitas p70S6K. Jalur ini
memperjelas perbedaan antara cabang PKB dan p70S6K di
se el ah hilir dari PKD1. Kedua jalur ini terlibat dalam
translokasi protein, aktivitas enzim, dan regulasi oleh insulin,
gen-gen yang berperan dalam metabolisme (Gambar 42-8).
protein lain yang mengandung domain SH2 adalah GRB2,

Pengaktivan tirosin kinase juga dapat memicu kaskade
fosforilasi dan defosforilasi yang melibatkan efek beberapa
protein kinase lain serta efek pengimbang yang dimiliki
fosfatase. Untuk memulai kaskade ini digunakan dua
mekanisme.
Sebagian
hormon,
seperti
hormon
pertumbuhan, prolaktin, eritropoietin, dan sitokin, memulai
kerjanya dengan mengaktifkan suatu tirosin kinase, tetapi
aktivitas ini bukan merupakan bagian integral dari reseptor
hormon. Interaksi hormon-reseptor mendorong pengikatan
dan pengaktivan protein sitoplasma tirosin kinase, seperti
Tyk-2, Jakl, atau Jak2. Berbagai kinase ini memfosforilasi
satu atau lebih protein sitoplasma yang kemudian berikatan
dengan protein-protein penambat lain melalui pengikatan
pada domain SH2. Salah satu dari berbagai interaksi ini
menyebabkan pengaktivan satu famili protein sitosol yang
disebut signal transducers and activators of transcription
(STAT). Protein STAT yang telah terfosforilasi kemudian
mengalami dimerisasi dan berpindah ke nukleus, mengikat •
elemen DNA spesifik, seperti elemen respons interferon,
dan mengaktifkan transkripsi. Hal ini diperlihatkan pada
Gambar 42-9. Proses-proses penambatan SH2 lain dapat
menyebabkan pengaktivan PI-3 kinase, jalur MAP kinase
(melalui SHC atau GRB2), atau fosfolipase C yang
diperantarai oleh protein G (PLCy) disertai pembentukan
diasilgliserol dan pengaktivan protein kinase C. Jelaslah
bahwa terdapat kemungkinan ’’komunikasi-silang jika
hormon-hormon yang berbeda mengaktifkan beibagai jalur
transduksi sinyal ini.
C. J ALUR N F - KB D IATUR
G LUKOKORTIKOID

OLEH

Faktor transkripsi NF-KB adalah suatu kompleks
heterodimer yang biasanya terdiri dari dua subunit yang
dinamai p50 dan p65 (Gambar 42-10). Secara normal, NFKB tersekuestrasi dalam sitoplasma dalam bentuk yang
secara transkripsional inaktif oleh anggota inhibitor famili
NF-KB (IKB). Rangsangan dari luar sel, misalnya suatu
sitokin proinfiamasi, spesies oksigen reaktif, dan mitogen
menyebabkan pengaktivan kompleks IKB kinase, IKK, yaitu
struktur heteroheksamer yang terdiri dari subunit ct, P> dan
y. IKK memfosforilasi IKB di dua residu serin, dan hal ini
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Translokasi protein Aktivitas enzim

EFEK

Transporter
glukosa Reseptor
insulin Reseptor
IGF-II

Reseptor insulin
Protein fosfatase
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Lain-lain

Transkripsi gen
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IGFBP1

Pertumbuhan sel Sintesis
DNA Gen-gen respons dim

HKII
Glukokinase
>100 yang lain

Gambar 42-8. Jalur no I

sangat baik untuk paradigma "n ^ S'ny.a* Insu*in- Ia*ur pembentukan sinyal insulin adalah contoh yang diringkaskan di
Gambar 4 2 - 1 , 8 ? .
," Pembebasan hormon -> pembentukan sinyal -►efek" yang
insulin pada reseptor membran^ m C' 5cbafkan sebagai respons terhadap hiperglikemia. Pengikatan di dalam sel. Stimulasi
aktiviM ^.‘1Sma sPGsl^'sel target menyebabkan terpicunya serangkaian proses menyebabkan peningkatan f Sf T5'"
^
in,rinsil< di resoP,or insulin menandai awal proses yang
molekul substrat reseptor irK r^'/mc *'ros'n M (Y —> Y-P) reseptor dan kemudian satu atau lebih molekul intrasel, misalnv i
Ptp ^ ^ Penin8*<a,an fosfotirosin ini merangsang aktivitas banyak efek metabolik tertentu incnli d^i pro,G!n kinase, dan
kinase lipid yang semuanya berperan dalam Pertama, fosforilasi sebinh i ? t 33f diPer*ihatkan dua jalur yang paling banyak
dipclajari. kinase lipid, PI-3 kinaseI R S . mungkin IRS-2) menyebabkan tertambat dan diaktifkannya
molekul "secondmessZr^^2!S." ?idJ'Pld. inosito' <»ru yang dapat berfungsi sebagai pembentuk sinyal lain di sphnhh lei- ^ ^
men8al<tifkan PDK1 dan kemudian beragam molekul a l > e r n a , i f e l i b L a n p e n ' t v a ! « > « » « " * « B (PKB atau ak,»,
m
n
SCK, dan aPKC. Ialur Kedua, fosforilasi IRS (munckin IRS 1 1 -n |rr?ungkm berbagai kinase lain yang belum teridentifikasi. kecil,
ler,amba,nya GRB2/mSOS dan pengaktivan GTPase
P2i RAS yang mTm?cuTu^fi"kid!arlI ^ |
p42/p44 MAP kinase. Berbaoai protein kin^ 610 ° yang men8aktifl<an isoform Raf-1, MEK, dan
beberapa jenis sel Jalur mTORi ^ mi pen,'n8 dalam regulasi proliferasi dan diferensiasi
terlibat dalam pembXZn siZ nu^'T'™" U"'Uk """Ufan p70S6K dan tampaknya
ker'a insulin- Masing-masing dari kaskade ini dapat
memengaruhi berbaeai D„" 7 ,
masing dad proses ^osforiias h 7 ?8'S >“? ?6rbeda- «**«> diperMhatkan di gambar ini. MasinglipidPTEN mendeLfntr
:eVerS,bf' me'alui keri°
spesifik. Contohnya, fosfatase
sehinS8a bersifat antagonis terhadap jalur tersebut
dan menghentikan sinval
bintane setol If f rfa mas,ng-masing boks diperlihatkan contoh efek utama insulin. Tanda
banvaU ^nv' i S ° l6S Grase mGnunjukkan bahwa insulin secara tidak langsung memengaruhi aktivitas orr.ir.in 'T fngan
,r|engaktifkan fosfodiesterase dan mengurangi kadar cAMP intrasel. (IGPBP, kin
T Per,umbuban mirip-insulin; IRS 1 - 4 ,
isoform substrat reseptor insulin 1 - 4 , PI-3
If)- P?mOS|a" ,lm0Sit01 3',<inase; PTEN, phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome , '
,
'
<masedependen-fosfoinositida; PKB, protein kinase B; SGK, kinase yang diatur oleh serum
an glukokortikoid; aPKC, protein kinase atipikal; p70S6K, protein S6 kinase ribosom p70; niTOR, mammalian target
of rapamycin (target rapamisin pada mamalia); GRB2, protein pengikat reseplor faktor pertumbuhan 2; mSOS,
mammalian son of sevenless; MEK, MAP kinase kinase dan ERK kinase; MAP kinase, protein kinase yang diaktifkan
oleh mitogen).

,
ii- -imol nleh reseptor yang terkait dengan Jak kinase.
Gambar 42-9. Inisiasi transduksi sin^! “'ehormo^ Lbuhan, interferon, dan sitokin

Reseptor (R) yang
reseptor-reseptor

berikatan

dengan prolakt ,
mengikat
ligan,

ndak memiliki aktivitas
W. »t»u TVIO. jak-P,
n, mengalami dimensas, dan ter|ad fo fori p^ protein-protein STAT berikatan
suatu kmaseaktif, memfefonla:t r e s e p m c n g a | a m j
fosforMasi dengan
reseptor yang terfosforilasi dan kern P
nukleus mengikat elemen
DNA)ak' TkTHT ® mT'^nsSsTSdu fosfotirosin pada res'eptor tersebut juga DNA spesifik, dan
mengatur ' anskr'PS'^ dung domain SH2. Hal ini menyebabkan berikatan dengan beberapa protein
yang me g g pL ^ p|j pengaktivan jalur MAP kinase (melalui SHL atau

menyebabkan IkB mengalami ubikuitinasi dan degradasi
oleh proteasom. Setelah IkB terurai, NF-kB bebas kini dapat
berpindah kc nukleus, tempat faktor ini berikatan dengan
sejumlah promotor gen dan mengaktifkan transkripsi.
terutama gen-gen yang terlibat dalam respons peradangan.
Regulasi transkripsi oleh NF-kB diperantarai oleh berbagai
koaktivator, misalnya protein pengikat CREB (CBP) seperti
dijelaskan di bawah (Gambar 42-13).
Hormon glukokortikoid adalah obat yang bermanfaat
untuk mengobati beragam penyakit peradangan dan imunologik. Efek anti-inflamasi dan imunomodulatorik senyawa
ini sebagian dijelaskan oleh kemampuannya menghambat
NF-kB dan efek-efek ikutannya. Terdapat tiga bukti inhibisi
NP-kB oleh glukokortikoid: (1) Glukokortikoid meningkatkan mRNA IkB, yang menyebabkan meningkatnya protein
IkB dan peningkatan efisiensi sekuestrasi NF-kB di sitoplasma. (2) Reseptor glukokortikoid bersaing dengan NI"-kB
untuk berikatan dengan koaktivator. (3) Reseptor glukokortikoid secara langsung berikatan dengan subunit p65 NF-kB
dan menghambat pengaktivannya (Gambar 42-10).

HORMON DAPAT MEMENGARUHI EFEK
BIOLOGIS SPESIFIK DENGAN

MEMODULASI TRANSKRIPSI

Sinyal yang dihasilkan oleh proses-proses di atas
perlu diterjemahkan menjadi suatu tindakan yang memung
'in 'an sel beradaptasi secara efektif terhadap suatu tantangan
(Gambar 42-1). Sebagian besar adaptasi ini terlaksana
melalui perubahan laju transkripsi gen-gen tertentu. aii
banyak pengamatan, muncul pandangan yang se arang
berlaku tentang cara hormon memengaruhi trans 'ripsi.
Sebagian pengamatan tersebut adalah: (1) Gen-gen yang aktif
ditranskripsikan terletak di regio kromatin terbuka
(didefinisikan berdasarkan kerentanan terhadap enzim DNase
I) yang memungkinkan faktor transkripsi mengakses DNA.
(2) Gen memiliki regio regulatorik, dan a^cor transkripsi
berikatan dengan regio ini untuk memodulasi frekuensi
permulaan transkripsi. (3) Kompleks hormon- reseptor dapat
merupakan salah satu dari faktor transkripsi ini. Sekuens
DNA yang diikat oleh faktor-faktor transkripsi

12 dan Tabel 42-5). Kelompok lam resep >
ligannya belum diketahui berikatan sebagai om
monomer pada sekuens pengulangan
penemuan
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DNA
half-site
menentukan
Seperti
yang membantu
diperlihatkan
pada spesifisitas
label
>F
™ Oleh sebab itu, secara umum, suatu pengulangpengikatan.
pengulangan tiga,
superfamili reseptor nukleus telah me”8 ^ bolit dan
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hioloeis tertentu. LBD juga
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_
^
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'

2)
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activation function ( omain

dibutuhkan untuk in-

membentuk suatu permukaan ya g
Gambar 42-11. Unit transkripsi respons hormon. Unit trans rip^ respons
hormon adalah suatu susunan elemen DNA dan p r° ei^ protein terikat
yang berinteraksi, melalui interaksi antarpro ei , dengan sejumlah
molekul koaktivator atau korepresor. Kompon^ esensial adalah elemen
respons hormon yang mengikat re^e^ ^
(R) terikat-ligan ( A ) . Hal yang juga penting berupa e ?™tor faktor
aksesori (accessory factor element, AFEs) (lengan a transkripsinya. Lebih
dari dua lusin faktor aksesori (AFE) ini, ya sering adalah anggota
superfamili reseptor nukleus, dilap°r ^ berkaitan dengan efek hormon
pada transkripsi. Berbagai ' ^ dapat berinteraksi satu sama lain,
berinteraksi dengan resep o nukleus berligan, atau berinteraksi dengan
koregulator. Komponen^ komponen ini berkomunikasi dengan kompleks
transkripsi a melalui suatu kompleks koregulatorik yang dapat terdiri
dari sa atau lebih anggota famili pl60, korepresor, terkait-mediator, a a

Gambar 42-10. Regulasi jalur NF-kB. NF-kB terdiri dari dua subunit, p50 dan p65 yang mengatur
transkripsi banyak gen jika berada di nukleus. NF-kB dihambat untuk masuk ke nukleus oleh IkB,
suatu inhibitor NF-kB. IkB berikatan dengan—dan menyembunyikan— sinyal yang mengarahkan NFkB ke nukleus. Protein sitoplasma ini mengalami fosforilasi oleh kompleks IKK yang diaktifkan oleh
sitokin, spesies oksigen reaktif, dan mitogen. IkB yang terfosforilasi dapat mengalami ubikuitinasi
dan terurai sehingga pegangannya pada NF-kB terlepas. Glukokortikoid dapat memengaruhi banyak
tahap dalam proses im, seperti dijelaskan di teks.

CBP/p300 (lihat Tabel 42-6).

I ana 0ihat
menggunakan sistem reporter hcterolog ^. berikatan Gambar 3810). Meskipun HRE sederhana daripada dengan kompleks
hormon-ieseptor e '^-.-lain-—sertil DNA di sekitarnya—atau DNA
dan su
™
n, namun
menyebabkan gen reporter peka ter a ap i aUlasi gen segera
eSt n
menjadi jelas bahwa mekanisme a
prog * ’
tentunya
jauh
lebih
rumit.
GlukokortikoidP fisiologis
mineralokortikoid, dan androgen merru I
-£sjtas yang
yang sangat berbeda. Bagaimana mungkin spes diperlukan untuk
efek ini dicapai melalui reS ‘ seperti gen oleh HRE yang sama
(Tabel 42-1)?
yang
ini mendorong dilakukannya eksperimen c
k0mpleks‘
mengkaji model regulasi transkripsi yang s ™ & e n DNA
Contohnya, HRE harus berikatan denga
berfungsi
lain (dan protein pengikat terkait) agai’ P ^ antara optimal.
Kemiripan sekuens yang i
j. jomain
reseptor-reseptor hormon steioi , ter
«;Unerfamili
sed

tersebut dinamai elemen respons hormon (HRE; lihat Tabel 42-1
untuk contoh). (4) Selain itu, sinyal-sinyal lain yang dihasilkan
oleh hormon dapat memodifikasi lokasi, jumlah, atau aktivitas
faktor transkripsi sehingga memengaruhi pengikatan dengan
elemen regulatorik atau elemen respons. (5) Anggota sebuah
superfamili besar reseptor nukleus bekerja sama dengan—atau
dengan cara serupa dengan—reseptor hormon. (6) Reseptorreseptor nukleus ini berinteraksi dengan kelompok besar lain molekul koregulatorik untuk memengaruhi transkripsi gen-gen
tertentu.

Beberapa Elemen Respons Hormon (HRE)
yang Teflafo Diketahui
Elemen respons hormon (hormone response element, HRE)
menyerupai elemen penguat, yaitu bahwa elemen ini tidak sematamata bergantung pada posisi dan lokasi. Elemen- elemen ini
umumnya ditemukan dalam beberapa ratus nukleotida sebelah hulu
(5’) dari tempat inisiasi transkripsi, namun dapat juga terletak di
regio penyandi gen, di intron. HRE didefinisikan berdasarkan strategi
yang dilukiskan di Gambar 38-11. Sekuens konsensus yang
diperlihatkan pada Tabel 42-1 diperoleh melalui analisis terhadap
beberapa gen yang diatur oleh hormon tertentu dengan

peng kat-DNAnya, mendorong ditemukannya supe n
pengiKac
,
nukleus. Protein-protein m
protein reseptor d. nuKieus
r
sejumlah besar protein koregiilator-mem.* y sejumiai
r
. dan
antarprotein yang
variasi interaksi DNA protei
kontrol fisiologis

dan spesifisitas yang dibutuhkan
yang ketat. Skema susunan semacam in
Gambar 42-11.

diiukiskan

ngkinkan

pada

Terdapat Suatu Famili Besar Protein Reseptor di
Nukleus

Superfamili reseptor nukleus terdiri dari beragam faktor
transkripsi yang ditemukan karena kemiripan sekuens 1
domain pengikat-DNA faktor transkripsi tersebut. Famili im
yang kini memiliki lebih dari 50 anggota, me ncakup reseptor
hormon nukleus yang dibahas sebelumnya, sejumlah reseptor
lain yang ligannya ditemukan setelah reseptor diidentifikasi.
dan banyak reseptor putatifatau reseptor yatim yang ligannya
belum diketahui.
•j
Berbagai reseptor di nukleus ini memiliki beberapa c
struktural (Gambar 42-12). Semuanya memiliki domain
pengikat-DNA (DNA-binding domain, DBD) yanS ter letak di
tengah yang memungkinkan reseptor berikatan pada elemen
respons dengan berafinitas tinggi. DBD mengandung dua
motif zinc finger (jari-seng; lihat Gambar l4) yang
mengarahkan pengikatan sebagai homodimer, heterodimer
(biasanya dengan mitra reseptor reunoi [RXR]), atau
monomer. Elemen respons target terdiri dan satu atau dua
sekuens konsensus DNA half-site yang ter- susun sebagai
pengulangan terbalik atau langsung- J;ira

dan

dipisahkan

teraksi tersebut dengan oa
LBD oleh regio engsel (^ reseptor sehingga kon-

dari

sangat bervariasi.

Regio ini menentukan fle^d.t t bPembah.ubah. Yang
formasi domam pengikat

P

san bcrva_

terakhir, terdapat regio —^ ^ (AF.1).
riasi, yang mengandung

^ secara lengkap, dapat

Domain AF-l, yang belu
■ nlcnentukan fiingsi fisiologis^
protein koregulator yang • g
pemakaian promotor yang

melalui
rescptor

pengikatan

mi, melalui
penggabungan
menyebab-

alternatif, dan berbagai tempat m.s.as
DBD
kan reseptor memiliki isoform-isorespons fisiologis
dan LBD-nya sama, tetapi memmbulka P
n
berbeda karena ikatan berbagai koregulator denga
AF-l terminal yang bervariasi ini.
disortir menjadi
Reseptor dalam jumlah besar
q. ^ reseptol._
kelompok-kelompok dengan berbagai ca ■
^
“
~
s.S„t re-.,
tail.™
rem,
42-12). Reseptor hormon klasik un™ gandrogen (AR), dan
mineralokortikoid (MR), estrogen
progestin (PR) berikatan

’

ada

sekuens
seperti tiroid

berulang yang terbalik.or -n D (VDR) serta
(TR), asam retinoat (RAR), dan v
misalnya
reseptor yang
dan CAR berikatan
PPAR a. (5. dan Y, FXR, LXR, PXR/ idX (RXR) sebagai
sebagai heterod.mer, dengan reseptor ret
mitra, pada sekuens pengulangan langsung; I

BAB

42: KEWA HORMON

Tabel 42-5. Reseptor nukleus dengan ligan
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Proses yang Dipengaruhi
Voliferasi peroksisom

AF-1

DBD

LBD ; AF-2

Hing
e

Peroksisom

C

COUP-TF, TR2. GENS HNF4, TLX

GR, MR, PR AR,
ER

TR, RAR. VDR
PPARa, ($. y FXR,
CAR, LXR PXR/SXR

PPARa

Diaktifkan oleh

PPARji

• «I

proliferator

PPARy

;:

Farnesoid X

FXR

\ RXR (DR4)

Hati X

LXR

'• RXR (DR4)

CAR

j RXR (DR5)

PXR

i RXR (DR3)

Xenobiotik X

lemak

i RXR (Dl) j'

Asam
lemak
Asam
: Eikosanoi
lemak

Metabolisme lipid dan karbohidrat

Metabolisme asam empedu Metabolisme
jdj

tiazolidined.on

kolesterol

Oksisteroln fimoedu

Proteksidari obat
tertentu, me
toksik, dan
xenob.ot.k

; Xenobiotik
Reseptor:
Pengikatan:
Ligan:
Elemen DNA

Kelas steroid
Homodimer
Steroid
Pengulangan
terbalik

Pasangan RXR
Heterodimer 9Cis RA + (x)
Pengulangan
langsung

Yatim
Homodimer

?

Pengulangan
langsung

;
pregnan
a
:
Xenobioti
ligan-ligan
ini
k^

i transporter
dalam definisi klasik, tempi
memiliki
fungsi seri •. i()a bervariasi yang sini membentuk
heterodimer dengan RXR dan memiliki sekuens^^ (CVP),
Pr0,em *)C Reseptor-reseptor ini mengatur berbagai gen
yang mengode sito( f merugikan. memengaruhi
LXXLL yang
metabolisme dan melindungi sel dari obat dan za )
(4) mengandung paling sedikit .“j“ngan koaktivator
Peran HAT
subfamili yang be rbeda. Koaktivator'pl60 memiliki sifat.

Cam bar 42-12
. Superfamili reseptor nukleus. Anggota famili ini dibagi me
domain struktural
njadi c nai
ral (A-F). Domain A/B juga disebut AF-1, atau regio modulator karena
terlibat dalam mengaktifkan transkripsi. Domain C terdiri dari domain pengikat-DNA
(DBD). Regio D mengandung engsel yang menghasilkan fleksiblitas antara DB i an
domain pengikat-ligan (LBD, regio E). Bagian terminal amino (N) regio E mengandung
AF-2, domain lain yang penting untuk transaktivasi. Regio I belum sepenuin>a
diketahui. Fungsi domain-domain ini dibahas secara lebih rinci di teks. Reseptor >.i k
ligannya diketahui, misalnya hormon steroid, berikatan sebagai homoc imer |3*i ^
separuh bagian regio pengulangan terbalik. Reseptor lain membentuk he tcroc mu^
dengan RXR pada elemen pengulangan langsung. Mungkin terdapat nukleotic a pi n> o«
dengan satu sampai lima basa antara berbagai pengulangan langsung ini I
Kelas reseptor lain yang ligannya belum diketahui (reseptor yatim) berikatan st iag*^
homodimer pada regio pengulangan langsung dan kadang-kadang sebagai monomei
pada half-site tunggal.

lain; dan (5) sering mem.Uk. ak H/VT menyebabkan sangat
menarik karena mutasi do
pendapat
banyak faktor transkripsi in. t. ^ tilasi histon ini adalah bahwa
aktivitas HA
meniadi suatu

Koaktivator ini (1) berikatan dengan reseptor secara agonis
dan bergantung (dependen) pada 0 transaktivasi AF-2; (2)
memiliki motif basic helix-l°0P (bHLH) terminal amino yang
terkonservasi (hhat Ba (3) memiliki domain transaktivasi
terminal karbo si lemah dan domain transaktivasi terminal
ammo yang kuat di regio yang diperlukan untuk interaksi CL
L

Sitokin. dsb.

rREB (Gambar

transcription (STATS), reseptor nukleus. ™aktivator famili 4213). CBP/p300 juga berikatan dcng
,ah protein
p!60 yang dijelaskan di bawah dan dengan «l
kinase
lain, termasuk faktor transkripsi virus ^ P t bahwa p90-k, dan
RNA helikase A. Hal yang penti 8 |traJlSferase
CBP/p300 juga memiliki akriv'tM h^ton^^ ^ h.
(HAT) intrinsik. Pentingnya hal
hereantung Pada
Sebagian efek CBP/p300, yang tampaknya & berfungs. aktivitas
in
enzim intrinsik dan
n protein l» ’
sebagai perancah (scaffold) untu P“S
dapat
lain
dilukiskan pada Gambar 42-11- ^
6
memiliki fungsi serupa.
Unaktivator telah
Beberapa famili lain molekul koakt iv
yjng
ditemukan. Anggota koaktivator
^ mencakup
kesemuanya memiliki berat sekita
^ nCoA-2;
(1) SRC-1 dan NCoA-1; (2 G“ ’dan traM.1 (Tabel dan (3) p/GIP,
ACTR, AIBl. RA ■ anggota.angg°ta
42-6). Nama-nama yangberbed
an variasi spesies

naroun'5Ubstrat

d

mengherankan, bidang ini menjadi lahan subur penelitian untuk
mencari intervensi terapeutik baru.
Sejjumnllah Besar Koregulator Reseptor INIukieus Juga Ikut Serta
Mengatur

TroimskrDpsD

Remodeling kromatin, modifikasi faktor transkripsi oleh berbagai
aktivitas enzim, dan komunikasi antara reseptor nukleus dan
perangkat transkripsi basal dilakukan oleh interaksi antarprotein
dengan satu atau lebih kelas molekul koregulator. Jumlah molekul
koregulator -ini kini melebihi 100, belum termasuk variasi spesies
dan varian lain. Yang pertama ditemukan adalah protein pengikatCREB, CBP. CBP, melalui domain terminal amino, mengikat serin
137 terfosforilasi pada CREB dan memerantarai transaktivasi
sebagai respons terhadap cAMP. Oleh karena itu, CBP dianggap
sebagai koaktivator. CBP dan molekul terkaitnya, p300,
berinteraksi secara langsung dan tidak-langsung dengan sejumlah
molekul pembentuk sinyal, termasuk prorein aktivator 1 (AP-1),
signal transducer and activators of

dalam satu subfamih sering men

atau varian sambungan minor (»
sekitar 35% kesamaan asam amino <

tabolit

^ Terdapat

^ ota-anggota

Insulin,
EGF, dsb.

GPCR

i vcv y

®@) V*MP lEinC, I
^

MEK

Vglukokortikoid. sTAT

^

dsbnya

Resept°r
nukleus sTAT

Membran
plasma

r
NFkB

NFkB

Membran
nukleus

. i sinyal menyatu di CBP/p300. Ligan yang Gambar
42-13. Beberapa jalur tranS^'r nukleus akhirnya menyatu di CBP/p300. berikatan dengan
membran atau reS . erbeda digunakan. EGF, faktor pertumbu ian Beberapa jalur transduksi
sinyal ya"8an. pr, prolaktin; TNF, faktor nekrosis tumor; epidermis; GH, hormon pertum 111c
singkatan lain terdapat di teks-
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Tabel 42-6. Beberapa
koregulator pada mamalia

protein

Perissi V, Rosenficld MG. Controlling nuclear receptors:

ini pada promotor tertentu bersifat
rapa hal, kompleks yang terdiri dari hmgg‘
skripsi pernah ditemukan pada sebuah gen-

lam bebe
iik-t0fL>
47 fak
cran-

II.

CBP

Protein

p300

Protein 300
kDa reseptor steroid 1
SRC-1
Koaktivator
KoaktivatQr
famili
160-kDa
NCoA-1
Koaktivator
reseptor nukleus 1
B.
Transcriptional intermediary factor 2
TIF2
Glucocorticoid receptor-interactinq
GRIP1
A.

C.

NCoA-2
p/CIP
ACTR

AIB
RAC3
TRAM-1

protein
Koaktivator reseptor nukleus 2
p300/CBP cointegrator-associated
protein 1 Aktivator reseptor tiroid dan
asam retinoaf Amplified in breast cancer
Koaktivator terkaif-reseptor 3 Molekul
aktivator TR 1

III.Korepresor
A.

Korepresor
reseptor nukleus
IV. B.
Silencing mediator for RXR and TR
SMRT
terkait-mediator
A.Protein
TRAPs
Thyroid hormone receptor-associated
proteins
B.
DRIPs
Vitamin D receptor-interacting
proteins
C.
ARC
Activator-recruited cofactor
NCoR

prorein lain untuk asetilasi yang diperantarai oleh HAT juga
pernah dilaporkan. AsetiIasi/deasetiIasi histon diperkirakan
berperan penting dalam ekspresi gen.
Sejumlah kecil protein, termasuk NCoR dan SMRT,
membentuk famili korepresor. Protein-protein ini berfungsi,
paling tidak sebagian, seperti telah dijelaskan pada Gambar 42-2.
Famili lain mencakup TRAPs, DRIPs, dan ARC ( Tabel 42-6).
Protein terkait-mediator ini memiliki ukuran berkisar dari 80
kDa hingga 240 kDa dan diperkirakan terlibat dalam
menghubungkan kompleks reseptor nukleus- koaktivator dengan
RNA polimerase II dan komponen lain perangkat transkripsi
basal.
Peran pasti berbagai koaktivator ini saat ini sedang dalam
penelitian. Banyak protein ini memiliki aktivitas enzimatik
intrinsik. Hal ini sangat menarik mengingat fakta bahwa asetilasi,
fosforilasi, metilasi, sumoilasi, dan ubikuitinasi— serta proteolisis
dan translokasi sel—telah diperkirakan mengubah aktivitas
sebagian koregulator dan targetnya.
Tampaknya kombinasi koregulator-koregulator tertentu—
demikian juga berbagai kombinasi aktivator dan inhibitor—
bertanggung jawab menentukan efek yang dipicu oleh ligan
melalui berbagai reseptor. Selain itu, interaksi-interalcsi

RINGKASAN

buhan

ic-rt11,11

s,n>a
Hormon, sitokin, interleukin, dan *»
c
menggunakan berbagai mekanisme p u nt u k
mempermudah respons adapt" j * * . sinyal a> Kompleks
ligan-reseptor berfungsi seb. bagi anggota famili reseptor
nukleus.
n dengan
Hormon kelas/kelompok II >*"6 bt berbaga' ^ reseptor tli
permukaan sel. menghas.lka" de cAMP, intrasel. Sinyalsinyal ini mencakup • kiriase. cGMP, Ca’’, fosfatidilinositida,
dan p«° crllbahan Ia|u Banyak respons hormon terjadi
melalui P

transkripsi gen spesifik.
berpera0 kesar
Superfamili protein reseptor nukleus dalam mengatur
transkripsi gen
Ri hormon,
Reseptor-reseptor ini, yang dapat men berikatan metabolit,
atau obat sebagai liganny* ’ er atau dengan elemen DNA
spesifik sebaga. h° or> yaitu heterodimer dengan RXR.
Sebagian ^ ^ tetapi reseptor yatim tidak memiliki ligan
yang cr.inSkripsu berikatan dengan DNA dan memengarun
Famili besar protein koregulator lam
ripSi lain,
remodeling kromatin, modifikasi faktor tr‘ n perangkat dan
menghubungkan reseptor nukleus deng- transkripsi basal.
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Topik Khusus
S,ukosa, mdtosa,hd;,Ikan dckstrin’ kemudian
campuran
ar

nilopcktin) * '

1 ln ISOnia tos

^ a (dari titik-titik cabang cli

Dls°kandaSe

Adalah Enzim Brush Border
^isakaridase nia|t
Sukrase_,s
bifungsionai yai* r
°maltasc (suatu enzim
I lcn ara s
isornaltosa), |-,kt- ^ | S l' is hidrolisis sukrosa dan

Nutrisi, Pencernaan A P
n' « Penyerapan

av,d A. Bender, PhD & PeterA

Mayes,

PhD, DSc

se

l niukosa usus ,S<'' ° 1U tIC^a*ase terletak di brush border

berasal dari diet*di'■mpiU JTlonosakarida dan zat lain yang
mc
rekayanK|)crt.„.'|SL,IaiXr1>ada sebagian besar orang, selain
Menurun semasa‘ ' r?pa ucara> laktase secara bertahap
^ktosa tetap b * CI!la^a.S(jb‘n8ga terjadi intoleransi laktosa.
ba

fermentasi b^k ^ '' Umcn usus dan menjadi
substrat
men
yebabkan mull
ghasilkan laktat sehingga
•iiuias dan diare.

g*
men

PERAN BIOMEDIS
komposisi empedu dapat menyebabkan kristalisasi kolesterol
menjadi batu empedu; kegagalan sekresi eksokrin pandas
(seperti pada fibrosis kistik) menyebabkan kurang g** dan
s tea to re. Intolcransi laktosa terjadi karena defisiensi laktase
dan menyebabkan diare serta rasa tidak enak di perut.
enyerapan peptida utuh yang merangsang respons antibodi
sehingga menyebabkan reaksi alergi dan celiac dt&ase
merupakan reaksi alergi terhadap gluten ganduni.

(terutama kltlZrZ^d^J bakar metabolik

~ta

d*frz
ZZ TUkSeiUmlah b—-a dtr;1' da" Pr°tein yang
d.hdrohs.s menjadi monosakarida 3

harus

,cn
?, “O ,unsur pokoknya sebelum
wk, dan asam
da n vltaiT,,n
da di un
ran^U ,
harus dibebasl^” j " S akan.
yang kompleks sebelum dapat diseral j" “ makana"
Dl dunia, undemutrition (kli “ d,8unakan.
dan menyebabkan gangguan
? 8Ki) tcrsi:l>ar luas
“«» ™un. dan berEZ, C
penurunan

PENCERNAAN & PENYERAPAN
KARBOHIDRAT
Pencernaan karbohidrat dicapai dengan hidrolisis untuk meme askan oligosakarida, kemudian mono- dan disakarida. 1 emg <atan glukosa darah setelah pember ian sejumlah dosis-uji
<ar o lidrat dibandingkan dengan peningkatan glukosa darah
sete ah pemberian glukosa dalam jumlah setara dikenal sebagai in deles glikemik. Glukosa dan galaktosa memiliki indeks glikemik
1.
i .'c^maltosa.
oagai
in deles glikemik.
Glukosa:i.,i,,
dan „galaktosa
memiliki inc

ter,ad,nya penyakit. Di neJ 1 ! j f""

r-rfe:dtaefisiensi
:.tr;antc;tpe::, tr:°^ £ X8
^eroieSha kc
s£,.

1

^""8

«charan optimal dan umur panjam,
tufa* h m b u " Z n P d
f ? " '™bulny g dan
duodenum; perubahan keciladalam

infeksi HelZoZ«™h0 T® bfebihan yanf be*ai<an
an
menydeng
b bka

s glikemik 1, demikian juga laktosa, maltosa, isomalcosa,
c an trehaJosa, yang menghasilkan monosakarida jika mengaa
mi hidrolisis. Fruktosa dan gula alkohol diserap lebih
lambat
dan
glikemik
yangtepung
lebih rendah,
demikian
gamemiliki
su crosa.indeks
Indeks
glikemik
bervariasi
juga
sukrosa.
Indeks
glikemik
tepung
bervariasi
antara
antara hampir
hampir
ingga hampir 0 akibat perbedaan laju
1 hingga hamoirdan
0 aUKor
^rk^oo,, u.\,
untuk
hidrolisis,
untuk

polisakarida nonpati, indeksnya 0. Makanan yang
memiliki
in eJcs glikemik rendah dianggap Jebih bermanfaat
karena
urang menimbulkan fluktuasi dalam sekresi insulin.
Amilase Mengatalisis Hidrolisis Pati

Hidrolisis patidikatalisis oleh amilase Jiur dan
pankreas, yang mengkatalisis hidrolisis acak ikatan glikosida

Niukosa dan >• I I
natrium. Kednn * U°.S‘l d‘^eiaP oleh proses yang dependensama (SGLT l )”^ 1 *?n® Ut °lel1 Protein pengangkut yang
diserap o]^’ m 1CISamg satu sama lain untuk dapat
melalui proses difam ^ 3 '^onosakarida lain diserap
Karena frukro '| USI ^an& d'Perantarai oleh pembawa.
aktif, kedua zat T 8|U ** alI<ob°l c*dak diangkut secara
konsentrasi dan ' M lan^a d‘serap sesuai dengan gradien
gula dapat terr’
”SU^an yan8 agak tinggi, sebagian
ba
men adi substrat
gi fermentasi'bakteri.'
i

penc
ERNaan & PENYERapan Llp(D

L-ipid utam i
jumlah yang t r m.tanan adalah diasilgliserol dan, dalam
molck
>-l hid 'K ya'tU f°SfoliPid' K=duanya adalah
menj3di b^°/°b,k’dan harus dihidrolisis dan diemulsifikasi diserap.
VitaJ^.Sangat halus (misel) sebelum dapat
lipid lain (lTm Ti ^ n’ E' dan X «™ berbagai dalam mis; "masuk
k
en era a
°‘“«™l) diserap dalam bentuk larut pada diet ya
y Pn
vitamin larut-lemak terganggu
Hidr | 8 lemaknya sanSat rendah
lambungl°'1S1S triasilSliserol dimulai oleh lipase mulut dan 1,2diast|ang ",jenyerang! atan “«r„-3yang membentuk cmulsifika8 “rol dan
asam le ak
"’ bebas serta mempermudah dan meme L‘PasePankreasd!sekhn
-«ikankedalamusushalus, dapat beke ! kan Pr°tem
' ’ >"ai'u
kolipase. agar
. ,^erja. Enzim mi spesifik untnHt
■
P S,S
y‘- ° ‘ ' dan 3 dalam triasilgliseroatan 1““rp"“er7
rrionoasilgjj
sero|
|cm^an menghasilkan 2UBm

a fncernaan triasilgliserolUnie
di^^

merupakan . i

i,,,.. . n. Monoasilgliserol
‘‘n substrat yang buruk untuk ^i i J .• • ifc, 25% (riasilgliwrol

Gambar
43-1.
Pengangkutan
glukosa,
fruktosa, dan galaktosa
melalui epitel usus. Pengangkut SGLTl
dihubungkan dengan
pompa a- sehingga glukosa dan galaktosa
dapat diangkut
™e a^V|a,n ien onsentrasinya. Pengangkut
fasilitatif independenNa* GLUT 5 memungkinkan fruktosa, serta
glukosa
galaktosa,
dihidrolisisdan
sempurna
menjadi gliserol dan asam lemak
c (Gambar
lang 43-2).
u mengi
uti gradien
konsentrasi
Garam empedu
yang terbentuk
di hati dan
kedua zat tersebut. Semua
disc
lesi
-an
dalam
empedu
memungkinkan
emulsifikasi
gula
keluar dar, sel melalui pengangkut
rf°r v Pe”cernaan
lipid menjadi
misel bersama dengan osoipi an
fasilitatif
GLUT
2.
'olesterol dari empedu. Misel bersifat larut se ingga pro u
pencernaan, termasuk vitamin larut- lema , apat iangkut
melalui lingkungan yang berisi cairan i umen usus dan
berkontak erat dengan brush or eise mu osa sehingga dapat
diserap oleh epitel. Garam empe u menga ir ke ileum, tempat
sebagian besar garam
D d TraP ^ da‘am Sirk“la*i enterohepatik (Bab

aam

epit

, f*

’

Llsus

1

-monoasilgliserol dihidrolisis "Zl nTm mrkdan

Sliserol. dan 2-monoasilgliserol Lnoasilgli'seroTGli H1?'311'
jalur tidak digunakan kembdT

triasil liser

g

ol-melalui

yang dlbebaskan di iumen usus

gliserol yang dibebaska A m<1Suk ke dalam VCna P0™! untuk sintesis
triasilo-l' t Cpitel diSunakan kembah normal (Bab 24)' ^ ISC1° me^ui jalur
asam fosfacidar
rantai an an men
esterifikasi untuk men T
'P i g ?itase,
§
dan bersama dengan A X '"^gliserol di sd menjadi disekresikan
sebiov I .pi° uk lain pencernaan & ' vl °mikron ke dalam p&
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fy ««uk kc aik'ninfc r1'"’ ^ara^ nieialui duktus torasikus (Bab 1
1f)1 v
'
cna D fan ‘sedang dan pendek diserap terutama '1,1
c ;
^ P uika sebagai asam lemak bebas.

K* *NAAN & PENYERAPAN PROTEIN
Pro^isis hidr^i*?at,s,s^‘akses oleh enzim proteolitik yang pQty
^Pr0tcin Safari peptida, tanpa mendenaturasi
***0 sew C '^ani makanan terlebih dahulu (oleh V,‘ Cu
diinasak dan oleh kerja asam lambung).

4s.«,
^>sise^okEnzim y°ng
(/Sat , encernaan Protein
q . ’ c/en Ufania enzimpencernaanproteolitik

al ^op'*0 Yan f"1 sPes*fcitas yang berbeda untuk
Illcr
'S,snbentuk ikatan peptida yang akan
mrnghidrolisis ikatan peptida ' - -'-’tu/. Enzim
:

/}•,^ife.^

ase

. uienghidrolisisikatm,rL
ttj§\^Pertan,,n° sPesifikdiseluruhmolekul.Enzim
lebjh^menghasiH&nsejumlahbesar
misalnyapepsindigetahlambung;
• -D ‘^uu. Keen; ...........a, ' aiscKrc^*--- ^caiis^
-><raseyangdisekresikankedalama
m
$US ^ °tnpsin, dan elastase y*
peptid * '—*> mengatalisis
■olhslus Oleh pankreas. Ek*** ^ ujunS Pjreas,
C
S
kat
fs
h
•Wl,'
K ‘V an peptida, satu pe ‘ d; geta ^ bebas;
Nb lp'ptidase ^"6 dijel“^lrininal mu'®55
eb

ask

an asam amino da
K\ *>t|.Ptidase vane

0jeh

, arnin / g

pe

disekresiH.*,.
asam
aminodariterminalamino.
^ 1- .............
’-mikosa
mengatalisis
border
selnmkosa
USUi ...

tifc7^ec/:^,7/}gbukanmerupakansubstrat
,'lnsebagaizimogeninaktif;tempat

0/°&>

%Ln°leh°ie/lScbuahrcg‘°kecilranraiPePcida

PENCERNAAN,

&

asam amino, dengan spesifisitas yang sesuai dengan ran, •
samping asam ammo (besar atau kccil, nctral asam
basa). Berbagai asam amino yang dibawa oleh’paTanX^
masing-masing akan saling bersaing untuk diserap Z'
diamb.1 oleh jar.ngan. Dipeptida dan tripeptida masuk ke
brush border sel mukosa usus, tempat keduanya dihidroli*
menjadi asam ammo bcbas yang kemudian diangkut kev
porta hepatika. Peptida yang relatif besar dapat diserap
sccZl
utuh, bark melalu, penyerapan ke dalam sel mukosa usus
(ttanselular) atau melalui celah antarsel (paraselular) Banv
k
dari peptida ,m berukumn cukup besar untuk merangsang
pembentukan antibodi—hal ini merupakan dasar
timbulnva

reaksi alergi terhadap makanan.

y

PENCERNAAN & PENYERAPAN VITAMIU
mjviin
DAN MINERAL
Vitamin dan mineral dibebaskan dari makanan sewaktu
pencernaan, mesk.pun hal mi tidak berlangsung sempurna
dan ketersediaan vitamin dan mineral bergantung pada
jenis
makanan, dan terutama untuk mineral, adanya senyawasenyawa pengikat (chelating compounds). Vitamin larutlemak diserap dalam misel hpid yang terbentuk sewaktu
pencernaan lemak; vitamin larut-air dan sebagian besar
garam mineral diserap dari usus halus melalui transpor
aktif atau difusi yang diperantarai oleh pembawa (carrier)
dan diikuti oleh pengikatan pada protein intrasel untuk
mencapai penyerapan konsentratif. Penyerapan vitamin
Bi2 memerlukan protein pengangkut khusus, faktor
intrinsik; penyerapan kalsium bergantung pada vitamin
D; penyerapan seng mungkin memerlukan ligan pengikatseng yang disekresikan oleh kelenjar eksoktin pankreas,
dan
penyerapan besi bersifat terbatas.

penyerapan Kalsium Bergantung
pada

SSb%n*dr°

Vitamin D

lisisikatanpeptidaspesifik.Pep</%tS°t^if,etyadipepsinolehasamlambungdan
pfotQS,\r,tlpsi,hcjC°^taJisis)-Diusushalus,tripsinogen,
°^e/je^lltcR*tifkanolehenteropeptidase,yang

Selain perannya dalam mengatur homeostasis kalsium
vitamin D dibutuhkan untuk menyerap kalsium di usus'
Untuk menyerap kalsium diperlukan sintesis protein
pengikat kalsium intiasel yang diinduksi oleh vitamin D
yaitu kalbindin, yang juga memengaruhi permeabilitas
sel mukosa terhadap kalsium, suatu efek yang berlangsung
cepat dan tidak bergantung pada sintesis protein.
Asam fitat (inositol heksafosfat) dalam sereal berikatan
dengan kalsium di lumen usus sehingga meneegah
penyerapannya. Mineral lain, termasuk seng, juga diikat
oleh
Btat. Hal ini menjadi masalah terutama pada orang yang
mengonsumsi produk gandum utuh yang dibuat tanpa
ragi

/) \ ^‘fkcinCj niPtr^ duodenum;
tripsin kemudian
id* «eC

❖
%/ Qj. b ^ ^astase,prokarboksipepddasemenjadi
Mk
1e

e

‘ ° ipsinogen
pe|5!I menjadi kimotripsin,
A^ino Bebas &
an

e
^°P
ptidase dan eksopepddase adalah
Proaminopeptidase

arninobebasdipeptidadantripepcida,
menjadi
"’^'lammoanyadiserap.Asamamino
'rranspc’"ifyang
t^ptida, yang sc»»ra
P
melalui
mukosa Natrium.
Terdapat

dalam jumlah besar; ragi mengandung suatu enzim, fitase,
,ni

"i^niadi
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inaktif. Konsentrasi asam lemak vanp *
akibat gangguan penyerapan lemak ‘
* ,Umen wus,
penyerapan kalsium dengan m^
Mengurangi
yang tidak-Jarut; asupan oksalat yanB rin P*"1 ka,sium
dapat menyebabkan defisiensi karenA , 88' ^gtidak-larut. fedang
' Um oksalat bersifat

oleh Vitamin C & Alkohol

k

lTJ)

saat‘ini

massa tubuh = berat (dalam kg)/tinggr (dal^siias relatifi
sering digunakan untuk mengekspresikan °,1C'S
kisaran yang ideal adalah antara 20 dan 25Kebutuhan Energi Diperkirakan den&a
Mengukur Pengeluaran Energi

..,ncr dengan
u
Meskipun defisiensi besi adal |
Pengeluaran energi dapat ditentukan secara kmg-s ~,e|uaran
r yang umum
dijumpai, sekitar 10% populasj
mengukur pengeluaran panas dari tubuh, terap« P cf1^ dari
an
c
king
mengalami kelebihan besi (heniokm
8 ”ctik
nil biasanya diperkirakan secara tidak
20
dan
energ
mengurangi risiko efek samp£
“"'uk
konsumsi oksigen. Terjadi pengeluaran
‘ ^ apakah
nonenzimatik radikai bebas oleh besf I P^bentukan
kj/liter oksigen yang dikonsumsi, tanpa memandjin& ^
1,
diatur secara ketat. Besi anorganik di'- T"” P^^'Pan
bahan bakar yang dimetabolisme adalah karbohidrat. c .
d> sel m
usus dan terikat pada suatu proteit "
^osa
atau protein (Tabel 16-1).
o
fcriti
fentm d, daiam sel telah jenuh oleh h
" J*a
Pengukuran rasio volume karbon dioks* a yang
ada la
yang dapat masuk ke dalam sel Besi I
gi besi
dihasilkan:volume oksigen yang dikonsumsi
men
mukosa hanya jika di dalam plasma JT*' '"ggalkan sel
quotient, RQ) adalah indikasi adanya camplir‘1"
dapat dllkat olehnya. Jika tn,nsferin ^^“^inyang
bakar metabolik yang sedang dioksidasi (Tabel 16'1
setiap besi yang telah tertimbun di seT \Jenuh °leh besi;
Terdapat teknik yang lebih baru dan menlUn^' r‘lQ^c
ketika sel tersebut terkelupas. Akiba 7
^ akan kcl‘.ar
kita memperkirakan pengeluaran energi total selama P ^
mi, hanya sekitar 10% besi dalam 1 > SaWar ™ukosa
1-2 minggu, dengan menggunakan air berlabel isotopg3
an
2
dan hanya 1-5% dari banyak n^an^^T- ^ di”aP.
H2,80. 2H keluar dari tubuh hanya
melalui
air, *- ed?n^
in nanya
meiaiui
1 Bab 50
ih
Besi anorganik diserap daiam I
^
)
O keluar dalam bentuk air dan karbon dioksida; perbe aan
sehingga keberadaan baban^n"^ ^ Reduksi)
kinkan kita
kecepatan pengeluaran kedua label ini meniung
sehingga
meningkatkan penyerapan. Senyawa" pereduks« akan
memperkirakan produksi karbon dioksida total
adalah vitamin C, dan walaupun as.,,! ^8 paling efektif
konsumsi oksigen dan pengeluaran energi juga apat
an lebih dari cukup untuk ' ^dn 4°~80 mg vitamin
diperkirakan.
namun asupan 20-50 mg untuk ^ ket>utuhan,
Laju metabolik basal (basal metabolic rate, BMR)
makan akan
meningkatkan penyerapan besi tern
adalah pengeluaran energi oleh tubuh dalam kea aan
istirahat, tetapi tidak tidur, dalam kondisi netraJitas su 111
anemia defisiensi besi dengan mon pada Pengobatan
yang terkontrol, yang diukur sekitar 12 jam setelah makan
Alkohol dan fruktosa juga meningkatf ” garam b«iterakhir, dan bergantung pada berat badan, usia, dan jenis
Besi heme dari daging diserap secar PCn>'eraPan besi.
kelamin. Pengeluaran energi total bergantung pada laju
tersedia daripada besi anorganik. Nam terpISaJl* dan ,ebih
metabolik basal, energi yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik
anorganik dan besi heme terhambat Tk’ penyeraPan besi
dan biaya energi untuk menyintesis bahan bakar cadangan
susu saat makan akan menurunkan |,°C1 kaIs,um—segeJas
dalam keadaan kenyang. Oleh karena itu, kebutuhan
ketersediaan besi secara
energi seseorang dapat dihitung berdasarkan berat badan,
susu
usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Berat badan
memengaruhi BMR karena pada tubuh yang lebih besar
bermakna.
jumlah jaringan yang aktif juga lebih besar. Penurunan BMR
seiring dengan pertambahan usia, bahkan jika berat badan
KESEIMBANGAN ENERGI: KELEBIHam * KEKURANGAN
tetap, terjadi karena jaringan otot digantikan oleh jaringan
NUTRISI leb,HAN &
adiposa, yang secara metabolik kurang aktif. Demikian juga.
Setelah memperoleh air, kebutuhan tubuh
wanita memiliki BMR yang secara bermakna lebih rendah
adalah bahan bakar metabolik—lemak,
karhnhVJ pertama
daripada pria dengan berat badan yang sama, karena tubuh
35301
amino dari protein
(label 16-1). Asupan m l! ***'
,,
•
1, , p makanan yane
wanita secara proporsional mengandung lebih banyak
melebihi pengeluaran energi menyebabkan obesitas
jaringan adiposa.
rara asupan yang kurang daripada pengeluaran menyeTab"
kan kurus (emaciation) dan penciutan otot, marasmus dan
Kebutuhan Energi Meningkat Seiring dengan
Pertambahan Aktivitas
kwasiorkor. Baik obesitas maupun kekurangan nutrisi'
berat berhubungan dengan meningkatnya mortalitas. Indeks
Cara yang paling bermanfaat untuk menyatakan pengeluaran
energi untuk aktivitas fisik adalah dengan kelipatan BMR.

1 I-/1')''.. '
tan »

-sa,Ua' (sedentary) hanya menggunakan
*Sebaliknya, olah raga berat, seperti naik

^^BMr'C°Untry mcna'ki bukit, dapat menggunakan

dariUM^|PerSen Ener9' yang Dihasilkan

Mernbeantukacnadang!1ni9Una,<an
maLu ( pen'ngkatan bermakna laju metabolik setelah kecil n • tCrn^°8cnes*s yang
dipicu oleh makan). Sebagian menyc|U1.lnp'ainn *.”* adaklb energi yang
digunakan untuk pencen rCS* 30 enz,m Pcncernaan dan mengangkut produk
menyint^’1 SCCara akc‘^; sebagian bcsar terjadi karena tubuh esis cadangan
glikogen, triasilgliserol, dan protein.

y°"d9 Ekltrem Be",Uk Kekuron9an Gizi
dan di' US dapat terjadi pada orang dewasa dan anak, populas’ 'r51' fada ke^omP°kkelompok rawan di semua hanya d'"

siorkor han

>'a mengenai anak, dan

dilaporkan Gamba ljUmpai dl nc8ara-negara yang sedang berkembang. kwasio‘rkor
PCrb cdaan antara

,
keduanya adalah pada
Marasmus OVM
T™ sehin§8a timbul edema'
ini men 11 keadaan kurus yang ekstrem; keadaan
yang berk* *** b3S'* ak*lir dari keseimbangan energi negatif
telah ha. Pan^an8an- Bukan hanya cadangan lemak tubuh
dan seir' ^ tCrkuras’ namun °tot juga mengalami penciutan,
jantung'J8 dengan Perkembangan penyakit, protein cli hati,
dibebask 8‘njal ’Uga men8hilang. Asam-asam amino yang
sebatni °lch katabo,isme Protein jaringan digunakan dukone SUmbCr baha” bakar metab°lik
dan substrat bagi otakfneS,S untuk mempcrtabankan pasokan glukosa sintesis n Sd dar3h
(Bab 20) Akibar
’
herkurangnya
tein res ns ,mun cer an
infeksi ° ’ P°
8 ggu dan risiko terjadinya usus Sc,mCnin8kac- Terjadi
gangguan proliferasi sel mukosa
berkur lm88a ^UaS Permukaan Penyerapan di mukosa usus an8» begitu juga
penyerapan nutrien.

AmQe*.den9an Kanker Stadium Laniut & Mengalami
Malnutrisi
Pasien dengan kanker stadium lanjut, infeksi HIV dan AIDS,
serta sejumlab penyakit kronik lainnya sering mengalami
Ke rangan gizi, suatu kondisi yang disebut kaheksia. Secara
-ii,Treka memperlihatkan semua tanda marasmus, tetapi keh angan
|ebih parah daH da terjadi

protdn tubuh

PtukCl?Paran- SekreS‘ S,t°kln seba8a* respons terhadap ” dan kanker meningkatkan
katabolisme protein ja gen. Hal ini berbeda dan marasmus dengan terjadinya
pengurangan sintesis protein, tetapi tidak berpengaruh pada

katabolisme. Pasien mengalami keadaan hipermetabolik, yi
terjadi peningkatan bermakna laju metabolik basal. Banyak
tumor memetabolisme glukosa secara anaerob untuk
membebaskan laktat. Laktat ini kemudian digunakan untuk
glukoneogenesis di hati, yang bersifat menguras energi
sejumlah 6 ATP untuk setiap mol glukosa yang didaur (lihat
Gambar 20-4). Terjadi peningkatan stimulasi uncoupling
proteins oleh sitokin sehingga terjadi termogenesis dan
peningkatan oksidasi bahan bakar metabolik. Pendauran
lemak yang sia-sia terjadi karena lipase peka-hormon yang
diaktifkan oleh suatu proteoglikan (disekresikan oleh tumor)
menyebabkan pembebasan asam amino dari jaringan adiposa
dan re-esterifikasi asam lemak menjadi triasilgliserol (yang
menghabiskan ATP) di hati untuk diekspor dalam bentuk
VLDL.
Kwasiorkor Mengenai Anak yang
Kekurangan Gizi

Selain penciutan jaringan otot, berkurangnya mukosa usus,
dan menurunnya respons imun seperti dijumpai pada
marasmus, anak dengan kwasiorkor juga memperlihatkan
beberapa gambaran khas. Gambaran yang paling khas adalah
edema, akibat berkurangnya konsentrasi protein plasma.
Selain itu, terjadi pembesaran hati akibat penimbunan lemak.
Dahulu diperkirakan bahwa penyebab kwasiorkor adalah
kurangnya protein, dengan asupan energi yang lebih atau
kurang adekuat, namun analisis terhadap diet anak yang
mengalami kwasiorkor memperlihatkan bahwa anggapan ini
tidak tepat. Pertumbuhan anak dengan kwasiorkor relatif
lebih baik daripada mereka yang mengalami marasmus, dan
edema mulai membaik pada awal pengobatan, saat anak
masih mendapat diet rendah protein.
Hampir semua kwasiorkor dipicu oleh infeksi.
Bertumpang tindih dengan keaadan defisiensi makanan
secara keseluruhan, defisiensi nutrien antioksidan, seperti
seng, tembaga, karoten, serta vitamin C dan E dapat
ditemukan. Letupan respiratorik sebagai respons terhadap
infeksi menyebabkan terbentuknya radikai bebas halogen dan
oksigen sebagai bagian dari efek sitotoksik makrofag yang
terstimulasi. Tambahan stres oksidan ini dapat memicu
terjadinya kwasiorkor.

KEBUTUHAN PROTEIN & ASAM AMINO
Kebutuhan Protein Dapat Ditentukan dengan
Mengukur Keseimbangan Nitrogen
Keadaan nutrisi protein dapat ditentukan dengan mengukur
asupan (dari makanan) dan pengeluaran senyawa
bermtrogen dar, tubuh. Meskipun asam nukleat juga
mengandung nitrogen, namun protein adalah sumber
nitrogen utama
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. nor^’

tCtapi

karenaatrofiotot. Proteind.ka.abolismcsec^^ ra<*^ protein tersebut tidak d.gann

dari makanan, dan pengukuran asupan nitrogen total dapat
memberikan perkiraan yang baik tentang asupan protein (mg N x
6,25 = mg protein karena pada sebagian besar protein
mengandung 16% N ). Pengeluaran N dari tubuh terutama dalam
bentuk urea dan sebagian kecil dalam senyawa lain di urine,
protein yang tidak-tercerna di tinja; juga terjadi pengeluaran
dalam jumlah signifikan melalui keringat dan kulit yang terlepas.
Perbedaan antara asupan dan pengeluaran senyawa bernitrogen
dikenal sebagai keseimbangan nitrogen. Terdapat tiga keadaan yang
dapat dijelaskan. Pada orang dewasa sehat, keseimbangan
nitrogen berada dalam ekuilibrium, yaitu asupan setara dengan
pengeluaran, dan tidak terjadi perubahan dalam kandungan
protein total tubuh. Pada anak yang sedang tumbuh, wanita
hamil, dan orang yang dalam masa penyembuhan dari
kehilangan protein, ekskresi senyawa bernitrogen lebih sedikit
daripada asupan yang diperoleh dari makanan dan terjadi retensi
netto nitrogen di tubuh dalam bentuk protein—keseimbangan
nitrogen positif. Jika terjadi respons terhadap trauma atau infeksi,
atau jika asupan protein kurang memadai untuk memenuhi
kebutuhan, terjadi kehilangan netto nitrogen protein dari tubuh—
keseimbangan nitrogen negatif.

Katabolisme protein jaringan yang berlangsung terusmenerus menimbulkan kebutuhan akan protein makanan, bahkan
pada orang dewasa yang tidak tumbuh lagi; meskipun sebagian
asam amino yang dibebaskan dapat digunakan kembali, dan
banyak yang digunakan untuk glukoneogenesis saat puasa. Studistudi tentang keseimbangan nitrogen memperlihatkan bahwa
kebutuhan harian rata-rata adalah 0,6 g protein/kg berat badan
(tambahan 0,75 untuk variasi individual), atau sekitar 50 g/hari.
Asupan protein rata-rata di negara maju berkisar 80—100 g/hari,
yi. 14—15% dari asupan energi. Karena pada anak yang sedang
tumbuh terjadi penambahan protein di dalam tubuhnya, secara
proporsional kebutuhan mereka lebih besar daripada kebutuhan
orang dewasa dan harus berada dalam keseimbangan nitrogen
positif. Meskipun demikian, kebutuhannya relatif kecil
dibandingkan dengan kebutuhan untuk pergantian protein. Di
sebagian negara, asupan protein mungkin kurang memadai untuk
memenuhi kebutuhan ini sehingga terjadi hambatan pertumbuhan.

Terjado Kefhoioiragain Protein Tubuh
Sebagai Kespomis Terhadap Trauma &
Infeksi
Salah satu reaksi metabolik terhadap trauma besar, misalnya luka
bakar, fraktur ekstremitas, atau pembedahan, adalah meningkatnya
katabolisme netto protein jaringan. Protein tubuh total dapat hilang
hingga 6-7% dalam 10 hari. Tirah baring yang berkepanjangan
menyebabkan hilangnya protein

(?)

defek pada kotransporter Na'-glukosa (S L:npEa

| ***%«£
olah taga. Kehilangan protem ,nt d g ,litrog<" ? nya konvalcsens, saat terjad. keseimbang
te 1

Diet normal sudah cukup untuk memung
penggantian ini.

, prote',n/
Kebutuhan Tidak Hanya “ntuK tetapi Juga
Asam Amino Spesi ^ 5ebagian
Tidak semua protein setara secara ,u,tr‘ban>'Jk protein
dibutuhkan dalam jumlah yang lc
idf
ka
mempertahankan keseimbangan mtrog,
-aj
protein yang berbeda mengandung kom > * in0 d yang berbeda
pula. Tubuh membutuhkan asam
tubuh.
proporsi yang tepat untuk mengganti a ^ kel0lT^:no Asam-asam
amino dapat dibagi meniad* J asam esensial dan nonesensial.
Terdapat sembi.
faini*
esensial atau tidak tergantikan, yang ti *
^gtion
oleh tubuh: histidin, isoleusin, le“s,n’ ^ *atU fenilalanin, treonin,
a u
triptofan, dan valin. Ji
beraP P "
en n
asam amino ini tidak ada atau kurang me jtrog jumlah asupan
protcin total, keseimbanga
ngan asam
dapat dipertahankan karena akan terjadi
^
amino yang bersangkutan untuk sintesis Pr disinter* dl Dua asam
amino, sistein dan tirosin « P esensial tubuh, tetapi hanya dari
prekursor asam a Qjeh karena sistein dari metionin dan tirosin
dari fenila an ’ mcngaruni itu, asupan sistein dan tirosin dari
makanan
asam
kebutuhan akan metionin dan ferula!lanin.jigantikan, amino
lainnya dianggap nonesensial atau ap ^ flSalkan karena asam-asam
amino tersebut dapat
jari asam
protein total dalam diet memadai. Jika sa a
nicrogen
amino ini dikeluarkan dari diet, keseim <
asam
masih dapat dipertahankan. Namun, a
dianggap
amino, yaitu alanin, aspartat, dan g utama , ^.sjnteSis dari benarbenar dapat digantikan; ketiganya sing,masing zat-zat perantara
metabolik yang umum
^am-asam
piruvat, oksaloasetat, dan a-ketoglutarat ^ keadaan amino sisanya
dianggap nonesensial, tetapi
tubuh
tertentu kebutuhannya dapat melebihi en
menyintesis asam amino tersebut.
RINGKASAN

Pencernaan melibatkan hidrolisis molekul maka ^
molekul yang lebih keci. untuk «
saluran cerna. Polisakarida diserap s ‘8^ ,emak dan
triasilgliserol sebagai 2-monoasilghs »
gliserol, dan protein sebagai asam ammo.

■crha^ai akibat
Gangguan pada pencernaan terjad
(1) defisiensi enzim, misalnya laktase dan su
malabsorpsi, misalnya glukosa dan g*1
penyerapan polipeptida yang belum dihidro ls's s^ Jan
timbul respons imun, misalnya pada celiac •> -'batu

(4) pengendapan kolesterol dari empedu

BAB43:NUTRIS,,

PENCERNAAN. & PENYERAPAN / 503

Kekurangan

***

^

mSb"»tv;bts.nk*.
pada anak. Kc

g

dengan penyakit,

nondependen insulin, aterosklerosis,
kanker, dan hipertensi.

referensi
Rfcrencw

empedu.
. ^ar
Selain air, diet harus mengandung an . metabolik
(karbohidrat dan lemak) untuk pertum dan aktivitas tubuh,
protein untuk sintesis jaringan, serat untuk makanan
berserat, miner fungsi metabolik spesifik, asam lemak tak
jenui g ^ famili n-3 dan n-6 tertentu, dan vitamin, yakm
sen^^ organik yang dibutuhkan dalam jumlah keci fungsi
esensial lain.
jn
Q

Sintesis protein memerlukan dua puluh asam am ^ berbeda,
dan sembilan di antaranya merupakan pro esensial dalam
diet manusia. Jumlah protein y dibutuhkan dipengaruhi
oleh kualitas protein, * P energi, dan aktivitas fisik.
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Tabel 44-1. Vitamin

Mikronutrien: Vitamin & Mineral

Vitamin

David A. Bender, PhD & Peter A. Mayes, PhD, DSc

PERAN BIOMEDIS
Vitamin adalah kelompok nutrien organik yang dibutuhkan
dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimia dan
umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus
dipasok dari makanan.
Vitamin Iarut-lipid adalah senyawa hidrofobik yang dapat
diserap secara efisien hanya jika penyerapan lemak berlangsung
normal. Seperti lipid lain, vitamin ini diangkut dalam darah
dalam bentuk lipoprotein atau melekat pada protein pengikat
spesifik. Vitamin kelompok ini memiliki beragam fungsi,
misalnya vitamin A untuk pcnglihatan dan diferensiasi sel;
vitamin D untuk metabolisme kalsium dan fosfat serta
diferensiasi sel; vitamin E untuk antioksidan; dan vitamin K
untuk pembekuan darah. Selain diet yang tidak adekuat, penyakit
yang memengaruhi pencernaan dan penyerapan vitamin larut-air,
misalnya steatore dan penyakit sistem empedu, dapat
menyebabkan sindrom defisiensi vitamin, termasuk buta senja
dan xeroftalmia (vitamin A); rakitis pada anak dan osteomalasia
pada dewasa (vitamin D); gangguan neurologis dan anemia
hemolitik pada neonatus (vitamin E); dan perdarahan pada
neonatus (vitamin K). Toksisitas dapat terjadi akibat asupan
vitamin A dan D yang berlebihan. Vitamin A dan karoten (yang
banyak diantaranya merupakan prekursor vitamin A), dan
vitamin E adalah antioksidan dan mungkin berperan meneegah
aterosklerosis dan kanker.
Vitamin larut-air terdiri dari vitamin B dan vitamin C;
keduanya terutama berfungsi sebagai kofaktor enzim. Asam folat
berfungsi sebaga pembawa unit satu-karbon. Defisiensi salah satu
dari vitamin B kompleks jarang dijumpai karena diet yang kurang
umumnya berkaitan dengan keadaan defisiensi multipel.
Bagaimanapun, terdapat sindrom spesifik yang berkaitan dengan
defisiensi masing-masing vitamin, misalnya beriberi (tiamin);
keilosis, glossitis, seborea (riboflavin); pelagra (niasin); anemia
megaloblastik, asiduria metilmalonat, dan anemia pernisiosa
(vitamin B|2); anemia megaloblastik (asam folat)j dan skorbut
(vitamin C).
Elemen mineral anorganik yang memiliki fungsi di dalam tubuh
harus tersedia dalam makanan. Jika asupan kurang

mem ada., dapat muncul tanda-tanda
ancm.a (besi). kretinisime dan gondok (iodium)- Sebohknya
J.ka berlebihan,
dapat timbul ge/ala-gcjala
roksis'ta5Penentuan Kebutuhan Mikronutrien Bergantung pada Kriteria
Kecukupan Yan9

rilokuinon:
menakuinon
Tiamin

Dipihh
Untuk setiap zat gizi, terdapat kisaran asupan antara hal
y*n8J<-‘la* madekuat yang menyebabkan keadaan
defisiensi klinis, dan hal yang jauh melebihi kapasitas
metabolik tubuh sehingga timbul gejala-gejala toksisitas.
Di antara kedua keadaan ekstrem ini terdapat tingkat
asupan yang cukup untuk kesehatan normal dan untuk
mempertahankan integrity metabohk. Kebutuhan akan
nutrien untuk setiap orang tidak sama meskipun dihitung
berdasarkan ukuran tubuh atau pengeluaran energi.
Rcntang kebutuhan individual da- Pat berkisar hingga
25% dari angka rata-rata. Oleh karena ■tu. untuk menilai
kecukupan diet, perlu dibuat suatu tingkat rejerensi asupan
yang cukup tinggi untuk mcmastikan bahwa tidak terjadi
defisiensi atau risiko toksisitas. Jika dianggap oahwa
kebutuhan individual secara statistik berdistribusi
normal di sekitar kebutuhan rerata yang diamati, kisaran
± x simpang baku (standarddeviation, SD) di sekitar rerata
akan mencakup 95% kebutuhan populasi. Karena itu, asupan referensi diterapkan sebesar kebutuhan rerata plus 2 * pulasi
mCmenuhi atau m
elebihi kebutuhan 97,5% po-

,ng8a

SEKELOMPOK
dengan BERBAGAI FUNGSI
METABOLIK
ADALAH

HETE*OGEN

tu vitamin didefinisikan sebagai senyawa organik yang larus ada
pada diet dalam jumlah kecil untuk memper- tanankan integritas
metabolik normal. Defisiensi vitamin menye a kan penyakit spesifik
yang dapat disembuhkan atau iccg.ih hanya dengan memperbaiki
kandungan vitamin yang ersangkutan dalam diet (Tabel 44-1).
Namun, vitamin yang dibentuk di kulit setelah pajanan oleh sinar
matahari,

Niasin ; Asam nikotinat,
• nikotinamida

RenyakiVmetobolisme
asam ammo,
kejang
satu-karbon satu-karbon dan

Asam pantotenat

Asam askorbat

esensial
dan niasin yang dapat dibentuk dari asam amino triptofan,
tidak benar-benar memenuhi definisi tersebut.

VITAMIN LARUT-LIPID
DUA KELOMPOK SENYAWA MEMILIKI

AKTIVITAS VITAMIN A
Retinoid terdiri dari retinol, retinaldehida, dan asam
(vitamin A jadi [preformed], hanya ditemukan
1
’ -■ ' «-~:A tariff
berasal dari hewan); karotenoid yan8
Jalam makanan yang
rCtinoat
1

da
terkait; banyak yane m ■!"
" kar°ten da" scn>'awa
re
senyawa-senyawa ini
P kursor vitamin A
karena

retinaldehida, kemudi^'C.d‘“ra,kan untuJc ™“gl*«iikan 44-1) a- p j 1
rCtIno dan asam retinoat (Gatnbar
kaTOK SC a kri toxanrin secara
kuantltatif ad’alah^k r’ten
? " P
,d Provitamin A terpenting.
Meskipun tamonkn
°
SatU moJekl11
menehasilkm1,1 I rctln
P-karoten seharusnya
demikian* 6
°l> namun dalam praktiknya
tidak

ar::nsetara1«retino1iadL

dinyatakan s b * rotaI v‘tamin A'dalam makanan
karoten dai/k-,1811* . mikro8ram ekuivalen retinol, p.
di mukosa usus^lT^ provitamin A ,ainnXa diuraikan
retinaldehida y ° C1 karoten dioksigenase,
menghasilkan ng direduksi menjadi retinol,
diesteriBkasi
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VITAMIN D ADALAH SUATU HORMON

untuk membebaskan all-^,„.rctinaldehida ^
Kune, dalam inisiasi siklus penglihatan adalah
I l-w-recmaldehida dan beghu pula dengan
j

CH.
H3C CH^

CH3 CH3

CH3 Retinaldehida
H C CH

-COOH 3 X 2 '

^CH3 Asam all-fransretinoat
COOH
Asam 9-c/s-retinoat

Gambar 44-1. p-karoten dan berbagai vitamer vitamin A utama.
Tanda bintang memperlihatkan tempat pemutusan (i-karoten oleh
karoten dioksigenase untuk menghasilkan retinaldehida.

P esi Gen & Diferensiasi Jaringan

All-frans-retinol

dalam Regolos'

11 -c/s-Retina!dehida

CaTb'Zf ,ASam
inoat dan asam
(Gambar 44-1) mengatur pertumbuhan, perkembangan,

I

C=0

diiart1 rinean: kcduan>'a n,t-‘niiliki efek berbeda
riroid d3"
serta Wr yan8 ^ Scpcrri
nukleusasam retin°at herikaran dengan reseptor d.
tr,„ I B mcnSikaI c^c,11en respons DNA dan mengatur
nuklZT' St'" SP“:fik' TerdaPat d“a &nnli reseptor retino.d
trans r V' rCS'pt°r asam retinoat (RAR) mengikat asam allX fRXp n0at ata,U aMm 9-r""r«inoat, dan reseptor retino.d
v '' mcng'kat asam 9-cis-retinoat. Reseptor retinoid

Rodopsin (ungu visual)

ini menyebabkan pembebasan retinaldehida dari protein, dan
..
. .7, c„,.~f Penyusunan bentuk awal rodopsin yang
in isiasi impuls s
terjadi dalam proses iluminasi

tereksitasi, yKemudian terjadi serangkaian perubahan
selama pikoc e ^ abkan terbentuknya metarodopsin II,
struktur yang menye . penguatan nukleotida guanin
yang memicu suatu
Tahap terakhir adalah hidrolisis
dan kemudian impuls sarar.

HC=N

CAHAYA | 10‘,s dtk

C=N

“*“* b^‘ ^

d

'

P

3

o F°orodopsin

CL ,

Inaktif

1§ Metarodopsin I
^ I 10mdtk GDP
Metarodopsin II .......................
I menit GTP

penyebab keburaan

MetarodoPsin

.

Na+ (erbukg

§ t 75 nmdtk

pennngyang dapat dicegah. Tanda paling awal defisiensi ini

5'GMP
Kanal Na+ tertutup

CGMP

| Lurnirodopsjn

-""° •*

S,CnSi V tamin A n,cru ak an

•5 P .

CH

-g t 45 pikodtk
2. Ba]°rodopsin
3I
S , ▼ 30 nanodtk

p

, Fosfodiesterase

H

diik^an ^an^llan beradaptasi terhadap cahaya tcmaram, dan

TrarisdusinGTP

Transdusin-

sel

aC. ^CH CH

All-/rans-retinaldehida + opsin

■ ,tam,n Aiuga berperan penting daJam diferensiasi
Gambar 44-2. Peran retinaldehida dalam siklus penglihatan

Denii L-111lnn.,n’ dan bahkan defisiensi ringan menyebabkan
pen 'k 3tan. erentanan terhadap infeksi. Sintesis protein
infJt • t rCrin01
berkurang sebagai respons terhadap
protcin ini adalah suatu protein fase akut negatif),
yang mengurangi konsentrasi vitamin daJam sirkulasi dan
SCmak,nmem
P^mah respons imun.

hiperlipidemia); homeostasis kalsium (penebalan tulang panjang,
hiperkalsemia, dan kalsifikasi jaringan lunak); dan kulit
(kekeringan berlebihan, deskuamasi, dan alopesia).

KeSebihan Vitamin A Bersifat Toksik
terhnras^rltubuh untuk memetabolisme vitamin A hanya
penimbunan ya?rnfT?.^bihan ^ m^yebabkan
sehingga vitamin A dl i
jaringan. Gejala toksi^ T
pusat (nyeri kepala m^Y

...

ttdak-tenkat merusak
Pada ^^nan saraf

. F rnuai, ataksia, dan anoreksia, semuanvii

berkaitan dengan nmlr, i ,
. . . .

b

cni

•

P ngkatan tekanan cairan serebrospinal);

hat, (hepatomegali disertai perubahan histologis dan

"

Vitamin D Dimetabolisme Menjadi Metabolit
Aktif, Kalsitriol, di Hati & Ginjal

III

gan buta senja. Defisiensi yang berkepanjangan

kehi men^C a . n xcr°ftalmia: keratinisasi kornea dan

7-Dehidrokolesterol (suatu zat perantara dalam sintesis
kolesterol yang menumpuk di kulit) mengalami reaksi
nonenzimatik jika terpajan oleh sinar ultraviolet, yang
menghasilkan pravitamin. D (Gambar 44-3). Pravitamin D
menjalani reaksi lebih lanjut dalam waktu beberapa jam untuk
membentuk kolekalsiferol yang diserap ke dalam aliran darah.
Di daerah yang beriklim sedang, konsentrasi vitamin D
plasma paling tinggi pada akhir musim panas dan paling
rendah pada akhir musim dingin. Di belahan dunia yang
melewati sekitar lintang 40° utara atau selatan, radiasi
ultraviolet dengan panjang gelombang yang sesuai sangatlah
rendah pada musim dingin.

t aktif

GDP

* • urangnya kepekaan cerhadap sinar hijau yang diikuti
n cn

Vitamin D Disintesis di Kulit

opsin

Ke!^/.0r»SI ^,tam'n A Merupakan Masalc

terrf

kurang memadai.

H2N- Residu lisin di

-lah

Vitamin A Memiliki Fungsi dalam Penglihatan
Di retina, retinaldehida berfungsi sebagai gugus prostetik
protein opsin peka-sinar, yang membentuk rodopsin
(pada sel batang) dan iodopsin (pada sel kerucut). Semua
sel kerucut mengandung hanya satu tipe opsin, dan hanya
peka terhadap satu warna. Di epitel pigmen retina, all-transretinol mengalami isomerisasi menjadi 1 l-cis-retinol dan
dioksidasi menjadi 1 l-c«-retinaldehida. Senyawa ini bereaksi
dengan sebuah residu lisin di opsin, membentuk holoprotein
rodopsin. Seperti diperlihatkan di Gambar 44-2, penyerapan
sinar oleh rodopsin menyebabkan isomerisasi retinaldehida
dari 1 1 cis menjadi aW-trbns, dan perubahan bentuk opsin. Hal

CH2OH

Peran besar vitamin A adalah mengontrol diferensiasi dan

hormon
dan disekresikan dalam kilomikron bersama dengan esterester yang dibentuk dari retinol makanan. Aktivitas karoten
dioksigenase di usus rendah sehingga dalam sirkulasi dapat
muncul P-karoten (berasal dari makanan) dalam jumlah yang
relatif besar. Sementara bagian utama yang diserang oleh
karoten dioksigenase adalah ikatan sentral P-karoten, namun
pemutusan asimetrik juga terjadi, menghasilkan pembentukan
8’-, 10’-, dan 12’-apo-karotenal, yang dioksidasi menjadi asam
retinoat, tetapi tidak dapat digunakan sebagai sumber retinol
atau retinaldehida.

Vitamin D bukan hanya vitamin karena senyawa ini dapat
disintesis di kulit, dan pada kebanyakan kondisi hal tersebut
merupakan sumber utama vitamin D. Sumber dari makanan
hanya diperlukan jika pajanan terhadap matahari kurang
memadai. Fungsi utama vitamin D adalah mengatur
penyerapan kalsium dan homeostasis; sebagian besar kerja
vitamin ini diperantarai oleh reseptor nukleus yang mengatur
ekspresi gen. Defisiensi, yang menyebabkan rakitis pada rinak
dan osteomalasia pada dewasa, terus menjadi masalah
kesehatan di belahan bumi utara, di mana pajanan matahari

11 -c/s-Rotinol

ReJin°af BerPerar>

CHO

Retinol

CH2OH

temaram terganggu.

P-karoten

CH2OH

CH-

keadaan delis,ensi. baik waktu untuk bcradaptasi ke
g ap maupun kemampuan untuk mclihac di cahaya menjadi

CH3 CH3H:}C CH3
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Kolekalsiferol, baik yang disintesis di kulit maupun dari
makanan, mengalami dua kali hidroksilasi untuk
menghasilkan metabolit aktif, 1,25-dihidroksivitamin D atau
kalsitriol (Gambar 44-4). Ergokalsiferol dari makanan yang
diperkaya mengalami hidroksilasi serupa untuk menghasilkan
erkalsitriol. Di hati, kolekalsiferol dihidroksilasi menjadi
bentuk turunan 25-hidroksi, yaitu kalsidiol. Senyawa ini
dibebaskan ke sirkulasi dalam keadaan terikat pada globulin
pengikat vitamin D yang merupakan bentuk simpanan utama
vitamin ini. Di ginjal, kalsidiol
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D karena terbatasnya kapasitas untuk membentuk prekursor
vitamin tersebut, 7-dehidrokolesterol, dan pajanan
berkepanjangan pravitamin D oleh sinar matahari menyebabkan terbentuknya senyawa-senyawa inaktif.

OH

Kalsiol^s-hidroksilase
HO ^
Kolekalsiferol
(kalsiol; vitamin D3)

Kalsidiol-1hidroksilase
Kalsidiol
(25hidroksikolekalsife
rol)
Kalsidiol-24hidroksilase
OH

VITAMIN E TIDAK MEMILIKI FUNGSI
METABOLIK YANG JELAS

2
Kalsitriol ,-jferol)
(1.25-dihidroksikoleka

OH
Gambar 44.5 \.
Kalsidiol-24-hidroksilase

OH

Ri'

dan k , i ,‘TU‘r Vl,amin p^da a-tokoferol dan tokotrienol Y-vitamer k i \*ju®,us r ,>ada 0-vitamer k, adalah

H, pada i a 1- dan pada 8-vitamer k, dan R, adalah H.

OH
Kalsidiol-1 hidroksilase
24-hidroksikalsidiol
HO

Gambar 44-4. Metabolisme
vi
v'tamin D.
mengalami I-hidroksilasi unruk menghasilkan metabolit
1,25-dihidroksi-viramm D (kalsitriol) atau 24hidroksilasi untuk mpn^orili—
hidroksilasi unruk menghasilkan metabolit'va’ ^ V'

inaktif, 24,25-dihidroksiviramin D ^-hidroksLS).'"

Metabolisme Vitamin D Mengatur & Diatur
oleh Homeostasis Kalsium
Fungsi utama vitamin D adalah mengontrol homeostasis kalsium
dan selanjutnya, metabolisme vitamin D diatur oleh faktor-faktor yang
berespons terhadap konsentrasi kalsium dan fosfat plasma. Kalsitriol
bekerja untuk mengurangi sintesis dirinya sendiri dengan menginduksi
24-hidroksilase dan menekan 1-hidroksilase di ginjal. Fungsi utama
vitamin D adalah mempertahankan konsentrasi kalsium plasma Kalsitriol
mencapai hal ini melalui tiga cara: senyawa ini meningkatkan penyerapan
kalsium di usus; senyawa im mengurangi ekskresi kalsium (dengan
merangsang penyerapan di tubulus distal ginjal); dan senyawa ini
memobi/isasi mineral tulang. Selain itu, kalsitriol berperan dalam sekresi
insulin, sintesis dan sekresi hormon paratiroid dan ciroid, inhibisi
pembentukan interleukin oleh limfosit T aktif dan imunoglobulin oleh
limfosit B aktif, diferensiasi scl prekursor monosit:, dan modulasi
proliferasi sel. Pada kebanyakan efek ini, viramin D berfungsi layaknya
suatu hormon steroid, berikatan dengan reseptor di nukleus dan
meningkatkan ekspresi gen meskipun senyawa ini juga

Kalsitet
rol
OH

Reaksi berantai
radikai bebas

Belum ada fungsi khas vitamin E yang disepakati secara
tegas. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan larut- lipid
di membran sel, tempat banyak dari fungsinya dapat
dilakukan oleh antioksidan sintetik, dan penting dalam
mempertahankan fluiditas membran scl. Senyawa ini juga
memiliki peran (relatif tidak jelas) dalam pembentukan
sinyal sel. Vitamin E adalah nama generik untuk dua famili
senyawa, tokoferol dan tokotrienol (Gambar 44-5). Berbagai
vitamer berbeda memiliki potensi biologis berbeda; yang
paling aktif adalah D-a-tokoferol, dan asupan vitamin E
biasanya dinyatakan dalam miligram ekuivalen D-atokoferol. DL-a-tokoferol sintetik tidak memiliki potensi
biologis yang sama dengan senyawa alami.

! ! Cfek CePar Pada Pengangkut kalsium di mukosa J>us. jhat Bab 47
untuk rincian lebih lengkap tentang Peran kalsitriol dalam homeostasis
kalsium.
n

DewasaS'

V,fam,n D

Mengenai Anak &

Pada penyakit defisiensi vitamin D rakids, tulang anak MJ783n
mincral akibar
buruknya penyerapan kalsium. Derr. V S.CruPa,rimbul
akibat defisiensi sewaktu lonjakan teriacT ” d* rcniaia- Osteomalasia
pada dewasa
* a i )at demmcralisasi tulang, terutama pada wanita g
jarang terkena sinar matahari, sering terjadi setelah erapa kali
hamil. Meskipun vitamin D esensial bagi pencega ian dan
pengobatan osteomalasia pada usia lanjut, amun tidak banyak
bukti yang menunjukkan bahwa run ini ermanfaat untuk
mengobati osteoporosis.

Kelebihan Vitamin D Bersifat Toksik
b tcr ada as
r ^ P *-*pan vitamin D serendah 50 I ff ll,’g8a
terjadi peningkatan konsentrasi kalsium III i C3C 3an ,lni dapat
menyebabkan kontraksi pembu- luh darah, peningkatan tekanan
darah, dan kaJsmosis—kal- sinkasi jaringan lunak. Meskipun
asupan berlebihan vitamin an ma canan bersifat toksik, pajanan
berlebihan cerha- ap sinar mata lari tidak menyebabkan keracunan
vitamin

Gambar 44-6 .Interaksi antara antioksidan dalam fase lipid

(membran sel) dan fase cairan (sitosol) R- radikai bebas; PUFA-OO, radikai peroksil asam lemak tak jenuh ganda di fosfolipid
membran- PUFA OOH asam lemak hidroksiperoksi tak jenuh ganda
di fosfolipid membran, dibebaskan ke chhm ,'it Ph^i asam lemak
hidroksiperoksi ,ak jenuh ganda oleh kerja fosfolipase A-,; PUFA-OH
asam,™
L
nk
ienuh
ganda; Toc-OH v„amin E (a-tokoferol); TocOv radikai tokoferoksil;
Se, selenium ssh ^ » flreduksi’ GS-SG, glutationll,,at,on
teroksidasi, yanj,
direduksi menjadi CSH setelah bereaksi H
'8
*c,reifJ??'
oleh glutation reduktase; PUFA-H asam lemak
tak jenuh
ganda.
dengan
NADPH
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Vitamin E Adalah Antioksidan Laruf-Lipid Utama di Membran Sel &
Lipoprotein Plasma

Fungsi utama vitamin E adalah sebagai antioksidan pcmutus
rantai yang menangkap radikal-bebas di membran scl dan
lipoprotein plasma dengan bereaksi dengan radikai peroksida
hpid yang d,bentuk oleh peroksidasi asam lemak tak jenuh ganda.
Produk rad.kal tokoferoksil relatif tidak reaktif, dan akhirnya
membentuk senyawa nonradikal. Umumnya, rad.kal tokoferoksil
direduksi kembali menjadi tokoferol oleh reaks, dengan vitamin
C dari plasma (Gambar 44-6). Radikai monodehidroaskorbat
yang terbentuk kemudian mengalami reaks, enzimatik atau
nonenzimatik untuk menghasilkan askorbat dan dehidroaskorbat
yang keduanya bukan merupakan radikai.'
Stabilitas radikai bebas tokoferoksil memiliki arti bahwa
senyawa mi dapat terus masuk ke dalam sel dan berpotensi memicu
suatu reaks. berantai. Oleh karena itu, vitamin E iuea dapat, seperti
antioksidan lain, memiliki efek pro-oksidan terutama pada konsentrasi
tinggi. Hal ini dapat
mengapa, meskipun stud,-studi membuktikan adanya keterkaitan
antara konsentrasi vitamin E dalam darah dan penurunan ins.dens
aterosklerosis, uji-uji klinis dengan vitamin E dosis tinggi tidak
memberikan hasil yang memuaskan.
Defisiensi Vitamin E

Pada hewan percobaan, defisiensi vitamin E menyebabkan resorpsi
janin dan atrofi testis. Defisiensi vitamin E dalam makanan pada
manusia tidak diketahui meskipun pasien dengan malabsorpsi lemak
berat, fibrosis kistik, dan beberapa bentuk penyakit hati kronik
mengidap defisiensi karena mereka tidak mampu menyerap vitamin
atau mengangkutnya, yang memperlihatkan kerusakan saraf dan
membran otot. Bayi prematur lahir dengan cadangan vitamin yang
kurang memadai. Membran eritrosit sangat rapuh akibat peroksidasi
sehingga terjadi anemia hemolitik.

Vitamin K Adalah Koenzim untuk
Karboksilasi Glutamat dalam Modi*1
Pascasintesis Protein Pengikat Ka*s'u

Vitamin Kadalah kofaktor untuk karboksilasi reS‘dU^ bentuk
pada modifikasi pascasintesis protein untuk nlC|1^.ull[rir
asam amino tak-lazim y-karboksi-glutamat (Gla)
44-8). Pada awalnya, vitamin K hidrokuinon 1
menjadi epoksida, yang mengaktifkan sebu*
glutamat di substrat protein menjadi sebuah
yang bereaksi secara nonenzimatis dengan karbon
untuk membentuk y-karboksiglutamat. Vitamin K eP°
direduksi menjadi kuinon oleh reduktase yang
warfarin, dan kuinon direduksi menjadi hidr°kuin'on
oleh reduktase peka-warfarin yang sama atau suatu re
kuinon yang tidak peka-warfarin. Dengan adanya vva
wa
o
_ 1 CH3
kv /V x' . /

o

Filokuinon

A

'Y>H
>3

CH3

c=o
OH

OH

Menadiol

CH,

O

CH,

0
1
c=o
I
ch3

Menadiol diasetat
(asetomenafton)
Gambar 44-7. Vitamer vitamin K. Menadiol (atau menadion) dan menadiol diasetat adalah
senyawa sintetik yang diubah menjadi menakuinon di hati.
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Nonenzimatik
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Karbanion glutamat

.

VOTAMDN K DIBUTUHKAN UNTUK MEMBENTUK
BERBAGAI PROTEIN PEMBEKUAN DARAH
Vitamin K ditemukan sebagai hasil penelitian terhadap penyebab
gangguan perdarahan, penyakit perdarahan (sweet clover) pada hewan
ternak dan ayam yang diberi makan diet bebas-Iemak. Faktor yang hilang
dalam makanan ayam rersebut adalah vitamin K, sementara makanan
hewan ternak i Hikumarol, suatu antagonis vitamin tersebut.

-OOC-CH-COO-

I 'oI°o,S
Tiga senyawa yang memiliki aktivitas D> ^ n0mul
K (Gambar 44-7): filokuinon. yang rc’r l^naktiinon,
dalam sumber makanan, sayuran hijau;
rantai
yang disintesis oleh bakteri usus, dengan Pa ^ nienadiol
samping yang berbeda-beda; serta menadi°n _ rnenjadi
diasetat, senyawa buatan yang dapat dimetabo i- ^ tertentu,
filokuinon. Menakuinon diser ap dalam Junl aktivitas
tetapi belum jelas jumlah menakuinon ya r jefisiensi
biologisnya dapat menginduksi tanda-tan 4 ^j0(cUinon
vitamin K dengan hanya pemberian diet renda
tanpa mengahmbat kerja bakteri usus.

0

OH
Vitamin K hidrokuinon

NADP*
NADPH

Vitamin K epoksida

,
Disul
fida

. Sulfhidril
•^MIFTK
EPOKSIDA
Gambar 44-8. Peran vitamin K dalam pembentukan Ykarboksiglutamat.

Vitamin K kuinon

D. Pembebasan osteokalsin ke dalam sirkulasi menunjukkan
vitamin K epoksida tidak dapat direduksi, tetapi menumpuk
dan diekskresikan. Jika vitamin K (sebagai kuinon) terdapat
dalam diet dcngan jumlah yang cukup, vitamin K ini dapat
direduksi menjadi hidrokuinon aktif oleh enzim yang
insensitif-warfarin, dan karboksilasi dapat berlanjut, dengan
pemakaian stoikiometrik vitamin K dan ekskresi epoksida.
Vitamin K dosis tinggi adalah antidotum untuk keracunan
warfarin.
Ptotrombin dan beberapa protein lain pada sistem pernbekuan darah (Faktor VII, IX, dan X, dan protein S dan C)
masing-masing mengandung 4—6 residu y-karboksiglutamat.
y-Karboksiglutamat mengikat ion kalsium sehingga proteinprotein pembekuan darah dapat berikatan dengan membran.
Pada defisiensi vitamin K, atau dengan adanya warfarin,
suatu prekursor abnormal protrombin (praprotrombin) yang
tidak atau sedikit mengandung y-karboksiglutamat, dan tidak
dapat mengikat kalsium, akan dilepaskan ke dalam sirkulasi.
Vitamin K Juga Penting dalam Sintesis protein
Pengikat-Kalsium Tulang
Terapi warfarin bagi wanita hamil dapat menyebabkan
kelainan tulang pada janin (sindrom warfarin janin). Di
tulang terdapat dua protein yang mengandung ykarboksiglutamat, osteokalsin, dan matriks tulang protein
Gla. Osteokalsin juga mengandung hidroksiproJin sehingga
pembentukan nya bergantung Pa<^a vitamin K dan C; selain
itu, sintesisnya diinduksi oleh vitamin

indeks status vitamin D.

VITAMIN LARUT-AIR
PENTh!£ (TIAMIN) BERPERAN KARBOH.DRALfM METABOL,SME

enerJ^n'l-t!16 SCntraI daiam merabo,isme penghasil 44-9) T • ?.SUSn^ametaboIisme
karbohidrat (Gambar
rnuld-enz^m v* foskt adalah koenzim untuk tiga kompleks
piruvat deh vj men8ata^sis reaksi dekarboksilasi oksidatif: 17)'
Ct-ketoo/0^11350 da^am metaboIisme karbohidrat (Bab (Bab 17).
7 Urarat dehidrogenase dalam siklus asam sitrat Dida m 'l i"
aSam eto
^ dehidrogenase rantai bercabang

masing-m T isoleusin> dan vaJin (Bab 29)‘ Pada karbon
reakdf T*’ tiamin difosfat menyediakan sebuah
karbanion* Va i 8UgUS tiazo1 membentuk suatu misalnya
piru § udian menambah gugus karbonil pad a,
Sen awa
dekarboksjl^T’
y
tambahan
kemudian
mengalami
merupakan ko n men8e,uarkan COr Tiamin trifosfat juga
fosfat (Babunfuk transketolase, pada jalur pentosa
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kup rantai respiratorik mitokondria,
kunci
dalam
oksidasi
asam lemak dan
asam
tereduksTcM*s‘^us asam sitrat. Reoksidasi flavin
berlang * ** ^ °*<siSenasc dan oksidase fungsi-campuran
hidronc-SU^v|11C* llU1 Pemkentukan radikai flavin dan flavin
suner |,0J V’ disertai pembentukan intermediat radikai
karena •'Ual'"! aV
Pcrh>droksil serta hidrogen peroksida. Oleh
oksirl-.
. *n °k-s‘dase berperan signifikan
dalam stres
5
oksidan total di tubuh.

enzim

Karbanion

enz,m

Tiamin difosfat

Tiamin

Gambar 44-9. Tiam

Koenzim Flavin Adalah Pembawa Elektron Reaksi
Oksidoreduksi

CH—

,f1' tlamin difosfat>

clan bentuk karbanit

Tiamin difosfar memiliki peran dalam hantaran saraf;
senyawa ini memfosforilasi (sehingga mengaktifkan) kanal
klorida di membran saraf.

Status Nutrisi Tiamin dapat Dini!*11.
dari Pengaktivan Transketolase Eritr

Defisiensi Tiamin Memengaruhi
Sistem Saraf & Jantung

VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) BERPE^^
PENTING DALAM METABOLISME
PENGHASIL-ENERGI
Riboflavin menyediakan gugus-gugus reaktif koenzinj
mononukleotida (FMN) dan flavin adenin dinu (FAD)
(Gambar 44-10). FMN dibentuk oleh . °0je|1 riboflavin
dependen-ATP, sementara FAD disintesis o ^ reaksi lebih lanjut
dengan ATP dengan gugus AA' dipindahkan ke FMN. Sumber
utama
riboflavin

makanan adalah susu dan produk susu. Selain i » ‘
warnanya yang kuning terang, riboflavin sering dig sebagai
zat aditif makanan.
cU

OH OH OH ?H2~CH

OH OH OH
CH2—CH—CH—CH — CH,—O—P —O'

H,c

Tidak^ema^lc *QV'n Banya^ D'iumPa'/ tetapi

H3CNf^YNYNT°
H3C^K"T
3
o

yang ditambahkan in

vitro.

NIASIN BUKAN SUATU VITAMIN SEJATI
Niasin ditemukan sebagai nutrien sewaktu penelitian tentang
pelagra dilakukan. Niasin bukan suatu vitamin sejati kar^ zat
ini dapat disintesis dalam tubuh dari asam amino csen^
triptofan. Dua senyawa, asam nikotinat dan nikotinaiti
memiliki aktivitas biologis niasin; fungsi metab°l‘ ^ adalah
sebagai cincin nikotinamida pada koenzim N dan NADP
dalam reaksi oksidasi/reduksi (Gambar 44•
Sekitar 60 mg triptof an setara dengan 1 mg niasin da am
makanan. Kandungan niasin dalam makanan dinyatakan

II

Asam nikotinat

^\^CONH2
N
Nikotinamida

FMN
OH OH OH

CH2-CH-CH-CH— CH2— O—

O
p

O

NH,

~°~'P\ _0_‘CH

N

O°

J

H.C
HoC

NAD Adalah Sumber ADP-Ribosa

Selain perannya sebagai koenzim, NAD adalah sumber ADPribosa untuk ADP-ribosilasi protein dan poliADP- ribosilasi
nukleoprotein yang berperan dalam mekanisme perbaikan
DNA.

Pelagra ditandai oleh dermatitis fotosensitif. Seiring dengan
perkembangan penyakit, timbul demensia dan mungkin
diare. Pelagra yang tidak diobati dapat menyebabkan
kematian. Meskipun etiologi nutrisional pelagra telah
dipastikan, dan triptofan atau. niasin meneegah atau
menyembuhkan penyakit ini, namun faktor tambahan,
termasuk defisiensi riboflavin atau vitamin B 6 (keduanya
diperlukan untuk membentuk nikotinamida dari triptofan)
dapat berperan penting. Pada sebagian besar ledakan kasus
pelagra, wanita dua kali lebih banyak terkena daripada pria,
yang mungkin diakibatkan inhibisi metabolisme triptofan
oleh metabolit-metabolit estrogen.
Pelagra Dapat Terjadi Akibat Penyakit Meskipun Asupan
Triptofan & Niasin Memadai

Sejumlah penyakit genetik yang menyebabkan gangguan
metabolismetriptofandilaporkan berkaitan dengan timbulnya
pelagra meskipun asupan triptofan dan niasin tampaknya
memadai. Penyakit Hartnup adalah penyakit genetik yang
jarang dijumpai. Pada penyakit ini terjadi gangguan pada
mekanisme pengangkutan triptofan di membran sel sehingga
terjadi malabsorpsi di usus dan kegagalan mekanisme
resorpsi di ginjal yang menyebabkan pengeluaran sejumlah
besar triptofan dari tubuh. Pada sindrom karsinoid, terjadi
metastasis tumor sel enterokromafin di hati yang menyintesis
5-hidroksitriptamin. Produksi 5-hidroksitriptamin yang
berlebihan dapat membentuk 60% dari metabolisme triptofan
total tubuh dan menimbulkan pelagra karena terjadi
pengalihan yang menghindari sintesis NAD.
Niasin Bersifat Toksik Jika Berlebihan
Asam nikotinat digunakan untuk mengobati hiperlipidemia n J,ka
digunakan dalam kisaran 1-6 g/hari dapat

OH OH
FAD

dinuldeotida ^f^',:,of,aVln dan koenzim flavin mononukleotida (FMN) dan flavin adenin

Karena sebagian besar niasin dalam sereal tidak dapat
digunakan secara biologis, jumlah ini tidak diperhitungkan.

Pelagra Disebabkan oleh Defisiensi Triptofan & Niasin

lipid ch ^ r'^°^av'n berperan sentral dalam metabolisme
banyak” ar X>*lldrat’ dan defisiensi riboflavin terjadi di Penghe
C ara namun
^ ’.
defisiensi ini tidak mematikan karena
riboflavin*1^30 nbo.flavin di Jaringan sangat efisien. Defisiensi lidah
d ° !Canda* °^1 ^e^°sis, deskuamasi dan peradangan dengan n
Clmat t s
' ‘ seboroik. Status gizi riboflavin dinilai
glutation reduktase eritrosit

O

III

—CH —CH ~ ■

Riboflavin

-_) yang

Pengaktivan apo-transketolase (protein cnZ' anlbahan terdapat
pada produk haSil lisis eritrosit oleh Pe status tiamin difosfat secara
in vitro telah dijadikan >n c nutrisional tiamin.

Defisiensi tiamin dapat menyebabkan tiga sindrom
tersendiri: suatu neuritis perifer kronik, beriberi, yang dapat
berkaitan atau tidak dengan gagal jantung dan edema;
beriberi pernisiosa (fulminan) akut (beriberi shoshin) dengan
gejala yang predominan berupa gagal jantung dan kelainan
metabolik tanpa neuritis perifer; dan ensefalopati Wernicke
disertai psikosis Korsakoff, yang terutama berkaitan
dengan penyalahgunaan alkohol dan narkotik. Peran tiamin
difosfat dalam piruvat dehidrogenase memiliki arti bahwa
pada defisiensi terjadi gangguan perubahan piruvat menjadi
asetil KoA. Pada orang dengan diet karbohidrat yang relatif
tinggi, hal ini menyebabkan meningkatnya kadar laktat dan
piruvat plasma, yang dapat menyebabkan asidosis laktat yang
mengancam jiwa.

H~C

^

sebagai:

mg niasin ekuivalen = mg niasin yang sudah ada
+ 1/60 x mg triptofan

Gambar 44.-11 Niasin (asam nikotinat dan nikotinamida) dan nikotinamj(ja adenin dinukleotida (NAD).
Tanda bintang menunjukkan tempat fosforilasi pada NADP.
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Terdapat Tiga Enzim Dependen-Vitamin B12
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CH2CONH2
CH,CH2CONH2

2OH

menyebabkan dilatasi pembuluh darah dan flushing serta
iritasi kulit. Asupan asam nikotinat dan nikotinamida yang
melebihi 500 mg/hari juga menyebabkan kerusakan hati.

Beberapa

CH 2C

KINASE o-poch ^>Y
FOSFATASE | l=^CH3
2

H2NCOCH2CH2

H,NCOCH

Piridoksir>

CH2CH2CONH2

3
Piridoksin

Terdapat enam senyawa yang memiliki aktivitas vitamin B(i
(Gambar 44-12): piridoksin, piridoksai, piridoksamin,
dan turunan 5-fosfatnya. Koenzim aktif adalah piridoksai 5’fosfat. Sekitar 80% vitamin B(> total dalam tubuh adalah
piridoksai fosfat di otot, sebagian besar berkaitan dcngan
glikogen fosforilase. Bentuk ini tidak dapat digunakan pada
keadaan defisiensi, tetapi dibebaskan jika terjadi kelaparan, saat
cadangan glikogen terkuras, dan kemudian dapat digunakan,
terutama di hati dan ginjal untuk memenuhi peningkatan
kebutuhan glukoneogenesis dari asam amino.
Memiliki

HOCH2V1^OH

T 1 /oH

N"^CH

VITAMIN B6 PENTING DALAM
METABOLISME ASAM AMINO &
GLIKOGEN, JUGA DALAM KERJA
HORMON STEROID

Vitamin B6
Metabolisme

CHj
OH

Peran

dalam

Piridoksai fosfat adalah suatu koenzim bagi banyak enzim yang
terlibat dalam metabolisme asam amino, khususnya transaminasi
dan dekarboksilasi. Vitamin ini juga merupakan kofaktor
glikogen fosforilase, dan gugus fosfat penting untuk katalisis.
Selain itu, Br> penting bagi kerja hormon steroid. Piridoksai fosfat
mengeluarkan kompleks hormon-reseptor dari ikatan dengan
DNA dan menghentikan kerja hormon. Pada defisiensi vitamin
B6, terjadi peningkatan kepekaan terhadap kerja estrogen,
androgen, kortisol, dan vitamin D konsentrasi rendah.
OefosoeDiso Vitamin B6 Jarang Dijumpai
Meskipun gejala ldinis defisiensi jarang dijumpai, namun terdapat
bukti bahwa cukup banyak orang yang status vitamin B f-nya
marginal. Defisiensi tingkat sedang menyebabkan kelainan
metabolisme triptofan dan metionin. Peningkatan kepekaan
terhadap kerja hormon steroid mungkin penting dalam
pembentukan kanker dependen-hormon pada payudara, uterus,
dan prostat, dan status vitamin B6 mungkin memengaruhi
prognosis.

Status Vitamin B6 Dinilai dengan Mengukur

Ttraims€ainniain)<sis<s Erotfrosflfl1
Metode yang paling luas digunakan untuk menilai status vitamin
B, adalah dengan pengaktivan transaminase eritrosit

HC=
0 HOCH2
I^OH
''N'^CHJ
Piridoksai

CH2NH2

HOCH2
I^OH
N^-CHa

O'
HC=°
I
I /°H
o —POCH2^>^Y
n iFOSFATASE
;fat

piridoksa*

f°
0

1aminotransfehaseJi
KINASE I o —
1
-\ o

POCH2

1
FOSFATASE

Piridoksamin
Gambar 44-12. Interkonversi berbagai vitamer vitarr

CH2nH
I /OH
2

"CC

Piridoksam'f1 f°sf
vitro, dan
oleh piridoksai fosfat yang ditambahkan secara m
dinyatakan sebagai koefisien pengaktivan.
Vitamin B6 Menyebabkan Neurop^t*
Sensorik Jika Berlebihan

Timbulnya ncuropati sensorik pernah dilaporkan pada pasien
yang mengonsumsi 2-7 g piridoksin per hari untuk berbagai
alasan (terdapat sedikit bukti bahwa vitamin mi efektif dalam
mengobati sindrom prahaid). Penghentian pemberian dosis
tinggi ini meninggalkan kerusakan residual; laporan lain
menyatakan bahwa asupan melebihi 200 mg/ hari berkaitan
dengan kerusakan saraf.
VITAMIN B12 HANYA DITEMUKAN DALAM
MAKANAN YANG BERASAL DARI HEWAN
Istilah "vitamin B,/’ digunakan sebagai penjelasan umum bagi
golongan kobalamin—yaitu golongan korinoid (senyawa
mengandung kobaJt yang memiliki cincin korin [corrin])
dcngan aktivitas biologis vitamin (Gambar 44-13). Sebagian
korinoid yang merupakan faktor pertumbuhan bagi
mikroorganisme tidak hanya tidak memiliki aktivitas vitamin
B|2, tetapi mungkin jug a bersifat antimetabolit terhadap vitamin.
Walaupun disintesis secara cksklusif oleh mikroorganisme, pada
kenyataannya
vitamin B(, hanya
ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan dan tidak
ada tumbuhan yang merupaltan sumber vitamin ini. Hal ini
berarti bahwa vegetarian ketat (Vegan) berisiko mengalami

H3c — C — O — P = O iJ-r/^r^CH3
H
>
^ X JL
O HO N'^^CH3

Metilmalonil KoA mutase, leusin aminomutase, dan
metionin sintase (Gambar 44-14) adalah enzim yang
dependen pada vitamin B,,. Metilmalonil KoA dibentuk
sebagai zat perantara dalam katabolisme valin dan olch
karboksilasi propionil KoA yang berasal dari katabolisme
isoleusin, kolesterol, dan (jarang) asam lemak dengan jumlah
atom karbon ganjil. Senyawa ini juga terbentuk secara
langsung dari propionat, produk utama fermentasi mikroba
dalam hewan pemamah biak. Metilmalonil KoA mengalami
penyusunan kembali yang dependen-vitamin Bp menjadi
suksinil KoA, yang dikatalisis oleh metilmalonil KoA mutase
(Gambar 20-2). Aktivitas enzim ini sangat berkurang
pada defisiensi vitamin B|2, yang menyebabkan akumulasi
metilmalonil KoA dan ekskresi asam metilmalonat dalam
urine, yang menjadi alat untuk menilai status nutrisional
vitamin B,,.
Defisiensi Vitamin B12 Menyebabkan

HOCH

Gambar 44-13. Vitamin B,2. Empat tempat koordinasi di ato™ kobalt sentral diikat oleh atom
nitrogen cincin korin, dani sa ^ oleh nitrogen nukleotida dimetilbenzimidazol. Tempat koor inasi
keenam mungkin ditempati oleh: CN~ (sianokobalamin), (hidroksikobalamin), H
.O(akuokobalamin),—CH,(metilkobalamin , atau 5'-deoksiadenosin (adenosilkobalamin).

defisiensi vitamin Bp. Sejumlah kecil vitamin yang dibentuk
oleh bakteri di permukaan buah mungkin memadai untu
memenuhi kebutuhan, tetapi preparat vitamin B,2 yanS dibuat
melalui fermentasi oleh bakteri sudah tersedia.

Anemia Pernisiosa

Anemia pernisiosa terjadi jika defisiensi vitamin B]2
mengganggu metabolisme asam folat yang menyebabkan
defisiensi folat fungsional. Hal ini mengganggu eritropoiesis
sehingga prekursor imatur eritrosit dibebaskan ke dalam
sirkulasi (anemia megaloblastik). Penyebab tersering anemia
pernisiosa adalah kegagalan penyerapan vitamin B|2
dibandingkan dengan defisiensi dari makanan. Hal ini dapat
terjadi akibat gangguan sekresi faktor intrinsik akibat
penyakit autoimun yang menyerang sel parietal atau karena
terbentuknya antibodi antifaktor intrinsik.

Penyerapan Vitamin B12 Memerlukan Dua Protein Pengikat

Vitamin B diserap dalam keadaan terikat pada faktor intrinsik,
suatu glikoprotein kecil yang disekresikan oleh sel parietal
mukosa lambung. Asam lambung dan pepsin membebaskan
vitamin dari ikatan dengan protein dalam makanan dan
menyebabkan vitamin dapat berikatan dengan kobalofilin, suatu
protein pengikat yang disekresikan di air liur. Di duodenum,
kobalofilin mengalami hidrolisis sehingg vitamin dibebaskan
untuk berikatan dengan faktor intrinsi . Oleh karena itu,
insufisiensi pankreas dapat menjadi ta to dalam timbulnya
defisiensi vitamin B,,, yang menyebabka ekskresi vitamin Bia
Xan8 terikat Pada kobalofilin. FaKto intrinsik hanya mengikat
vitamer vitamin B,2 aktit da bukan korinoid lain- Vitamin B,2
diserap dari distal ileum melalui reseptor yang mengikat
kompleks takto intrinsik-vitamin B,2, tetapi tidak mengikat
faktor intrinsi atau vitamin dalam bentuk bebas.

HoC s

Homosistein

Metil — H. folat

Metilkoba
lamin

H4 folat

B,2

Gambar 44-14 H
vitamin B , a menyehTi!'5^"1 dan "P^angkap folat". Defisiensi
terjadi akumulas; h ^ §angguan metionin sintase sehingga
meti e
^ trahidrof0iat °mos‘stein dan terperangkapnya folat sebagai
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i

terpenting tola, suhsn'us,

TERDAPAT BANYAK BENTUK FOLAT

-iksi 1,1

^ Serin

. djn

leh

Serin

staIUS

Glisin ■==

" d,atur °

DALAM MAKANAN

_►Metil-THF

Metilen-THF

Histidin -

.................... - asam folat (pteroil glutamat) adalah

—►Formimino-THF

DNA

Metenil-THF
^ Formil-metionin
Purin

Bentuk aktif
tetrahidrofolat (Gambar 44-15). Folat dalam makanan

dapat memiliki hingga tujuh residu glutamat tambahan yang

Formal -

diofcri* **

dihubungkan oleh ikatan y-peptida. Selain itu, semua folat

IV‘“

dengan tambahan satu karbon di Gambar 44-15 juga dapat

Metionin

"*■ JMP + dihidrofolat

Kolin

utlllUJV

'

Formil-THF
k

C0,

t l7cb*lS‘

uian folat substitusi satu-karbon.

dan cacat tuba neuralis (neural "^J^risiko panting

Gambar 44-76. Sumber dan pema a

ditemukan dalam makanan. Tingkat penyerapan berbagai

n ng““n homosistein darah

bentuk folat ini bervariasi, dan asupan folat dihitung sebagai

Keadaan

obat antibakteri (mis. trimetoprim) dan obat antima!

unfuk aterosklerosis, "°mb°S*btukJ metil-tetrah.dro-

+ 1J * Mg asam folat (digunakan untuk mempcrkaya

(mis. pirimetamin).

ini terjadi akibat gangguan pern
folat oleh metilen-tetrahidrofolat

makanan).

Defisiensi Vitamin B12 Menycbahkon^^
Defisiensi Folat Fungsional Perang
Folat"

ekuivalen folat dalam makanan—jumlah |.ig folat makanan

Tetrahidrofolat Adalah Pembawa Unit Satu
Karbon

—si’-.....................................................................................................................
yang dikatans- p n,en

Metilasi

'imidin m0n°Iruntuk
JmLn.uk
DNA.yanR
lofosfai
( I MP),
n
|in
sintase, esensi.
d.katal.shi(lrofo|at direduksi ' kenU‘d

Tetrahidrofolat dapat membawa fragmen-fragmen satu-

karbon mettle

karbon yang melekat pada TV-5 (gugus formil, formimino,

satu
B»gus

metilen atau metenil). 5-Formil-tetrahidrofolat lebih

dihidrofolat ^'^hidrofola'

reduktase.

stabil daripada folat sehingga digunakan dalam farmasi

“T
.drofolat.

,

j.tet sebaga.

(dikenal sebagai asam folinat) atau senyawa sintetik/

^

sintase, suatu enzim dependen-vitamin b V ‘
44-14). Karena reduksi metilen-tetrahidrofola

?Ls oenyakit kardiovaskular.

metil-tetrahidrofolat bersifat ireversibel dan sum

mS'TeX'iuga

goUan

penghubung antara fungsi folat dan vitamin

(Gambar 44-16) yang dibentuk oleh reaksi glisin, serin,
dan kolin dengan tetrahidrofolat. Serin adalah sumber

(

O

, bkan

bukti bahwa

nyebabkan gangguan metJast ■are

DNA

yang

er kolorektum

merupakan faktor dalam perkembangai^enyarankan bahwa

metionin sintase pada defisiensi vitamin B me ^

dan kanker lain. Sejumlah peneta

penimbunan metil-tetrahidrofolat PerJJnS ap ^aeav efek

suplementasi folat atau penambah^ n

karena itu, terdapat defisiensi fungsional folat sebagat
sekunder dari defisiensi vitamin B,,.

an dapat mengurangi ns.ko t.mbulny

f°°'

^ dalam makankanke,

Penambahan Folat ke, Ootow

CH2-«-0-C H ^

Defisiensi Folat Menyebabkan an Anemia
Megaloblastik

Tetrahidrofolat (THF) CH2

H2N^N

c=o
I
(Glu)n

HC = °
HC = °

on H

JL N^/CH2'N

J 5-Formil
OH THF

1 jC X 10-Formil THF
MN

^N-N-

H?N

-N-N'
OH

HC=nH

OH I

Y" H CH2"N ""

i ctirz^, —

NXrNYC5.10-Meti,enTHF
H

H2N N N

Defisiensi asam folat itu sendiri atau defisjen^””

kerusakan saraf (ireversibel) yang '

13,2 yang menyebabkan defisens, fungstond

vitamin Bir Terdapat juga

memengaruhi sel £"8 “P“

dan obat antikonvulsan yang dig

'N^N'
N
H

CH3

OH

1 N-^/ 2
J 5,10-Ma.anilTHF
H2N'^^N N

asam o a
dalam

pengobata

MAKANAN

DEFISIENSI BIOTINDALAM AHUI

menyebabkan anemia megaloblastik.

guplemen Asam Folat Mengurangi Risiko
racat Tuba Neuralis dan
,

Hiperhomosis^.Op&MungW n

Sup.emen folat

I
H
J-OHn CH
Z-NH N
CH2"
^jf ) 5-Metil THF
>N
H2N ^a

epileps'

s —garuhi sumsuro

KSKXETi Bebe""~ Kanker

5_Formimino THF

H?N

me-

H J/ V_ p — N — CH

?H H ,

HoN

dah

^

peran metionin sintase menjadi vita, an

satu-karbon ke dalam folat adalah metilen-tetrahidrofolat

Gambar 44-15. Asam tetrahidrofolat dan
berbagai folat substitusi satu-karbon.

oleh metil-tetrahidrofolat dan dikatalisis oleh

tetrahidrofplat untuk jaringan adalah metil-tetra^

tinggi. Metot drofo,at reduktase dan digu" sebag«n

rasemat (leukovorin). Titik masuk utama untuk fragmen

Orang dengan

membentuk homosistein, yang dapat menga arm . -n

p yang ,aju pem

temtama aknt I ^

n in

Jika berfungsi sebagai donor metil, S-adenosil

metil di*«" PCn,bCn; ’ tetrahidrofolat oleh d* duUtase
direduksi ^^“"dan

atau metil), AMO (formil), atau jembatan TV-5-TV-10 (gugus

defisiensi fiingsional folat yang

^ sehingga ter,ad.
babkan kegagalan

400 menyebabkan penurunan

SAMPAI SAAT ,NI BtLUM

^

Struktur biotin, biositin, dan karb°^bar 44-17- Biotm
metabolik aktif) diperlihatkan dibloSitin (e'am
tersebar luas di banyak makanan se aS ote0 lisis- Se^
biotinillisin), yang dibebaskan P^^butuhan. Vf $'
ini disintesis oleh flora usus meleb hanya m
belum ditemukan, kecuali pada orang . jaJ1> dan se)
nutrisi parenteral total selama bcrb^”'ientah dalam jumla
kecil orang yang memakan putih tc ui

/

5,7
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Biotin juga memiliki penman dalam ni ^ jnti protein yang
bekerja dengan melakukan biotimlas' \

O
HNANH

Biotin

O
utama.

CO

ASAM PANTOTENAT SEBAGAI P DARI KoA &
ACP BERFUNGSI PEMBAWA RABOKAl ASIL

O'

G*n,b,r 44-17. Bio,in, biosi.in, dan

metabolisme
Asam pantotenat memiliki peran utama ^a^an^s fungs*ona^
kelompok asil saat berbentuk sebagai glISl c(T1bawa asil
pantetein dari koenzim A atau Prot.ein,LeI1cuk setelah (ACP)
(Gambar 44-18). Gugus pantetein nienyediakan penggabungan
pantotenat dan sistein, yang ^ ikllt serta gugus prostetik -SH dari
KoA dan ACP. °
iemak
dalam reaksi siklus asam sitrat (Bab ,7>’oksl^b 26)- ACP (Bab 22),
asetilasi dan sintesis kolesterol ( ^3). Vitamin berperan serta
dalam sintesis asam lemak (Ba ’ "^arian, dan didistribusikan
secara luas pada semua bahan jj|3p0rkan defisiensi vitamin pada
karboksi-biosi.in.
manusia belum Pcrn‘ s|can deplesi sccara jelas selain dalam
penelitian yang menj«- a secara khusus.

yang sangat banyak. Putih telur menB„H
protein yang mengikat biotin dan menwKW
dapat diserap.
^ babkan biotin tidak
Biotin Adalah Koenzim dor! c •

m dan

ASAM ASKORBAT MERUPAKAN VITAMIN HANYA UNTUK
BEBERA^ SPES,ES
bag.
Vitamin C (Gambar 44-19) adalah suatu v ^ burung- manusia
dan primata lain, marmut, kele a'^v^rI3ebrata; dari orde passerine,
sebagian besar ikan, dan
jalam
binatang lain menyintesis vitamin C sebagai zat an ^ pa(Ja jalur
asam uronat pada metabolisme glukosa ( a terdapat spesies yang
menganggapnya sebagai suatu v,Cam'|"’n0iakton penghalang pada
jalur karena ketiadaan adanya g
mi,iki
oksidase. Asam askorbat dan dehidroaskorba
aktivitas sebagai vitamin.

“f“

S

Enz.m Karboksilase

Biotin berfungsi memindahkan U u sejumlah kecil reaksi
karbok '! • n dioksida dalam propionil-KoA, dan metilk * ^ •
karboksilase)
^asetll"K°A, piruvat, HoJokarboksilase sintetase
menjadi residu lisin dari
pemindahan biotin
UntUk membentuk
residu biositin dari holoenzim
reaktlf adalah
I-TV-karbosi-biotin, yang dibentuk^
sebuah reaksi dependen-ATP. KP| an bikarbonat dalam
diubah menjadi substrat untuk kaSuS!^’ kemUdia"

0=0 —OH

I
CH2
ch2
NH

I
0=0
I

CHOH

I
H3C — c —ch3
ch2oh
Asam pantotenat
Gambar 44-18. Asam pantotenat dan Koenzim A. Tanda bintang
menunjukkan tempat asilasi oleh asam lemak.

A i BAG|AN

0 = C —NH — CH2— CH2 —SH
ch2
ch2
NH

I
c= o
I

CHOH
I
H3C— C — CH3 o' o~
1

NH,

I

1

Vitamin C adalah Koenzim untuk Dua Kelompok
Hidroksilase

Asam askorbat memiliki peranan khusus dalam hidroksilase
yang mengandung-tembaga dan hidroksilase yang
mengandung-besi terkait-a-ketoglutarat. Asam ini juga
meningkatkan aktivitas beberapa enzim lain sccara in vitro,
walaupun hal ini merupakan aktivitas pengurangan yang tidak
spesifik. Selain itu, asam ini memiliki beberapa efek
nonenzim akibat aktivitasnya sebagai agen pereduksi dan
pemadam” radikai oksigen.
Dopamin [3-hidroksilase merupakan enzim yang
mengandung-tembaga yang terlibat dalam sintesis
katekolamin, norepinefrin, dari tirosin pada medula adrenal
dan sistem saraf pusat. Selama hidroksilasi, Cu* dioksidasi
menjadi Cu2'; Proses reduksi kembali menjadi Cu*,
khususnya memerlukan askorbat yang dioksidasi menjadi
monodehidroaskorbat.
Sejumlah hormon peptida memiliki amida terminal
karboksi yang berasal dari terminal residu glisin. Glisin ini
dihidroksilasi pada a-karbon oleh enzim-mengandungtembaga, peptidilglisin hidroksilase yang sekali lagi
memerlukan askorbat untuk mereduksi Cu2*.
Sejumlah hidroksilase yang mengandung-besi dan
memerlukan askorbat memiliki mekanisme reaksi yang
umum, yaitu hidroksilase subtrat dihubungkan dengan
dekarboksilase a—ketoglutarat. Banyak dari enzim-enzim ini
terlibat dalam modifikasi prekursor protein. Prolin dan lisin
hidroksilase dibutuhkan untuk modifikasi pascasintesis dari
prokolagen menjadi kolagen, dan prolin hidroksilase juga
dibutuhkan untuk pembentukan osteokalsin dan komponen
Clq dari komplemen. Aspartat (3—hidroksilase dibutuhkan
untuk modifikasi pascasintesis prekursor protein C, protease
dependen-vitamin K yang mcnghidrolisis faktor V pada jalur
pembekuan darah.
Trimetilisin dan
y-butirobetain
hidroksilase dibutuhkan untuk sintesis karnitin.

N

^ r-M

V

ch2—o—p —O —p — O—cm2
It
II

H

Oo

Koenzim A (CoASH)

Askorbat

Gambar 44-19. Vitamin C

O

OH

“O — P =
O

I
O"

pefisiensi Vitamin C Menyebabkan Skorbut

Tanda-tanda defisiensi vitamin C. adalah perubahan kulit,
Icerapuhan kapiler darah, perlunakan gusi, gigi tanggal, dan

Monodehidroaskorbat
(semidehidroaskorbat)

Dehidroaskorbat

fraktur tulang. Banyak gejala tersebut dapat disebabkan oleh
kurangnya sintesis kolagen.

Asupan Vitamin C yang Lebih
Tinggi
Mungkin Memberikan Manfaat
Pada asupan di atas sekitar lOOmg/hari, kapasitas tubuh
untuk memetabolisme vitamin C mengalami kejcnu an,
dan asupan yang lebih tinggi akan diekskresi dalam urine.
Walapun demikian, tambahan aturan lain menyat an
bahwa vitamin C meningkatkan absorpsi besi, an a ini
bergantung pada adanya vitamin dalam tisus. O e 'arena
itu, peningkatan asupan vitamin C mungkin mem en an
manfaat. Terdapat sangat sedikit bukti baik yang menyat -an
bahwa vitamin C dosis tinggi dapat meneegah common co
meskipun vitamin ini dapat mengurangi durasi dan eiatn>a
gejala.
MINERAL DIBUTUHKAN UNTUK FUNGSI
BIOKIMIA & FISIOLOGIS
Banyak mineral esensial (Tabel 44-2) yang didistiibusikan
secara luas dalam makanan, dan kebanyakan orang me
ngonsumsi makanan yang telah dicampur mung in untu
mcndapatkan asupan yang memadai. Jumlah yang i utu
kan per hari bervariasi, mulai dari beberapa gram untu i
trium, kalsium, beberapa miligram per hari (yi- esl> sei g >
sanipai mikrogram per hari untuk trace elements, e
- umum, defisiensi mineral terjadi jika makanan yang 1'
sumsi berasal dari tanah yang mungkin kur^1^s^nsj kebeberapa mineral (yi. yodium dan selenium, * Sj^anan
ff
duanya terjadi pada banyak daerah di dunia;, j
n kin
berasal dari berbagai daerah, defisiensi
^esi
lebih jarang terjadi. Meskipun demikian,
^ari
merupakan masalah umum karena jika besi yang ^ ^^
tubuh relatif tinggi (mis. darah menstruasi ^^ gmengganakan sulit mencapai asupan yang memadai untu
tikan besi yang hilang. Makanan yang tunibu Pa^^ ^
dengan selenium yang tinggi men>'ebabkf\ u^hipertensi
asupan natrium yang berlebihan menyebabK.
pada orang yang renta
can.
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nC

sehingp

dari faktor pembekuan dan proic
Tabel 44.2. Klasifikasi mineral berdasarkan fungsinya
keduanya dapat mengikat kalsium.
ng ber r
B
kompleks
adalah
vitamin
larut
a
•
fektor
Fungsi ; Mineral
ko
sebagai kofaktor enzim. Tiamin ^ dan "^
Fungsi struktural
dekarboksilasi oksidatif dan asam < Ribofla'"J . Kalsium, magnesium, fosfat Natrium,
transketolase pada jalur fosfat pentos_ .
.
Fungsi yang berhubungan
kaiium
iasin adalah kofaktor niasin dalam rea^ flavop***
dengan membran
secara berturut-turut terdapat pada en
Fungsi sebagai gugus prostetik di
Kobalt, tembaga, besi, molibdenum,
serta dalam NAD dan NADP.
A dan protein
enzim
selenium, seng
Asam pantotenat terdapat dalam koen/^^ ^glompo '
pembawa asil yang berfungsi sebagai Pcrn
Berperan mengatur atau berperan Kalsium, kromium, yodium, magnesium,
asil pada reaksi metabolik.
Uocn^m un.W
mangan, natrium, kaiium
dalam kerja hormon
Piridoksin dan piridoksai losfat ada a '
^ amino.
Silikon, vanadium, nikel, timah
Diketahui sebagai zat esensial,
beberapa
enzim
pada
metabolisme=
c.
Biotin
ilaS
tetapi fungsinya tidak diketahui
termasuk transaminase, dan glikogen boksilas«adalah koenzim untuk beberapa enzim
foiat ikut
Selain fungsi yang lain, vitamin B,, dan .
untuk
serta
dalam
menyediakan
residu
satuanemia
Flourida, lifium
Memiliki pengaruh dalam tubuh,
sintesis DNA; defisiensinya menyeba
tetapi perannya belum
dipastikan
Dapat ditemukan dalam makanan dan Aluminium, arsen, antimon, boron,
bersifat toksik jika berlebihan
bromin, kadmium, sesium,
germanium, timah hitam , merkuri,
perak, stronsium

RDNGKASAN
•

Vitamin adalah nutrisi organik dengan fungsi
metabolik esensial, yang umumnya dibutuhkan
dalam jumlah sedikit pada makanan karena
vitamin tidak dapat disintesis oleh tubuh. Vitamin
larut-lipid (A, D, E, dan I<) adalah molekul
hidrofobik yang membutuhkan absorpsi lemak
normal untuk penyerapan yang efisien dan
> Vitamin
Atimbulnya
(retinol), gejala
terdapat
pada
daging, dan
meneegah
akibat
defisiensi.
provitamin (|3-karoten), yang ditemukan pada
tumbuhan, dari retinaldehida yang digunakan untuk
penglihatan, dan asam retinoat yang berfungsi
untuk mengontrol ekspresi gen.
Vitamin D adalah prohormon steroid yang
menghasilkan hormon aktif turunan kalsitriol untuk
mengatur metabolisme kalsium dan fosfat;
defisiensi vitamin D menyebabkan rakitis dan
osteomalasia.
Vitamin
£ (tokoferol) adalah antioksidan yang
paling penting dalam tubuh yang bekerja pada fase
lipid di membran sebagai pelindung terhadap efek
radikai bebas. Vitamin K berfungsi sebagai kofaktor
untuk karboksilase yang bekerja pada residu
glutamat protein prekursor

yang
megaloblastik.
_
l a ru t -air
Vitamin C adalah antioksidan
^tor logam
mempertahankan vitamin E dan banya
dalam bentuk tereduksi.
fungsi dalam
Elemen mineral anorganik yang menu i pannya tidak
tubuh harus tersedia pada makanan. Jika a berlebihan
mencukupi, akan terjadi defisiensi, dan )
dapat menjadi racun.
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Lalu Lintas & Penyortiran Protein Intrasel

(1) Sitosolik

Peroksisom
Sitosolik

Poliribosom

Membran RE
Membran AG

Robert K. Murray, MD, PhD

(2) RE kasar

Membran plasma
Sekretorik Enzim
lisosom

Hal ini menghasilkan dua cabang penyortiran ya”S

PERAN BIOMEDIS
Protein harus berpindah dari poliribosom ke banyak tempat
berbeda di dalam sel untuk melakukan fungsi khususnya.
Sebagian protein dipersiapkan untuk menjadi komponen
organel tertentu, sedangkan yang lain diarahkan ke sitosol
atau untuk diekspor, dan sebagian lagi akan ditempatkan di
berbagai membran sel. Jadi, terdapat lalu-lintas protein intrasel.
Banyak penelitian telah membuktikan bahwa aparatus Golgi
berperan besar dalam menyortir protein untuk menentukan
tujuannya yang tepat. Hal penting yang perlu dipahami adalah
bahwa agar dapat mencapai lokasinya yang tepat, protein
umumnya mengandung informasi (sinyal atau sekuens
penyandi) yang mengarahkan protein tersebut ke tempat yang
tepat. Setelah sejumlah sinyal tersebut diketahui, menjadi
jelas bahwa penyakit tertentu terjadi, akibat mutasi yang
memengaruhi sinyal-sinyal ini. Di bab ini kita membahas lalu
lintas intrasel protein dan penyortirannya serta secara singkat
mendiskusikan sebagian penyakit yang ditimbulkan oleh
adanya kelainan dalam proses ini.

BANYAK PROTEAN DIARAHKAN KE
TEMPATNYA YANG TEPAT OLEH SEKUENS
SINYAL
Jalur-jalur biosintesis protein di sel dapat dianggap sebagai satu
sistem penyortiran yang besar. Banyak protein membawa sinyal
(biasanya, tetapi tidak selalu, berupa sekuens spesifik asam
amino) yang mengarahkan protein ini ke tempat tujuan untuk
menjamin bahwa protein tersebut akan sampai di membran atau
kompartemen sel yang tepat; sinyal-sinyal ini merupakan
komponen mendasar bagi sistem penyortiran. Sekuens sinyal
biasanya dikenali dan berinteraksi ■ dengan bagian-bagian
komplementer protein yang berfungsi sebagai reseptor untuk
protein yang mengandungnya
Keputusan penting tentang penyortiran su a i a u an
secara dini pada biosintesis protein, saat piotein spesi disinre.sis
di poliribosom (bebas maupun ter ait-mem 5ian .

discbut

cabang

sitosolik Jan cabang rctikul

endopl*sma ^ar
( R H K ) (Gambar 45-1). Penyortiran ini terjadi karena
protein yang disintesis di poliribosom terkait-membran
mengandung suatu peptida sinyal (signal peptide) yang
nienierantarai
perlekatan poliribosom pada membran RE. R‘nchn ,cbih jauh
tentang peptida sinyal disajikan kemudian. Protein
un,

yang disintesis di poliribosom bebas tidak memiliki peptida sinyal
khusus ini dan disalurkan ke dalam sitosol.

Di sitosol, protein ini diarahkan ke mitokondria,
nukleus, dan peroksisom oleh sinyal spesifik—atau
tetap berada di sitosol jika prorein tersebut tidak
memiliki sinyal- Setiap protein yang mengandung
sekuens bertarget yang kemudian dikeluarkan disebut
praprotein. p;Kja scbagian kasus, juga terjadi
pengeluaran peptida kedua, dan dalam hal ini protein
awal
dinamai
sebagai
prapropotein
(mis
praproalbumin;
Bab 49).
‘
Protein yang disintesis dan disortir di cabang kas™
(Gambar 45-2) mencakup banyak protein yang diarahkan
kc berbagai membran (mis. membran RE, aparatus
Golgi, hsosom, dan membran plasma) dan untuk
disekresikan. Enzim lisosom juga termasuk. Olch karena
itu, protein semacam ini dapat berada di membran atau
lumen RE atau mengikuti rute transpor utama protein
intrasel ke aparatus Golgi. Penyortiran lebih lanjut
protein tertentu (yang diperantarai sinyal) berlangsung
di aparatus Golgi sehingga menyebabkan protein tersebut
disalurkan ke isosom, membran aparatus Golgi, dan
tempat lain. Protein yang ditetapkan untuk disalurkan ke
membran plasnia at3U unruk disekresikan melalui aparatus
Golgi, tetapi umumnya dianggap ridak membawa
sinyal penyortiran spesifik; protein-protein ini diyakini
mencapai tujuannya
dengan default.
. Keseluruhan jalur RE —> aparatus Golgi —* membran
Pasma sering discbut jalur sekretorik atau eksositotik.

roses-proses yang berlangsung di ,utc ini akan
mendapat perhatian khusus. Sebagian besar protein yang
mencapai aparatus Golgi atau membran plasma
522diangkut dalam vesikel transpor; penjelasan singkat
mengenai pembentukan

bprhnoc..45 7’ ?!aSram dua cahang penyortiran protein
yang
poMriboscim 7°di Unbosom
sitosol dan (2)
,e bun k
tercantum
...
' B us-membran.
Protein
mitokondria yang gen en
dieunakan 7l i*'° ° '8 nukleus. Sebagian sinyal
yang
dicantumLr f.m Pcny°r,iran lebih lanjut proteinprotein
ini
apaar"rXdl^ ^ rclikuL "doplLna; AC,
partikel penting ini akan diberikan kemudian. Protein lain
y 8 tctapkan untuk disekresikan diangkut dalam vesikel
sekretorik (Gambar 45-2). Vesikel ini mencolok di pankreas
I nja,r tertentu lainnya- Mobilisasi dan pengeluaran
c ini iatur dan sering disebut “regulated secretion",
se entara jalur sekretorik yang melibatkan vesikel transpor
dinamai konstitutif’.
endekatan-pendekatan eksperimental yang memberian pengertian besar tentang proses yang dijelaskan di bab
,rV
(1) Pemakaian mutan ragi; (2) penerapan
“
•
_ ^A rekombinan (mis. menyebabkan mutasi atau
e m.nasi sekuens tertentu pada protein, atau penyisipan
se uens baru ke protein); dan (3) pengembangan sistem in
vitro, Untuk meneliti translokasi di RE dan mekanisme
pembentukan vesikel).

Penyortiran protein yang termasuk dalam cabang sitosol
di atas akan dijelaskan berikut ini yane dimulai dcngan
protcin mitokondria.

MITOKONDRIA MENGIMPOR &
Mitokondria mengandung banyak protein. Tiga belas protein
MENYINTESIS
PROTEIN

(terutama komponen membran pada rantai transpor elektron)
disandi oleh genom mitokondria dan disintesis di organel tersebut
dengan menggunakan sistem pembentuk protein miliknya
sendiri. Namun, sebagian besar (paling tidak beberapa ratus)
dikode oleh gen nukleus, disintesis Ji luar membran
mitokondria pada poliribosom sitosol, Jan harus diimpor. Sel
ragi terbukti merupakan sistem yang sangat bermanfaat untuk
menganalisis mekanisme iinpor protein mitokondria, sebagian
karena kita dapat

menciptakan berbagai mutan yang berhasil memperjelas
proses-proses mendasar yang terlibat. Sebagian besar
kemajuan dibuat dalam studi tentang protein yang terdapat
di matriks mitokondria, misalnya subunit F, ATPase. Hanya
jalur impor protein matriks yang akan dibahas secara rinci
di sini.
Dari poliribosom di sitosol, protein matriks harus
melewati membran dalam dan luar mitokondria untuk
mencapai tujuannya. Perjalanan melewati kedua membran
ini disebut translokasi. Protein-protein ini memiliki suatu
sekuens leader terminal amino (prasekuens) dengan panjang
sekitar 20-50 asam amino, yang tidak terlalu terkonservasi,
tetapi amfipatik dan mengandung banyak asam amino
yang hidrofobik dan bermuatan positif (mis. Lys atau Arg).
Prasekuens tersebut setara dengan suatu peptida sinyal yang
memerantarai perlekatan poliribosom pada membran RE
(lihat bawah), tetapi dalam hal ini mengarahkan protein ke
matriks; jika sekuens leader dipotong, protein tersebut tidak
akan mencapai tujuannya di matriks.
Translokasi diyakini terjadi secara pascatranslasi,
setelah protein matriks dibebaskan dari polirisobom sitosol.
Sebelum translokasi, terjadi interaksi dengan sejumlah
protein sitosol yang berfungsi sebagai chaperones (molekul
pengantar/pendamping; lihat bawah) dan sebagai faktor
pengarah.
Terdapat dua kompleks translokasi yang jelas terletak
di membran luar dan dalam mitokondria, masing-masing
disebut TOM (translocase-of-the-outer membrane) dan
TIM (translocase-of-the-inner ?ncmbrane). Masing-masing
kompleks telah dianalisis dan terbukti keduanya terdiri
dari sejumlah protein yang sebagian di antaranya berfungsi
sebagai reseptor bagi protein yang datang dan protein yang
lain sebagai komponen (mis. Tom40) pori transmembran
yang harus dilewati oleh protein-protein ini. Protein harus
berada dalam keadaan tidak terlipat agar dapat melewati
kompleks, dan hal ini mungkin terjadi karena pengikatan
(dependen-ATP) pada beberapa protein pengantar.

Peran protein pengantar dalam pelipatan protein dibahas
kemudian di bab ini. Di mitokondria, protein ini berperan’
dalam translokasi, penyortiran, pelipatan, penyusunan, dan
penguraian protein yang diimpor. Untuk impor diperlukan
suatu proton motive force (daya gerak proton)
suaiu ______
gCrak P1010"'
melintasi
membran bagian dal-/
J listrik di antara ked ‘ ^ ^ mi tcrbentuk dari Potensial dan gradien dH
-’mcmbran ba ian da,am
—„ ini rerbentuk dari
( S

"egatiO

bermuatan positif d Bab 13)‘ Sekuens ^ader >'ang oleh muatan n -fa^aC dlbanm
menembus membran
matriks oleh ntatri ^ matn^cs- Prasekuens dipotong di dengan molekul
^^°cessingpeptidase (MPP)- Kontak merupakan hal v ^en^antar lain yang
terdapat di matriks berlangsung tun ”8 CSens,a* agar keseluruhan
proses impor
heatshockprotein* ^ntei'aksi dengan mt-Hsp70 ( H s p = ni°nia.stikan impor
yang tepat ke dalam

BAB ,5:

matriks dan meneegah kesalahan pelipatan ata ^
sementara interaksi clengan sistem mt- SP teray1jr
memastikan pelipatan yang tepat. Protein-protein
ini mirip dengan chaperonin GroEL bakteri, suatu ^
^
molekul pengantar yang membentuk susuna? nrncrik.
mirip-sangkar yang terdiri dari struktur cincin eP*^
Agar interaksi protein impor dengan pengantar i a *
berlangsung, hidrolisis ATP diperlukan.
lokasi
Rincian bagaimana praprotein mengalami trar ^
belum sepenuhnya diketahui. Terdapat ^°mUI
bahwa potensial listrik yang berkaitan dengan me
mitokondria bagian dalam menyebabkan Peru
konformasi di praprotein-tidak terlipat {tinfol prePr
yang sedang ditranslokasikan. Hal ini membantu men‘
protein tersebut masuk. Selain itu, kenyataan bahwa ma
lebih negatif daripada ruang antarmembran dapat lTien‘
terminal amino praprotein yang bermuatan positi u ^
masuk ke dalam matriks. Diperlukan kontrak erat anJ
bagian-bagian membran di membran dalam dan uar > c>
terlibat dalam translokasi.
-n
Keterangan di atas menjelaskan jalur utama pr0 un
yang ditujukan untuk matriks mitokondria. * j u{^
protein-protein tertentu tersisip ke dalam membran u
mitokondrin van? clifasilitasi oleh kompleks TOM. rotc
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Mombran plasma

Sitosol

Endosom

Granula (
penyimpanan —
sekretorik

Vesikel
transpor
konstitutif
(ekskretorik)

awal

Pralisosom
endosom akhir)
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v(atau

Lisosom

Aparatus
Golgi

mitokondria yang clifasilitasi oleh kompleks lain berhenti di
ruang antarmembran, dan sebagian ter c ^ di membran dalam.

Sementara sebagian lainnya ber anj^ ke matriks dan kemudian
kembali ke membran dalam ata^ ruang antarmembran.
Sejumlah protein mengandung sekuens sinyal—satu untuk
memasuki matriks nuto 'on ^ dan yang lain untuk
memerantarai relokasi selanjutnya ^ ke membran dalam).
Protein mitokondria tertentu ti mengandung prasekuens (mis.
sitokrom c, yang terleta ruang antarmembran), dan protein
lainnya mengan ung prasekuens internal. Secara keseluruhan,
Protel menggunakan mekanisme dan rute untuk mencapai
tujuan akhir protein tersebut di mitokondria.
.
Gambaran umum yang berlaku untuk impor P 10161"^,
dalam organel, termasuk mitokondria dan beberapa orgai c
lain yang akan dibahas di bawah, diringkaskan di Tabel i ' •

Retikulum
endoplasma

Selubung
nukleus

Gambar 45-2. Diagram cabang retikulum endoplasma kasar P^a[J®u^en re protein. Protein yang baru disintesis disisipkan
ke dalam mem

menepel

dari poliribosom terkait-membran (lingkaran-lmgkaran

jukkan 0|eh

pada sitosolik RE). Protein-protein yang diangkut keluar RM J ^

mengandung

panah hitam solid) melakukannya dari elemen

transisio y °

Co|gi

ribosom. Protein ini kemudian mengalir ™^lui^tSLin dSpisThkan dan sampai mencapai TGN, pintu keluar Golgi. D' TGN, p
jmpanan sekretorik

disortir. Protein yang disekresikan berkumpul di gr

kanan

gambar. Protein

untuk kemudian dikeluarkan, seperti diperlihatkan d!sekresjkan seCara konstitutif yang ditetapkan untuk membran plasma
atau yang ' ditunjukkan di bagian diangkut ke permukaan sel dalam vesikel

tranSP°r'capaj

permukaan sel melalui atas

tengah gambar. Sebagian protein dapat ™enra|jsosom (endosom akhir) dan endosom awal dan akhir. Protein lain memasu
ng

IMPORTIN & EKSPORTIN BERPERAN
DALAM PENGANGKUTAN

tanda

diperlihatkan di bagian

secara selektif dipindahkan ke lisosom. Jalur en _°pemjnciahan dari aparatus Golgi kiri atas gambar dibahas di bagian lain
bab ini. ^_Co/g/- network■ TGN, trans-Colgi ke RE tidak diperlihatkan pada skema ini (CG - c network) (Sumbangan E. Degen).

1

MAKROMOLEKUL MASUK & KELUAR
NUKLEUS
Pada sebuah sel eukariot yang aktif, diperkirakan te^P« lebih
dari satu juta makromolekul per memt yang d • S antara
nukleus dan sitoplasma. Berbagai midcromo k „ ,
,.
orotem ribosomrOL
dan subunit riou

roencakup histon, P
Toiicn0r mi
r \ r „ r r 1 • dan molckul mRNA. Transpo*orl
faktor transkripsi, ,
..., , . , ,J,-ks P
. nrvc j rih dan terjadi melalui kompiel° v
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Tabel 45-J. Sebagian gambaran umum
impor protein
1
ke

'b -* _

organel'
Sekuens P®^gora^ * P'°tei" f e"ali di SitOP'aSm°
a,au

padaurtuMranslokasi,
suatu
keadaan
yang°dipe^tahankan di sitoplasma
oleh molekul
Krjabnan suatu protein —'TgtaTorganel
memerlukan energi dan molekul penga

pada sisi trans me™'an ,„ protein dengan
molek^pengantar mei^ebabkan
rantai polipep.da
protein terlarik menembus
memof
atau_ongomer_a^in
7T7nd assembly
r V- ■— SC,
ran^ menga|a|isis
protein-protein lain d.Warn
^ekotkan kofaktor atou
^goXrirdan men^sunnya meniadi
terdiri
dari sekitar 100 protein be
bertambah hingga
monomer
NPC adalah sekitar 9 nm. tetap. -daP«
sekitar 40
ntnn oligomer aktif
-----------sekitar 28 nm Molekul yang ^
^
unruk
Ktapi

kDa dapat melewati kanal NP
molekul yang lebih

S S * ^
“"S“k

i

mekanisme

translokasi
sedang diteliti secara

n

g

K,ah

S..S——

makromolekul tertentu ke dalam n
^ dipindahkan
localization
vino muncul adalah bahwa protc . J
molekul kargo) membawa ^ " sekuens asam signal (NLS).
Salah satu contoh N
mengandung
amino
akan berinteraksi
banyak residu Lisin basa. Moleku ‘ ® disebut importin,
dengan salah satu famili protein lan■ >
Kompleks ini
bergantung pada NLS
protein lainnya
kemudian bersandar {docks) di N • -k penting dalam
yang disebut Ran memiliki fungsi reg
tranSlokasinya
Creraksi kompleks dengan NPC
GTPase
menembus NPC. Protein-protein Ka
^ ,ainnya,
monomerik keeil di nukleus, dan sepert GDP. berada dalam
bentuk terikat-GTP atau eXchange factor ini sendiri diatur
oleh guanine mtcle
te,.letak di
(GEF; mis. protein RCC1 pada eukari ^
Ran, ya11?
nukleus, dan guanine-activating Prote*n ■ Jan aktivitas
terutama terdapat di sitoplasma. Kon or
Gl P atau
molekul Ran bervariasi bergantung pa a ‘
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GDP yang terikat padanya (keadaan terikat pada GTP bersifat
aktif; lihat pembahasan tentang protein Gdi Bab 42). Asimetri
antara nukleus dan sitoplasma—dalam kaitannya dengan salah
satu dari kedua molekul ini yang terikat kc Ran diperkirakan
sangat penting untuk memahami peran Ran dalam
memindahkan kompleks ke satu arah menembus NPC. Jika
molekul kargo dibebaskan di dalam nukleus, importin mengalir
balik ke sitoplasma untuk digunakan kembali. Gambar 43-5
meringkaskan sebagian hal pokok proses-proses tersebut.
Gl Pase monomer kecil lainnya (mis. ARF, Rab, Ras, dan
Rho) penting dalam berbagai proseS sel, misalnya
pembentukan dan pemindahan vesikel (ARF dan Rab; lihat
bawah), proses pertumbuhan dan diferensiasi tertentu (Ras),
dan pembentukan sitoskeleton aktin. Proses yang melibatkan
f—• * p r\ *
JO
^ 11 dan GOP juga sangat penting dalam pemindahan protein
menembus membran RE (lihat bawah).
Protcin yang serupa dcngan importin, disebut sebagai
eksportin, bcrpcran dalam ekspor sejumlah besar
makromolekul dari nukleus. Molekul kargo untuk diekspor
membawa nuclear export signal (NESsj. Protein-protein Ran
terlibat dalam proses ini, dan kini dipastikan bahwa proses
impor dan ekspor memiliki sejumlah kesamaan.
SEBAGIAN BESAR KASUS SINDROM ZELLWEGER
DISEBABKAN OLEH MUTASI Dl GEN YANG BERPERAN
DALAM BIOGENESIS PEROKSISOM

Gambar 45-3. Gambaran skematis yane meniminU,-,., i

membawa sinyal NLS. (1) Terbentuk kompleks sasiran , ?™ngk,nan Peran
Kan dalam imPor kar«° yanH dengan kargo NLS dan faktor penambat <|».
,2) TeriadhLnamh?''P'0'NLS (“',sualu imP',rlin> berikatan dari NPC. Ran-CDP
tertambat secara independe^nfp™ ^ h l f ^ llame"'°sa ^"8™"°")°' RanCEF
mengubah Ran-CDP menjadi Ra^-CTP rif Npr a" , ° ka"al ,ranslokas' 'fP'cu
kellka (5) Ran-CTP didaur ulang menjadi Ran-CDP oleh 'S‘S
lranslokasi
k°mPlcks sasara"(6)
kompleks sasaran dengan berikatan ke bagian di R Jin ?
RanGTP mengganggu
(7) Kargo NLS terlepas dari a, dan Ran-CTP dioaM„H 8 TP-^8 dengan "T!
PenSlka,an'
sitoplasma. Inset. Tombol translokasi Ran padrm foffl 'rP? I P ? I 7 “ P
?ida" ulan« ke GTPmpnHnmnrrir.n i i ,.
.
.
lJdfJarn
(o//j
cJi
sitoplasma clan berfungsi (on) di nukleus. RanRan cnptn? u !

^ ^ NLS dan NnS‘ Namun' Ran sitoplasma diperkaya dalam

akHf R?nRPT °? SUa,U1RanGAP aktif, dan Ran nukleus diperkaya dalam Ran-GTP (ON) oleh GEF cifr»r.l-> ^ i men,dl°r°nS a Vltas Yan8 berlawanan dari kedua faktor tersebut.
Hubungan langsung Ran r e asma can nukleus terjadi melalui NPC oleh suatu mekanisme ulang-alik yang belum diketahui. Pi, os a anorganik; NLS, nuclear
localization signal: NPC, kompleks pori nukleus; GEF, guanine nucleotide exc ange factor; GAP, guanine-activating protein; NES, nuclear export signal; BP,
protein pengikat

(D.cetak ulang dengan izin dari Goldfarb OS. Whose finger is on the switch? Sc ience 1997;276:1*814. Hak cipta O l<)cJ7 AAAS. Dicetak ulang
dengan izin).

Peroksisom adalah organel penting yang berperan dalam aspekaspek metabolisme banyak molekul, termasuk asam lemak dan
lipid lain (mis. plasmalogen, kolesterol, asam empedu), purin,
asam amino, dan hidrogen peroksida. Peroksisom dibungkus oleh
satu membran dan mengandung lebih dari 50 enzim; katalase dan
urat oksidase adalah enzim penanda bagi organel ini. Proteinprotein organel ini disintesis di poliribosom sitosol clan
mengalami pelipatan sebelum diimpor. Jalur impor dari sejumlah
protein dan enzimnya telah diteliti, dan sebagian merupakan
komponen matriks dan yang lain adalah komponen membran.
Paling sedikit dua peroxisornal-matrix targeting sequence (PTS)
telah berhasil diungkapkan. Salah satunya, PTS1, adalah suatu
tripeptida (yi., Scr-Lys-Leu [SKL], tetapi variasi dari rangkaian
ini sudah terdeteksi) yang terletak di terminal karboksil sejumlah
protein matriks, termasuk katalase. Yang lain, P I S2, terdiri dari
sekitar 26—36 asam amino, yang ditemukan pada paling sedikit
empat protein matriks (mis. tiolase) dan, ridak seperti PI Si,
mengalami pemotongan setelah masuk kc dalam matriks. Protein
yang mengandung sekuens PTSl membentuk kompleks dengan
protein reseptor larut (pTSlR) dan protein yang mengandung
kompleks sekuens PTS2 berikatan dengan yang lain, yaitu

PTS2R. Kompleks yang terbentuk kemudian berinteraksi
dengan suatu reseptor membran, Pexl4p. Terdapat juga
protein-protein yang terlibat dalam pemindahan lebih lanjut
protein ke dalam matriks. Sebagian besar protein membran
peroksisom terbukti tidak mengandung kedua sekuens sasaran
tersebut, tetapi tampaknya mengandung sekuens pengarah
yang lain. Sistem impor dapat menangani oligomer utuh (mis.
katalase tetramerik). Impor protein matriks memerlukan ATP,
sementara impor protein membran tidak demikian.
Ketertarikan mengenai impor protein ke dalam peroksisom didorong oleh studi-studi tentang sindrom Zellweger.
Keadaan ini muncul sejak lahir dan ditandai olch gangguan saraf
berat dan pasien seringkali meninggal dalam waktu setahun.
Jumlah peroksisom dapat bervariasi dari hampir normal hingga
sama sekali tidak ada pada sebagian pasien. Temuan biokimiawi
mencakup akumulasi asam lemak rantai yang sangat panjang,
kelainan sintesis asam empedu, dan penurunan plasmalogen
yang mencolok. Penyakit ini dipercayai disebabkan oleh mutasi
di gen-gen yang menyandi protein tertentu—apa yang disebut
sebagai peroksin—yang berperan dalam berbagai tahap
biogenesis peroksisom (misalnya impor protein yang dijelaskan
sebelumnya), atau di gen-gen yang menyandi enzim peroksisom
itu sendiri. Dua keadaan lainnya yang terkait erat adalah
adrenoleukodistrofi neonatus dan penyakit Refsum infantilis.
Sindrom Zellweger dan kedua keadaan ini mencerminkan suatu
spektrum dengan gambaran yang tumpang-tindih, dengan
sindrom Zellweger adalah jenis yang paling parah (banyak
protein yang terkcna) dan penyakit Refsum infantilis yang
paling ringan (hanya satu atau beberapa protein yang terkena).
Tabel 45-2 mencantumkan sebagian gambaran penyakit ini dan
penyakit-penyakit terkait.
HIPOTESIS SINYAL MENJELASKAN BAGAIMANA
POLIRIBOSOM BERIKATAN DENGAN RETIKULUM
ENDOPLASMA
Seperti ditunjukkan sebelumnya, cabang RE kasar adalah
cabang kedua yang terlibat dalam sintesis dan penyortiran
protein. Di cabang ini, protein disintesis di poliribosom
terkait-membran dan dipindahkan ke lumen RE kasar
sebelum disortir lebih lanjut (Gambar 45-2).
Hipotesis sinyal diajukan oleh Blobel dan Sabatini,
sebagian untuk menjelaskan perbedaan antara poliribosom
bcbas
dan
poliribosom
terkait-membran.
Mereka
mcndapatkan bahwa protcin yang disintesis di poliribosom
terkait-membran mengandung suatu perpanjangan peptida
(peptida sinyal) di terminal amino yang memerantarai
perlekatan protein dengan membran RE. Seperti disebutkan
sebelumnya, protein yang keseluruhan sintesisnya
berlangsung di poliribosom bcbas tidak memilik. s.nya
peptida ini. Suatu aspek penting pada hipotesis sinyal

bab 45: LALU LINTAS & PENYORTIRAN PROTEIN INTRASEL / 529
528/ BAGIAN VI: TOPIK KHUSUS

sinyal)

yang

Kodon sinyal

e

recognition particle (SRP. partikel P "f" fcicar ^
Tabel 45-2. Gangguan akibat kelainan peroksisom'
menghambat translasi leb.h lanjut sctclan ^0^

:Nomor MIM

3

Sindrom Zellweger Adrenoleukodistrofi
neonatus Penyakit Refsum infantilis
Asidemia hiperpipekolat Kondrodisplasia
pungtata rizomelik Adrenoleukodistrofi
Adrenoleukodistrofi pseudoneonatus
Sindrom pseudo-Zellweger Hiperoksaluria
tipe 1 Akatalasemia
Defisiensi glutaril-KoA oksidase

2141
00
2023
70
2665
10
2394
00
2151
00
3001
'Diproduksi ulang dcngan izin, 00
dari
2664in
Seashore MR, Wappner RS. Genetics
Primary Care and Clinical Medicine.70
Appleton
2615
& Lange, 1996 ■MIM = Mendelian
Inheritance in Man. Seliap angka 15
2599
menunjukkan suatu referensi, tempat
00 dari
informasi mengenai masing-masing
penyakit di atas dapat ditemukan.
1155
00
2316
adalah bahwa hipotesis ini menyatakan—yang
90 kemudian
terbukti—bahwa semua ribosom memiliki struktur yang sama
dan bahwa perbedaan antara ribosom yang terikat- membran
dan ribosom bebas semata-mata karena protcin pembawa
pada ribosom terikat-membran memiliki peptida sinyal.
Banyak penelitian yang membuktikan hipotesis ini. Karena
banyak protein membran disintesis di poliribosom terkaitmembran, hipotesis sinyal berperan penting dalam konsep
pembentukan membran. Sebagian karakteristik peptida sinyal
diringkaskan pada Tabel 45-3.
Gambar 45-4 menggambarkan hal-hal pokok yang
berkaitan dengan aliran protein yang disekresikan melalui
membran RE. Gambar ini menggabungkan pokok-pokok dari
hipotesis sinyal yang asli dan penelitian selanjutnya. mRNA
untuk protein semacam ini menyandi suatu peptida sinyal di
terminal amino (dinamai juga leader sequence, sinyaJ insersi
transien, sekuens sinyal, atau prasekuens). Hipotesis sinyal
mengajukan bahwa protein disisipkan ke dalam membran RE
pada saat yang sama sewaktu mRNAnya sedang ditranslasikan
di poliribosom, apa yang disebut sebagai insersi
kotranslasional. Sewaktu muncul dari subunit besar ribosom,
peptida sinyal dikenali oleh signal

Tahel 45-3. Sebagian sifat peptida sinyal
© Bfasanya, tetapi tidak selalu, terletak di terminal amino © Mengandung
sekitar 12-35 asam amino ® Metionin biasanya adalah asam amino di
terminal amino

® Mengandung kelompok asam amino
hidrofobik di
bagian sentral
•
Mengandung paling sedikit
satu asam amino bermuatan positif
di dekat terminal aminonya
•

Biasanya ferpofong di ujung terminal karboksil dari residu Ala oleh
peptidase sinyal. ______________________________________________
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sekuens asam amino yang disebut halt- atau stop' transfer
lintas dua-arah melalui membran RE.

signal (sinyal berhenti/stop).
Protein sekretorik dan protein yang ditentukan berada di
membran sebelah distal RE akan menembus lapisan ganda
membran secara sempurna dan dikeluarkan ke dalam lumen
RE. Rantai AT-glikan, jika ada, ditambahkan (Bab 46)
sewaktu protein ini melintasi bagian dalam membran RE —
suatu proses yang disebut ’’glikosilasi kotranslasional”.
Kemudian, protein berada di lumen
aparatus Golgi, tempat terjadinya perubahan-perubahan

lebih lanjut pada rantai glikan (Gambar 46-9) sebelum
protein didistribusikan di dalam sel atau disekresikan.
Terdapat bukti kuat bahwa peptida sinyal berperan dalam
proses penyisipan protein ke dalam membran RE. Protein
mutan yang mengandung peptida sinyal yang berubah, yaitu
asam amino hidrofobik diganti oleh asam amino hidrofilik,
tidak disisipkan ke dalam membran RE. Protein
ponmcmbran (mis., a-globin), yaitu tempat peptidasinya
dilekatkan oleh rekayasa genetik dapat disisipkan ke dalam
lumen RE atau bahkan disekresikan.

PROTEIN MENGIKUTI BEBERAPA RUTE
UNTUK DISISIPKAN KE DA ATAU
DILEKATKAN PADA MEMBK RETIKULUM
ENDOPLASMA

, rersisip ke dalam
Rute yang diikuti oleh protein agar dapa
membran RE adalah sebagai berikut:
A. I NSERSI K OTRANSLASIONAL

. _ ara bagaimana
Gambar 45-5 memperlihatkan berbagai
Secara
protein didistribusikan dalam membran
rcSeptor
khusus, terminal amino protein tertenCl'j,strlSitoplasma, LDL)
dapat ditemukan pada permukaan
reseptor
sementara untuk protein yang lain ^ cerclapat pada
asialoglikoprotein), terminal karboksil yam.,
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Cambar 45-6. Aliran protein membran dari retikulum endoplasma (RE) ke permukaan sel.
Tanda panah horizontal menanda, tahap-tahap yang c .perk, akan tidak bergantung pada
sinyal sehingga mencermmkan al.ran besar (bulk flow). Tanda panah vertikal terbuka di kotak
menandakan retens, prote,n yang tnenetap di membran organel yang bersangkutan. Tanda
panah vertikal terbuka d, luar kotak menunjukkan transpor yang diperantarai sinyal menu,u
Itsosom dan granula penyimpanan sekretorik kiproduksi ulang dengan ,z,n dan Pfeffer SR.
Rothman IE. Biosynthetic protein transport and sorting by the endoplasmic ret,culum and Colgi.
Annu Rev Biochem 1987;56:829. Hak cipta © oleh Annual Rev.ews. www.
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dalam RE sccara longgar. BiP pengawal/Chaperone (lihat
bawah) adalah salah satu dari protcin ini. Protein yang
mengandung KDEL mula-mula bergerak ke Golgi,
berinteraksi di sana dengan protein reseptor KDEL.spesifik,
dan kemudian kembali dalam vesikel transpor menuju RE»
tempat protcin ini terlepas dari reseptor.

D. T RANSPOR R ETROGRAD DARI A PARATUS
Golgi

permukaan ini. Proses-proses biosintesis awal pada membran RE
harus diketahui untuk menjelaskan hal ini. Reseptor LDL
memasuki membran REdengan carayangserupadengan yang
dilakukan oleh protein sekretorik (Gambar 45-4); sebagian reseptor
ini menyeberangi membran RE, peptida sinyalnya dipotong, dan
terminal aminonya menonjol ke dalam lumen. Namun, reseptor ini
dipertahankan di membran karena mengandung suatu segmen yang
sangat hidrofobik, halt/stop tratisfer signal. Sekuens ini
membentuk segmen transmembran protein dan merupakan domain
pengikat membrannya. Bagian kecil membran RE, tempat
beradanya reseptor LDL yang baru disintesis, kemudian
membentuk conjolan (buds off berupa komponen suatu vesikel
transpor, mungkin dari elemen translasional RE (Gambar 45-2).
Seperti dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan tentang asimetri
protein dan lipid dalam pembentukan membran, letak reseptor di
membran RE dipertahankan di vesikel, yang akhirnya menyatu
dengan membran plasma. Sebaliknya, reseptor asiaJoglikoprotein
memiliki sebuah sekuens insersi internal yang masuk ke dalam
membran, tetapi- tidak dipotong. Sekuens ini berfungs. sebagai
jangkar, dan terminal karboksilnya dikeluarkan melalui membran.

Pclctakan pengangkut (mis. untuk glukosa) yang lebih rumit
dapac dijelaskan olch kenyataan bahwa a-heliks transmembran
dapat berfungsi sebagai sekuens insersi yang cidak terpotong
dan sebagai hnlt-transfer signal, sccara berturut-turut. Masingmasing pasangan segmen heliks disisipkan sebagai suatu jepit
rambut’. Sekuens yang menentukan struktur suatu protein
di membran disebut sekuens topogenik. Seperti'dijelaskan
di Gambar 45-5, tiga protein di atas adalah contoh protein
Transmembran tipe I, tipe II, dan tipe IV.

Sintesis Poliribosom Bebas &
Perlekatannya pada Membran
Retikulum E N DO PL AS M A
B.

Salah satu contoh adalah sicokrom b5, yang memasuki
membran RE secara spontan.

Retensi di Aspek Luminal Retikulum
Endoplasma oleh S E K U EN S Asam Amino
C.

SPESIFIK

S PESIFIK
Sejumlah protein memiliki sekuens asam amino KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) di terminal karboksilnya.
Sekuens ini menentukan bahwa protein akan melekat pada permukaan

Beberapa protein tanpa-KDEL lain yang ditetapkan untuk
membran RE juga bergerak ke Golgi dan kemudian kembali,
melalui transpor vesikular retrograd, ke RE untuk disisipkan
di sana (lihat bawah).
Alinca berikut akan memperlihatkan bahwa berbagai
rute berperan dalam penyusunan protein-protein membran
RE; situasi serupa mungkin berlaku untuk membran lain (mis.
membran mitokondria dan membran plasma). Pada beberapa
kasus sudah diketahui adanya sekuens pengarah yang pasti
(mis. sekuens KDEL).
Topik biogenesis membran dibahas lebih lanjut di bab
ini.

PROTEIN BERJALAN MELALUI BERBAGAI
KOMPARTEMEN SEL UNTUK MENCAPAI
TUJUAN SPESIFIKNYA
Gambar 45-6 memperlihatkan suatu skema yang mewakili
kemungkinan aliran protein sepanjang rute RE -* aparatus
Golgi —y membran plasma. Tanda panah horizontal
menandakan tahap-tahap transpor yang mungkin tidak

sementara tanda panah
vertikal terbuka mencerminkan tahap-tahapyang bergantung
pada sinyal spesifik. Oleh karena itu, aliran protein tertentu
(termasuk protein membran) dari RE ke membran plasma
(disebut bulk flow karena tidak selektif) mungkin terjadi
tanpa melibatkan sekuens pengarah
apapun, yi. melalui
default.Di pihak lain, penyisipan protein residen ke
membran Golgi dan RE bergantung pada sinyal spesifik
(mis. KDEL atau sekuens halt-transfer untuk RE). Demikian
juga, pemindahan banyak enzim ke lisosom bergantung pada
sinyal Man 6-P (Bab 46), dan masuknya protein ke dalam
granula sekretorik mungkin melibatkan suatu sinyal. Tabel
45-4 meringkaskan informasi mengenai sekuens-sekuens

Tabel 45-4. Beberapa senyawa atau
sekuens yang
Senyawa atau Sekuens protein ke organel spesifik
mengarahkan
Pengarah

Sekuens peptida sinyal....................

Organe) Sasaran

Sekuens KDEL terminal

amino (Lys-Asp-Glu-Leu) ____

Sekuens terminal amino (20- 80
residu)

Matriks

mitokondria

Nukleus

NLS (mis. Pro2-Lys2-Ala-LysVal)

NLS, nuclear localization signal; PTS, peroxisomal'111*1
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yang diketahui terlibat dalam mengarahkan berbagai
agai protein
ke tempat yang tepat di dalam sel.

PENDAMPING (CHAPERONE) ADALAH
SUATU PROTEIN YANG MENCEGAH
KESALAHAN PELIPATAN & INTERAKSI
NONPRODUKTIF PROTEIN LAIN
Dalam jalur sekretorik, tahap keluar dari RE mungkin
merupakan tahap penentu/pembatas laju reaksi. Dalam konteles
ini, ditemukan bahwa protein tertentu berperan dalam
penyusunan atau pelipatan protein lain tanpa protein itu sendiri
menjadi komponen protein yang terlibat. Protein semacam ini
dinamai chaperone (pendamping) molekular; sejumlah sifat
penting protein ini dicantumkan di Tabel 45- 5, dan nama-nama
beberapa protein yang penting dalam RE dicantumkan di Tabel
45-6. Pada hakikatnya, protein ini menstabilkan zat antara yang
tidak tcrlipat atau setengah terlipat, membcri waktu pada zat
antara untuk melipat dcngan benar, dan meneegah interaksi yang
tidak tepat sehingga pembentukan struktur nonfungsional dapat
dicegah. Sebagian besar molekul pendamping memperlihatkan
aktivitas ATPase dan mengikat ADP serta Al P. Aktivitas ini
penting untuk efek molckul pendamping dalam pelipatan.
Kompleks pendamping-ADP sering memiliki afinitas tinggi
terhadap protein yang tidak-terlipat, yang jika terikat,
merangsang pembebasan ADP untuk digantikan oleh ATP.
Selanjutnya, kompleks pendamping-ATP, membebaskan
segmen-segmen protein yang telah melipat dcngan benar, dan
siklus yang melibatkan pengikatan ADP dan ATP ini diulangi
sampai terjadi pembebasan protein yang telah terlipat sempurna.
Dalam pembahasan tentang penyortiran protein mitokondria
telah diperkenalkan beberapa contoh molekul pengawal. Protein
pengikat rantai berat imunoglobulin

Tabel 45-5. Beberapa sifat protein
pendamping.

Tabel 45-6. Sebagian molekul
pendamp**1# ^ta|J
yang terlibat dalam pelipatan. Keduanya

Terdapat di beragam spesies dari
bakteri hingga manusia
® Banyak yang disebut heat-shock protein (Hsp)
•
Sebagian dapat terinduksi oleh
keadaan yang menyebabkan
penguraian (unfolding) protein yang
baru dibentuk (mis. peningkatan
suhu dan berbagai
• Umumnya
mengikatbahan
bagiankimia)
hidrofobik protein yang terurai dan
menggumpal
® Berfungsi
sebagai mekanisme
pengontrol kualitas atau penyunting
untuk mendeteksi protein yang salahlipat [misfolded) atau cacat lainnya
Sebagian besar protein pendamping
memperlihatkan aktivitas ATPase, dengan
ATP atau yang ADP terlibat dalam
interaksi protein-pengantar Ditemukan di
berbagai kompartemen sel, misalnya
sitosol, rnitnknndrio, dan lumen retikulum
endoplasma._

tse . hil ini memiliki cakupan berbeda dibandingkan

toptk yang akan dibahas berikut ini.
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(ENDOdi^ JIKULUM ENDOPLASMA DEGI?A^M'C
RETICULUM-ASSOCIATED DEGRADATION, ERAD)
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•
•
•
•
•
•
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Terjadi pengaktivan ^' “ dapat ™"d^ hai mi. Sinyal di
RE yane mm 7
“mekan'lsme Pembentuk
(mis. peningkatan sin? ■ pc",Il,Skaran kapasitas
da" protein
pelipatan y*ngblper?nZamZtSlS
d,Sebutkan
di atas), dan
respons lain untuk m ni ^ p n akcivan
kematian sel (ap
f8
i^ur
P osis). Proses keseluruhan ini discbut

Gambar 45-7. Diagram skematis proses-proses pada ERAD. Suatu protein sasaran (yang mungkin
salah-lipat atau terlipat norma!) mengalami transpor retrograd melalui translokon ke dalam sitosol,
tempat protein ini mengalami poliubikuitinasi. Setelah mengalami poliubikuitinasi, protein
memasuki proteasom untuk mengalami penguraian di dalamnya menjadi peptida-peptida kecil
yang akan keluar dan mungkin menjalani beberapa nasib. Molekul ubikuitin yang terlepas
kemudian

didaur ulang.

UBIKUITIN ADALAH MOLEKUL KUNCI
DALAM PENGURAIAN PROTEIN
Terdapat dua jalur utama penguraian protein dalam eukariot.
Satu jalur melibatkan proteasc lisosom dan tidak memerlukan
ATP. Jalur lain melibatkan ubikuitin dan dependen AI P. Jalur
ini berperan besar dalam penguraian protein, dan terutama
berkaitan dengan pembuangan protein salah-lipat dan enzim
regulatorik dengan waktu- paruh yang singkat. Penelitian
tentang ubikuitin telah berkembang pesat, dan ubikuitin
diketahui terlibat dalam regulasi siklus sel (penguraian siklin),
perbaikan DNA, pengaktifan NFKB (lihat Bab 49), penciutan
otot, infeksi virus, dan banyak proses fisiologis dan patologis
lainnya. Ubikuitin adalah protein kecil (76 asam amino),
sangat terkonservasi, dan berperan kunci dalam menandai
berbagai protein yang selanjutnya akan diuraikan di
proteasom. Mekanisme perlekatan ubikuitin pada protcin
sasaran (mis. bentuk CF TR yang salah-lipat, protein yang
berperan dalam timbulnya fibrosis kistik; lihat Bab 40)
diperlihatkan di Gambar 45-8 dan melibatkan tiga enzim:
enzim pengaktif, enzim pengkonjugat, dan ligase. Terdapat
sejumlah tipe enzim pengkonjugat, dan yang mcngejutkan,
terdapat sekitar 500 ligase yang berbeda. Enzim yang terakhir
yang menentukan spesifisitas substrat. Jika molekul ubikuitin
telah melekat pada protein, sejumlah molekul lain juga
melekat
sehingga
protein
sasaran
mengalami
poliubikuitinisasi. Diperkirakan bahwa paling sedikit empat
molekul ubikuitin harus melekat agar molekul sasaran
mengalami penguraian di proteasom. Ubikuitin dapat
dipotong dari protein sasaran oleh enzim- enzim
deubikuitinisasi dan ubikuitin yang telah bebas dapat
digunakan kembali.

PROTEIN YANG TELAH MENGALAMI
UBIKUITINISASI DIURAIKAN Dl
PROTEASOM
Protein sasaran yang telah mengalami ubikuitinisasi
memasuki proteasom yang terletak di sitosol. Proteasom
adalah suatu struktur besar yang relatif silindris dan terdiri
dari sekitar 28 subunit yang tersusun dalam empat tumpukan
cincin yang masing-masing terdiri dari 7 subunit. Struktur ini
memiliki rongga di bagian tengah yang dilapisi oleh
sedikitnya tiga protease berbeda. Protein sasaran harus
melewati bagian tengah ini agar dapat diuraikan menjadi
peptida-peptida kecil yang kemudian keluar dari proteasom
(Gambar 45-7). Protein terlipat dengan normal atau abnormal
adalah substrat bagi proteasom. Molekul ub.ku.tin yang telah
dibebaskan dapat didaur ulang. Proteasom berperan penting
dalam menyaiikan peptida-peptida kee. yang dihasilkan oleh
degradasi berbagai virus dan molekul lam kepada molekul
histokompatibilitas mayor kelas I,

vesiKci. in.„ u „,
dipindahkan darinya oleh protein Rab
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-fll P^

aSm 1

'

kebanyakan protein yangditetapkan untuk »,,L f]lc.ngandung
atau untuk disekresikan tampaknya titla^ 1 jefatilt.
sinyal spesifik, dan mencapai tujuannya dcng‘lfl

. 5j|asi &

Aparatus Golgi Terlibat dalam Gl*
Penyortiran Protein
• dais*01 sintcsis

Ub Ub h Ub

Ub - C - NH — LYS maa pr

membran. Pertama, struktur ini bcrpcran dalam F

rc^an'rekan

rantai oligosakarida membran dan

transpor memiliki v-SNARE Unit^laSterdiri dari satu atau lebih protein menean I

am 0-

Vesikel terletak di jantung transpor intrasel banyak protein.

enzim pengaktif; E2, enzim pengkonjugat; E3, ligase; LYS aaaa Pr, protein sasaran). Dalam reaksi

Baru-baru mi dicapai kemajuan dalam pemahaman ten-

yang dikatalisis oleh E1, gugus COO terminal karboksil pada ubikuitin dihubungkan melalui ikatan

tang proses-proses yang berperan dalam pembentukan dan

dipindahkan ke gugus SH pada E2. Dalam reaksi yang dikatalisis oleh E3, ubikuitin dipindahkan dari
E2 ke gugus e-amino Lisin pada protein sasaran. Proses ubikuitinisasi ini kemudian diulang sehingga
terbentuk rantai poliubikuitin.

Cl lltama

berdasarkan proposal yang diajukan dnsimv°nn|'a|M. (*Un

(Gambar 45-9). Konsep Denin |3- f

a 1

^ahwa setiap vesikel

' SCmcmara masing-masing membran sasaran yaitu nm Ung satu atau *eb*h protein
t-SNAREpadanannya, n yang berinteraksi dengan protein v-SNARE.

^

Suatu Model Vesikel yang Tidak
Berselubung-Klatrin Melibatkan SNARE &
Faktor Lain

Gambar 45-8. Rangkaian reaksi dalam penambahan ubikuitin ke protein sasaran (Ub, ubikuitin; E1,

tioester dengan gugus SH pada El. Dalam reaksi yang dikatalisis oleh E2, ubikuitin yang telah aktif

dclapaTtahaD ?"'^ antC"°8rad daPat dlanggaP tcr'au‘
olch R I

Ub j-C - S—
glikosilasi (lihat Bab 46). Kedua, struktur ini ^^.jinrkan ke
(^E2,
penyortiran berbagai protein sebelum protein ^
— H2N — LYS
tujuannya di dalam sel. Semua bagian aparatus ccrUtajna
/wv*. pr -► HS —
serta dalam peran pertama, sementara trans-Go h n{rancJung
terlibat dalam peran kedua dan sangat banyak nic^ pr0tc[n>
Ub(1=2)
- c - NH — LYS '■'AAA pr •sikel. Karena peran utamanya dalam transpc’r
selama ralmn-taliun
terakhir ini 'telah banyak
1
~ 1...... >1-1.it- t,.| ,i, banvak
dila ’
Poliubikuitinisasi
tentang pembentukan dan nasib vesikel
transpor.
O

tambahan” 1 ^ sltoso*’ ^ 1 A7 P, dan faktor-faktor

Aparatus Golgi memiliki dua peran penting ernrosesan

lainnyaserta juga mengandung en/im yang berpc ‘ ^ dalam

11

basi bersami!”:,Unaf 'csikcl dari preparat Golgi yang diinku- pcndek itan < U° an
*P dapat diamati. Pengembangan iupT h#»rr» 1 8^-netik untuk
mempelajari vesikel. pada ragi tata namCran rus,a** ^,amharannya kompleks
dan memiliki P:rsr:«-7) serta nfelibatkan berbagai

Y /’ f>eml5cntulcan selubung dimulai ketika ARF y aktif kan oleh
^a*

*n*

menyebabkan terikatnya ARF

^ ' ARF terkait-membran merekrut protein
ung yang terdiri dari lapisan koatomer (coa- o t > u ) )

dari sitosol, yang membentuk suatu tunas berselubung.
vi

PcIcpasan tunas

diperlukan agar
fusi dapat terjadi.
Tahap 5: Perlekatan vesikel dicapai melalui anggota suatu famili
protein integral yang disebut v-SNARE, yang menempelkan
vesikel sewaktu pembentukan tunas berlangsung. v-SNARE
berpasangan dengan t-SNARE di mcmbran sasaran untuk
menambatkan vesikel.
Diperkirakan bahwa tahap 4 dan 5 berkaitan erat dan bahwa tahap 4
mengikuti tahap 5, dengan ARF dan lapisan koatomer sccara cepat
tcrlepas setelah penambatan.
Tahap 6: Pada kompleks SNARE berpasangan kemudian terbentuk
perangkat fusi umum; perangkat ini mencakup ATPase (NSF;
factor). SNAP mengikat kompleks SNARE (reseptor SNAP), yang
memungkinkan NSF berikatan.
Tahap 7: Hidrolisis ATP oleh NSF penting untuk fusi, suatu proses
yang dapat dihambat oleh NEM (N- etilmaleimida). Protein dan

tet ait-G I P dengan reseptor putatifnya (berarsir di 45_9) di mcmbran
do”or-

koatomer) setelah GTP terhidrolisis; pelepasan selubung

NEM-sensitive facto;•) dan protcin SNAP (soluble NSF attachment

Tnl)
pengikatan pada GTP, dan ditukar t C?^an

Tahap 4 Penguraian selubung (melibatkan disosiasi ARF dan lapisan

dalam suatu proses yang ^e i atkan asil-

KoA—dan mungkin ATP—untuk ^enuntaskan pembentukan

kalsium tertentu lainnya
yang dibutuhkan.
Tahap 8: Terjadi transpor retrograd untuk memulai kembali siklus.
Tahap terakhir ini dapat menggunakan protein tertentu atau
mendaur-ulang v- SNARE. Nokodazol, yakni suatu agen
pengganggu mikrotubulus, menghambat tahap ini.

vesikel berselubung.

transpor vesikel. Hal ini dapat terjadi karena diterapkannya

sejumlah pendekatan. Kemajuan-kemajuan ini mencakup
diciptakannya sistem bebas-se! untuk mempelajari pembentukan vesikel. Contohnya, dengan mikroskop elektron,

yakni suatu langkah utama dalam pcnyajian antigen kepada limfosit T.

VESIKEL TRANSPOR ADALAH PEMAIN
KUNCI DALAM LALU-LINTAS PROTEIN
DNTRASEL
Sebagian besar protein yang disintesis di poliribosom terkait- membran dan
ditetapkan untuk menuju aparatus Golgi atau membran plasma mencapai
tempat-tempat ini dalam vesikel transpor. Mekanisme pasti bagaimana

Tabel 45-7 Faktor yang bcrpcran dalam
pembentukan vesikel yang tidak berselubung-klatrin
dan pengnngkutannya

ARF: faktorsemngga
ribosilasi-ADP;
suatu GTPase
interaksi v-SNARE dengan-t-SNARE
dapat ferjadi.
Koatomer: Suatu famili yang terdiri dari
paling sedikit

protein yang dibentuk di RE kasar dimasukkan ke dalam vesikel ini tidak

tujuh protein berselubung (a, (1, y, 5, e, \Y, don C).
esikel transpor yang berbeda memiliki komplemen

diketahui. Vesikel yang terlibat dalam pengangkutan dari RE ke aparatus Golgi

CMITD" *el,ubun9

dan sebaliknya—dan dari Golgi ke membran plasma—umumnya bebas-klatrin,
tidak seperti vesikel berselubung yang berperan dalam endositosis (lihat
pembahasan tentang reseptor LDL di Bab 25 dan 26). Agar lebih jelas, vesikel
yang tidak berselubung-klatrin dalam buku ini disebut vesikel transpor.
Terdapat bultt, bahwa protein yang ditetapkan untuk membran aparatus Golgi
mengandung sekuens s.nyal spes.fik. D, p.hak lam,

CMir n‘

e NSF

y°n9 berbeda.

attachment factor

SNARE: Reseptor SNAP

Membr
an
sasara
n

v-SNARE: Vesikel SNARE
t-SNARE: Target SNARE
GTP-y-S: Analog GTP yang tidak dapat dihidrolisis,

Mc^Kic.r1^ menguji keterlibatan GTP

-Etilmaleimida, suatu bahan kimia
yang
•

mengalkilasi gugus sulfhidril
NSF: Faktor peka-NEM, suatu ATPase
Prole;in Rab: Famili protein terkait-ras yang pertama
a i lamati pada otak tikus; protein-protein ini adalah
^TPase dan menjadi aktif jika GTP ditemukan
CK i A DC?®0*0 sua,u famili protein yang melekat pada

(mis. RE)

Memb
ran
dono
r

.
(mis. CGN)
i situ siklus transpor vesikel anterograd. Siklus berawal i Gambar 45-9. Model tahap-

RE) oleh bentuk oval kecil yang mengandung sisi kin bawah gambar, tempat dua molek
tahap dalam ,(mis.
.RF diwakili

^ Sebagian besar singkatan

yang digunakan di
CDP. Tahap-tahap dalam siklus d'lelaska" 'jn Rab dan Seel (lihat teks) dalam proses keseluruhan sim dijelaskan pada Tabel
Brefeldin A) (Diadaptasi dari Rothman |E.

Mechanisms of intracellular protein transporttidak dijelaskan d. gambar m, (CGN, as Golg^

(Sumbjmgan £

J

p

nelwork;

BFA,
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SilSarannya,

Brefeldin A Menghambat Proses
Pembentukan Selubung
Uraian-uraian berikut ini akan memperluasdan memperjelas
hal sebelumnya.
(a) Unruk ikut serta dalam tahap 1, ARF mula-mula
harus dimodifikasi dengan penambahan asam miristat
(Cl4:0), dengan menggunakan miristil-KoA sebagai donor
asil. Miristoilasi adalah salah satu dari sejumlah modifikasi
pascatranslasi yang dikatalisis oleh enzim, yang melibatkan
penambahan lipid tertentu ke residu spesifik protein, dan
mempermudah pcngikatan protein pada permukaan sitosolik
membran atau vesikel. Modifikasi yang lain adalah
penambahan palmitat, farnesil, dan geranilgeranil; dua
molekul terakhir adalah poliisoprenoid yang masing-masing
mengandung 1 5 dan 20 atom karbon.
(b) Terdapat setidaknya tiga jenis vesikel berselubung
yang telah diketahui: COPI, COPII, dan vesikel berselubungklatrin; dua vesikel pertama di sini disebut vesikel transpor.
Tidak diragukan lagi bahwa banyak jenis vesikel lain yang
belum ditemukan. Vesikel COPI berperan dalam transpor duaarah dari RE ke Golgi dan sebaliknya, sementara vesikel COPII
terutama terlibat dalam transpor pada arah yang pertama.
Vesikel-vesikel berselubung-klatrin masing-masing terlibat
dalam transpor dari jaringan trans-Golgi kc pralisosom dan dari
membran plasma ke endosom. Seleksi molekul kargo oleh
vesikel tampaknya merupakan fungsi protein selubung. Molekul
kargo dapat berinteraksi dengan protein selubung baik secara
langsung atau melalui protein perantara yang melekat pada
protein selubung, dan molekul-molekul ini kemudian menjadi
terbungkus di dalam vesikel masing-masing.
(c) Metabolit jamur brefeldin A meneegah GTP berikatan
dengan Al P pada tahap 1 sehingga menghambat seluruh proses
pembentukan selubung. Dengan adanya metabolit ini, aparatus
Golgi tampak mengalami disintegrasi disertai lenyapnya fragmenfragmen. Brefeldin menyebabkan hal ini, mungkin dengan
menghambat pertukaran nukleotida gunain yang terjadi pada tahap
1.
(d) GTP-y-S (suatu analog G1P yang tidak dapat
dihidrolisis dan sering digunakan dalam penelitian tentang peran
G TP dalam proses biokimia) menghambat pelepasan selubung
dari vesikel sehingga terjadi penimbunan vesikel berselubung.
(e) Suatu famili protein mirip-Ras yang disebut famili
protein Rabdiperlukan pada beberapa tahap transpor protein
intrasel, sekresi, dan endositosis. Protein-protein ini adalah G7 Pase
monomerik kecil yang melekat pada permukaan sitosolik membran
melalui rantai geranilgeranil. Protein ini berikatan dengan tunas
vesikel dalam keadaan terikat-G TP (ridak diperlihatkan di
Gambar45-9). Famili protein lainnya (Seel) berikatan dengan tSNARE dan meneegah interaksi dengan r-SNARE dan v-SNARE
komplementernya. Jika

sebuah vesikel berinteraksi deng. m memt^i V,SNARE prorein
Rab mcnggcscr protein Seel dan inrcr‘V(11jli protein dengan tSNARE mudah terjadi. Tampaknya ‘ vesikel Rah dan Seel
mengatur kecepatan pembent ^ -pgdJ dan saling berlawanan.
Protcin Rab diibaratkan sL ^amprrs) gas (throttles) dan protein Seel
sebagai pedal rc‘n dalam keseluruhan proses pembentukan vesike
' ^ ^rote;n v- (0 Penclitian-pencliiian dengan meiiggi11111^’^^ fopfe
dan t-SNARE yang diubah bcntuknya menjadi ^ernbentuk ganda
terpisah menunjukkan halnva keduanya jninglon SNAREpin, yi.
kompleks SNARE vang nie,1^^p untuk dua membran (vesikel). I
diperlukan SNAP dan ^AREpin membentuk SNAREpin, tetapi
jika tel;
tampaknya dapat menyebabkan hist spontan >11L a(ja]afl suhu
fisiologis, yang mengisyaratkan bahwa SNA* perangkat minimal
yang diperlukan untuk fusi men jsma
(g) Fusi vesikel-vesikel sinaps dengan membra*1 neuron
melibatkan serangkaian kejadian yanf y_ dcngan yang dijelaskan
sebelumnya. ContohnyJ» jjse^iu SNARE discbut sinaptobrevin
dan dua t-SNA "

sintaksin dan S N A P 25 (synaptoso/ne-associat^a P .
m,T
kDa). Toksin botulinum B adalah salah satu to's,r -

-

i i keracunan

paling mematikan yang diketahui dan penyebaD roksjn makanan
yang paling serius. Salah satu komponen a ini adalah proteasc
yang tampaknya hanya mem sinaptobrevin sehingga
menghambat pembebasan aSet*ntuntt di taut neuromuskular dan
dapat mematikan, berga
pada dosis toksin yang terrclan.
(h)
Meskipun model di atas menjelaskan vesike y k
tidak berselubung-klatrin, namun banyak dari proses > t,
diurakan sebelumnya berlaku, paling tidak secara prinstf, bagi
vesikel berselubung-klatrin.

PEMBENTUKAN MEMBRAN ADALAH
PROSES YANG RUMIT
Terdapat banyak membran sel, dan masing-masing memiliki
gambaran spesifik. Tidak ada skema yang dapat menje . ^ secara
memuaskan mengenai pembentukan salah satu * berbagai
membran ini. Mekanisme penyisipan awal ber a0ai protein ke
dalam membran RE telah dibahas sebelumnya. Transpor protein,
termasuk protein membran, ke berbagai bagian sel di dalam
vesikel juga telah diuraikan. Beberapa hal umum mengenai
pembentukan membran masih perlu
dibahas.

Sewaktu Pembentukan Membran
Berlangsung, Asimetri Protein &
Lipid Tetap Dipertahankan
Vesikel yang terbentuk dari membran RE dan aparatus Golgi,
baik secara alami maupun dengan homogenisasi,

memperlihatkan asimetri transversus baik pada protein upun
lipidnya. Asimetri ini dipertahankan selama fusi “e! tlansPor
dengan membran plasma. Bagian dalam ... Sc‘lc ah fusi menjadi
bagian luar membran plasma, dan (n , ^ asma vesikel tetap
menjadi sisi sitoplasma membran
(Gambar 45-101 is
.
.
i
i r ./• karena asimetri transversus mcmbran
ves ke
den
‘ l RE jauh sebelum vesikel menyatu
1Cm ran
membr,
^ Plasma, masalah bcsar pada pembentukan
inr- 311 adalah memahami bagaimana protein-protein
ini ^1 i 1 *fls’Pkan kc dalam lapisan ganda lipid RE. Masalah

ini telah dibahas sebelUmnya.

p • ^°^pid adalah kelas utama lipid di mcmbran. permuk an^
berperan dalam sintesis fosfolipid terletak di di tcm lan SUop,asmik
sistcrna RE. Sewaktu disintesis meni-. ri1 tLI sc*ni1’ fosfolipid
mungkin menyusun dirinya sehinee apisan kimolckular yang
secara termodinamis stabil rf*rlf,i, * memPert>esar membran dan
mungkin mendorong vesikel-H^I, yCSlkc* dari
nya.
Diperkirakan bahwa
lipid v *| ° *n* bergerak ke sisi yang lain, dan memberikan
yane dtk . ° tC”ebut ke membran lain; namun, tidak banyak protein
^ U* Centan8 bal *n*- Seperti diindikasikan di atas, dan ;jUosol
yang menyerap fosfolipid dari satu membran exchan Cpaskann>'a
ke
membran lain (yi. phospholipid ada; [g° froteh,s; Protein penukar
fosfolipid) dibuktikan komnr, ,tei|n tcrsc^ut mungkin ikut berperan
menentukan
s,
si hpid spesifik di berbagai membran.

8»81
" n a nnu »

» 8 8888s V
Membran
plasma
Sitoplasma

Lumen
Prote
in
integ
ral
Membr
an
vesik
el

#'s

I

denoi? ^rote*n Mengalami Pergantian vanfft kecepatan
Berbeda di Membran yang Berbeda
ha!fVk,bUktikan baHwa waktu-Paruh lipid membran RE protei' US
umumn a
y singkat daripada waktu-paruh
tidak 'h ^ Schin88a ^ju pergantian lipid dan protein berbe 1
ergantun satu
S
sama lain. Memang, lipid yang Selaii 3 tCrbukti memiliki
waktu-paruh yang berbeda. ni sT ltU> Waktu'Paruh Protein dari
berbagai membran m^sangat bervariasi, dan sebagian protein
memperlihatkan "dn U ParUh yan6 singkat (bilangan jam) dan yang
lain e ngan waktu paruh lama (bilangan hari). Oleh karena itu,
masing-masing lipid dan protein membran RE tampaknya C
1S1S1 can
P relatif secara independen; hal ini juga berlaku untuk
banyak membran.
°lch karena itu, biogenesis membran adalah suatu proses
rumit yang masih perlu dipelajari lebih jauh. Salah satu
indikasi kerumitan ini adalah jumlah modifikasi
pascatranslasi yang mungkin dialami oleh protcin mcmbran
sebelum mencapai tahap matang. Modifikasi-modifikasi ini
mencakup proceolisis, pembentukan multimer, glikosilasi,
penambahan jangkar ghkofosfatidilinositol (GPI), sulfasi pada
gugus tirosin atau karbohidrat, fosforilasi, asilasi, dan
prcnilasi—suatu daftar yang jelas belum lengkap.

Permukaan eksterior

Protein membran

a"-

X

-

U

8

o

■«?

Bw&'j
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Gambar 45-10. Fusi
cpK u
veslel dengan membran ,asma
mempertahankan orient f.

P

di lapisan-ganda vesikelP?tem

'ntegral

ya"8

terbenam

menghadap ke lumon » awalnya, terminal
amino protein
Setelah fusi, terminal * ^ r°n^a dalam dari
sebuah vesikel. membran plasma. Or' amin.°
ter,e(al< pada permukaan eksterior dirasakan
dengan mpl'T'^1 bahwa protein belum dibalik
dapat terminal karboksil cJi ?l 1Wa ujung
yang lain dari molekul, vesikel dan bagian i„
,terendam dalam sitoplasma. Lumen topologis.
(Digambir, i<lr S° Setara satu dengan yan lain
secara Rothman IE. The assemh! ^
din’odifil<nsi dengan izin dari lociish HF,
emb/yof cell membra. Sci Am 1979;240:43).

fosfotransferase^
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Bagaimanapun, telah banyak kemajuan yang telah dicapai-

Tabel 45-8 meringkaskan sebagian hal penting pada

T.ibcl 45-9. Beberapa gangguan akibat m ^
or
trvl nsp
yang menyandi protein yang terlibat dal* 1
membran
intrasel'
2
Penyakit
—
: —7ur''7bo' ; rrorcm J—
,nfaS
Penyakit
Protein yang
Sindrom
: Chediak-Higashi, ; Regulator lalu-l
.
i.l
21450°
'* .....................
ukiin
pengikat-manosa,
mu!t<p e
r
'~”'-'nlntion factor
dan VIII, 227300
Sindrom okuloserebrorenal,
I OCRL-1,
! Zagulationfoc^
suatu
i
deficiency
prof*n
:
309000
fosfatase
(MCFD2) .. - Sindrom Hermansky-Pudlak, : Subunit p3A
kornp^6
203300• adaptor AP-3
Penyakit sel I, 252500
:
N- ----Asetilglukosamin

pembentukan membran yang telah diketahui hingga saat ini.

Berbagai Gangguan yang Terjadi Akibat Mutasi di
Gen yang Menyandi Protein yang Berperan dalam
Transpor Intrasel
Sebagian penyakit ini dicantumkan di Tabel 45-9; penyakit
kelompok ini umumnya memengaruhi fiingsi lisosom
Sejumlah mutasi lain yang memengaruhi transpor protein
intrasel juga pernah dilaporkan tetapi tidak disertakan di sini.

RINGKASAN
•

•
•
•
•

Banyak protein diarahkan ke tujuannya olch sekuens
sinyal. Penyortiran telah dilakukan ketika protein
dipisahkan antara polmbosom sitosol dan poliribosom
terkait-membran berdasarkan ada-tidaknya suatu peptida
sinyal.
Telah dijelaskan jalur-jalur impor protein ke dalam
mitokondria, nukleus, peroksisom, dan retikulum
endoplasma
Banyak protein yang disintesis di polirobosom terkaitmembran dibawa ke aparatus Golgi dan membran plasma
dalam vesikel transpor
Sejumlah reaksi glikosilasi terjadi di kompartemcnkompartemen Golgi, dan protein disortir lebih lanjut di
jaringan trans-Golgi.
Kebanyakan protein yang ditujukan untuk membran
plasma dan untuk disekresikan tampaknya tidak memiliki
sinyal spesifik—suatu mekanismc default.

’Dimodifikasi clari Olkonnen VM, Ikonen E. Genetic defect- . lertentu
membrane transport. N Fngl I Med 2000; !-l i:l095. Penyak'* penyakit
lainnya yang lidak lercanlum di sini juga disertakan dalam jurn*
Hah 4f>.
Sebagian
besar
yang
sel I diuraikan di Hah 4b.:liSebagian
besar
penyakil
yangpenyakit
tercantum di
a ,erC<’
mengenai
fungsi
lisosom;
pembaca
dipersilakari
melihat
buku
mengenai
fungsi
lisosom;
pembaca
dipersilakan
melihat buku
leks kedokteran
unluk memperoleh informasi mengenai manifeslasi klinis penyakit-penya 11

*

Lipid dan protein disisipkan secara
independen ke dalam membran
Masing-masing lipid dan protein
membran mengalami pertukaran secara
independen dan pada kecepatan yang
berbeda-beda
Sekuens topogenik (mis. sinyal [terminal
amino atau internal] dan stop-transfer)
penting dalam menentukan insersi dan
penempatan protein di membran Protein
membran di bagian dalam vesikel transpor
terlepas dari retikulum endoplasma dalam
perjalanannya ke aparatus Golgi;
penyortiran final banyak protein membran
terjadi di jaringan trans- Golgi- Sekuens
penyortiran spesifik menuntun protein ke
organel tertentu misalnya lisosom,
peroksisom, dan mitokondria.

•

ln.i

nenyakit

rtonvaKti'K ’

Telah diuraikan tentang peran protein pengawal
dalam pelipatan protcin ser ta unfolded protein
response.
Telah diuraikan tentang penguraian protein di
retikulum endoplasma dan peran kunci ubikuitin
dalam penguraian protein. Telah dibahas sccara
singkat model yang menjelaskan pembentukan
dan perlekatan vesikel transpor pada mcmbran
sasa ra n Telah dibahas pembentukan membran
yang terbukti merupakan suatu proses kompleks.
Asimetri lipid dan protein dipertahankan selama
pembentukan membran.
Sejumlah penyakit terbukti disebabkan oleh mutasi di gen-gen yang
menyandi protein yang terlibat dalam berbagai aspek lalu-lintas dan
penyortiran protein.
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Tabel
Tabel 46-1.
Beberapa
glikoprote
in

Glikoprotein

Pelumas dan zat pelindung
Molekul pengangkut
Molekul imunologis

dan glikokonjugat lain pada permukaan scl kanker penting

adalah ilmu tentang peran gula dalam kesehatan
dan penyakit. Glikom {glycome) adalah komplemen
keseluruhan gula, baik berada dalam keadaan bebas atau
terdapat dalam molekul yang lebih kompleks, pada sebuah
organisme. Glikomika (glycomics), suatu kata yang analog
dengan kata genomika dan proteomika, adalah studi
komprehensif tentang glikom, termasuk aspek genetik,
fisiologis, patologis, dan aspek lain.
Salah satu kelas utama molekul yang tercakup dalam
glikom adalah glikoprotein. Molekul ini adalah protein yang
mengandung rantai oligosakarida (glikan) yang berikatan secara
kovalen dengan rangka (tulang-punggung) polipeptida.
Diperkirakan bahwa sekitar 50% protein organisme eukariot
mengandung gula sehingga glikosilasi (penempelan gula dengan
bantuan enzim) adalah modifikasi pascatranslasi tersering pada
protein. Perlekatan nonenzimik gula pada protein juga dapat
terjadi, dan disebut sebagai glikasi. Proses ini memiliki
konsekuensi patologis yang serius (mis. pada diabetes melitus
yang tidak-terkontrol). Glikoprotein adalah salah satu kelas
karbohidrat kompleks atau glikokonjugat—istilah setara
digunakan untuk menamakan molekul yang mengandung satu
atau lebih rantai karbohidrat terikat secara kovalen pada protein
(untuk membentuk glikoprotein atau proteoglikan) atau lipid
(untuk membentuk glikolipid). (Proteoglikan dibahas di Bab 47
dan glikolipid di Bab 1 5). Hampir semua protein plasma pada
manusia—kecuali albumin—adalah glikoprotein. Banyak
protein membrajn sel (Bab 40) mengandung karbohidrat dalam
jumlah substansial. Sejumlah substansi golongan darah
merupakan glikoprotein, sementara yang lain berupa
glikosfingolipid. Hormon tertentu (mis. gonadotropin korion)
adalah glikoprotein. Masalah utama pada kanker adalah
metastasis, yaitu fenomena ketika sel kanker meninggalkan
jaringan asalnya (mis. payudara), bermigrasi melaJui aliran darah
ke suatu tempat yang jauh di tubuh (mis. otak), dan tumbuh
secara tidak terkendali, dengan efek yang sangat merugikan bagi
pengidapnya. Banyak ilmuwan kanker berpendapat bahwa
perubahan struktur glikoprotein
Glikobiologi

Hormon

dalam fenomena metastasis.
GLIKOPROTEIN TERSEBAR LUAS &
MELAKUKAN BERBAGAI FUNGSI

Glikoprotein dijumpai di sebagian besar organisme, dari
bakter, hingga manusia. Banyak virus iuga mengandung
glikoprotein. dan beberapa di amaranya telah direliti.
sebag,a„ karena glikoprotein i„i berperan kunci dalam
perlekatan v.rus pada sel (mis. HIV-1 dan vims influenza).
Banyak protan dengan beragam fungsi adalah glikoprotein
' karbohidrat glikoprotein mi
pcricKauui ............. ,

Banyak protcin dcngan beragam fungsi au.«*-- (Tabel 46-1); kandungan karbohidrat glikopr0tt
berkisar dari 1% hingga lebih dari 85% berat.
Banyak penelitian telah dilakukan sebagai L1P‘ fungSj
mendefinisikan peran pasti rantai oligosakarida da * ;jjtjan.
glikoprotein. label 46-2 meringkaskan hasil pen
penelitian tersebut. Sebagian fungsi yang tercantun
dipasrikan; yang lain masih dalam penelitian.

,nmL-

RANTAI OLIGOSAKARIDA BERISI KODE
INFORMASI BIOLOGIS
Dari beragam gula dapat dihasilkan ikatan glikosidatyan0 sangat
banyak. Contohnya, tiga heksosa yang berbeda ^ dihubungkan satu
sama lain untuk membentuk Jem J 1000 trisakarida yang berbeda.
Konformasi gula llJun rantai oligosakarida bervariasi bergantung
pada ikatan an kedekatannya dcngan molekul lain, tempat olig° s*
v ir
‘ ini dapat berinteraksi. Kini sudah dipasrikan bahwa rj*nrjU
oligosakarida tertentu mengandung cukup banyak '° e informasi
biologis dan bahwa hal ini bergantung pada gu a konstituen,
sekuens, dan ikatan-ikatannya. Contohnya, residu manosa 6-fosfat
mengarahkan enzim lisosom yang baru disintesis ke organel
tersebut (lihat selanjutnya). Informasi yang dikandung gula
mencakup interaksi antara berbagai gula spesifik, baik dalam
bentuk bebas atau dalam glikokonjugat, dan protein (misalnya
lekrin; lihat bawah) atau molekul lain yang mengandung gula.
Interaksi ini menyebabkan perubahan aktivitas sel. Oleh karena
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Beberapa

fungsi

rantai

oligosakarida
r-

Molekul struktural

Robert K. Murray, MD, PhD

PERAN BIOMEDIS

fungsi yang dilakukan

46-2.

Transferin, seruloplasmin
Imunoglobulin, antigen
histokompatibilitas
Chorionic gonadotropin,
thyroid

stimulating

hormone

(TSH) .............................
:
Beragam,
mis.
Enzim
fosfatase alkali ________
Tempat pengenalan; Berbagai protein
perlekatan sel
yang terlibat
j dalam interaksi
antarsel
Antibeku
; (mis. sperma-oosit),
virus-sel,
Berinteraksi
bakteri-sel, dan
hormon-sel.
dengan
karbohidrat
; Protein plasma
spesifik
tertentu pada
Reseptor
ikan air dingin
; lektin, selektin
Memengaruhi
(lektin perekat
pelipatan
se*)' anfibodi
protein tertentu
Berbagai protein
Regulasi
yang berperan
perkembangan
dalam kerja hormon
Hemostasis (dan
dan obat
trombosir'
Kalneksin,
•tu, pengungkapan sugar code kalretikulin
(sandi gula) menjelaskan

glikoprot
Memodulasi sifat fisikokimia, misalnya
ein'. kelarutan,
kekentalan, muatan, konformasi,
denaturasi, dan
tempat pengikatan untuk bakteri dan
virus
Melindungi dari proteolisis, dari
bagian dalam atau
luar sel
Memengaruhi proses proteolisis protein
prekursor
menjadi produk yang lebih kecil
Terlibat dalam aktivitas biologis, mis.
aktivitas
gonadotropin korion manusia (hCG)
oleh sel kanker
Memengaruhi
insersi ke dalam membran,
'Diadaptasi
dari Schachter H: Biosynthctic control that determine the
migrasi
intrasel,
penyortiran,
dan
sekresiBiochcm
ranching
arid heterogeneity
ot protein-bound
oligosaccharides.
Memengaruhi
perkembangan
dan
Cell Biol 1986;64:163
diferensiasi mudigah
Mungkin
memengaruhi
tempat
metastasis
glikoprotein
dapat
dipersulit oleh kenyataan
bahwa
yang dipilih
glikoprotein sering terdapat sebagai glikoform; molekul ini
olehprotein
sel kanker
adalah
dengan sekuens asam .amino yang identik,

semua interaksi yang dilakukan gula dan molekul yang
; interaksi
Notch
mengandung gula serta akibat
ini terhadapdan
perilaku
analognya,
protein
sel. Mengingat beragamnya! glikankunci
yang ditemukan
di
sel,
dalam
hal tersebut bukanlah tugasperkembangan
yang mudah.

Glikoprotein

spesifik ,di
TERSEDIA TEKNIK UNTUK MENDETEKSI
membran
MEMURNIKAN, MENGANALISIS
permukaan
STRUKTUR, & SINTESIS GLIKOPROTEIN
tromb
osit

1

mendet

tetapi komposisi oligosakaridanya sedikit berbeda. Meskipun
rincian ikatannya ridak ditekankan pada bab ini, namun
penting untuk dipahami bahwa sifat ikatan antara berbagai
gula pada glikoprotein sangat penting dalam menentukan
struktur dan fungsi molekul ini.
Kemajuan mengesankan juga dicapai dalam bidangkimia
sintetik, yang memungkinkan sintesis glikan kompleks yang
dapat diuji dalam hal aktivitas biologis dan farmakologisnya.
Selain itu, telah dikembangkan juga berbagai metode yang
memanfaatkan Organisme sederhana, misalnya ragi untuk
menyekresikan glikoprotein manusia yang memiliki nilai
terapeutik (mis. eritropoietin) ke medium sekitarnya.

'•+AABK1J

terapeutik (mis. .................

rfnfooB GULA YANG MENDOMINASI
GLIKOPROTEIN MANUSIA
m
I
°nosakarida ditemukan di alam; namun,
m>a e apan yang sering dijumpai di ranrai oligosakarida
d'1 n^|10tCln ^kel 46-4). Sebagian besar gula ini dijelaskan
1
a 14. Asam TV-asetilneuraminat (NeuAc) biasanya
c ltemukan di terminal rantai oligosakarida, yang melekat
s^b3 reS'C^U Sukrosa (Gal) atau Af-asetilgalaktosamin
su teiminal. Gula lain yang tercantum umumnya ditemukan
•pasisi yang lebih dalam. Sulfat sering ditemukan di
8 'koprotein yang biasanya melekat pada Gal, Gal-NAc,

^I^UIVIUK, c* --------------------Berbagai metode yang digunakan untuk mendeteksi,
atau GlcNAc.
memurnikan, dan menganalisis struktur glikoprotein
dicantumkan di label 46-3. Metode konvensional yang
digunakan untuk memurnikan protein dan enzim juga
dapat diterapkan pada pemurnian glikoprotein. Jika suatu
atau C, eNAcglikoprotein telah dimurnikan, struktur rantai glikannya
Gula sela,» glukosa yang tercantun
dapat diidentifikasi dengan menggunakan spektrometri d.perk.rakan dapat.dtstntests dan ghtos
massa dan spektroskopi NMR beresolusi tinggi Analisis memada, untuk memenuh, kebutuhan

F

- 'ii Tabel 46-4
mm

cu
iumlah
Tcrdapat

/ 543
BAB 46: GLIKOPROTEIN

542/ BAGIAN VI: TOPIK KHUSUS
Tabel 46-3. Beberapa metode penting
yang
digunakan
untuk
meneliti
glikoprotein
Fungsi
Metode
■ Mendeteksi glikoprotein sebagai 1
.........................
—— : ----------------------------Reagen periodic
acid-Schiff

Inkubasi biakan
sel dengan
glikoprotein
sebagai pita
radioaktif
Pemberian
endoglikosidase
atau
eksoglikosidase
atau
fosfolipase yang sesuai
Kromatografi kolom
sefarosa-lektin
Analisis komposisi setelah
hidrolisis asam
Spektrometri massa

Tabel 46-4. Gula utama yang ditemukan pac c g
Reaksi. tetapi gu|a nukkekh vang cocok. Guh nukfeodi

1

I atau sit id in nionofosft, (CMp) vang tldak

far dan gula adalah jenis transfer gugus vang ting&dan
B b■

nergwmgg, yang

Penting unruk dipahami bahwa pada kebanyakan reaksi biosintesis,
bukan gula bebas atau gula terfosforilasi yang

Asam Nasetilneuraminat

■ Asam sialat
(sembilan
atom C)

NeuAc

; Deoksiheksosa ; Fuc

;

Aminoheksosa

:

GalNAc

N-

Asetilglukosamin ; Aminoheksosa ; GlcNAc

UTP + Glukosa 1-fosfat

Menentukan sekuens asam amino

GULA NUKLEOTIDA BERFUNGSI SEBAGAI DONOR
GULA Dl BANYAK
REAKSO biosintesis

■ Man •

N-Asetilgalaktosamin

Untuk menentukan ikatan antara berbagai gula

enzim-enzim di jaringan tubuh manusia yang dapat membentuk
berbagai gula ini dari glukosa. Namun, terdapat bukti bahwa gula
lain dapat bermanfaat dalam keadaan tertentu jika ditambahkan ke
dalam makanan. Hal ini mendorong dikembangkannya suplemen
glikonutricn, yang mengandung anggota dari gula yang tercantum di
Tabel 46-4 (kecuali glukosa) atau prekursornya. Efektivitas
suplemen semacam ini sedang diteliti.

^ karau

• Heksosa

GDPMan __
CMPNeuAc

-mutS'dari^ •8U'1m,k'™^a dibenruk di sitosol,
Asam T6 n,clibatkan nukleosida tr,fosfat.
■ <ilat-CMl terbentuk ,I; l i - Di jaringan

Mengidentifikasi gula spesifik, sekuens, ikatan,
dan sifat anomerik ikatan glikosidanya.

Penentuan sekuens asam
amino atau cDNA

Glc

Manosa

Fukosa

; Mengidentifikasi gula yang
! dikandung glikoprotein serta
; stoikiometrinya

Analisis metilasi
(ikatan)

• Heksosa

Glukosa

ini b B',k.TVr "'"mvnokon scny.^n>™
7; ,f;" nnl,idr° dari ikatan anran, gugus

UDP-GIc

UDPGIc
PIROF
OSFORIL
ASEUDP-GIc + Pirof°

Xilosa

pro
ses
berikut
:
UDP-Gal + Protein

UDP

GALAK
TOSILTRANSF
ERASE
NUKLEO
SIDA
DIFOSFA
T
FOSFAT
ASE

• Pentosa

■ Xyl

UDP-Xy'1

UDP-Ga!

Karena banyak reaksi glikosilasi terjadi di lumen aparatus Golgi,
sistem pengangkut diperlukan (permease, transporter) untuk
memindahkan gula nukleotida melalui membran Golgi. Sistem yang
memindahkan UDP-Gal, GDP-Man, dan CMP-NeuAc ke dalam sistem a
aparatus Golgi telah dijelaskan. Sistem-sistem ini adalah sistem antipor
(antiport system)-, yi. influks satu molckul gula nukleotida
yangdiimbangi oleh cflukssatu molekul nukleotida padanan (mis.
UMP, GMP, atau CMP ) yang dibentuk dari gula nukleotida. Mekanisme
ini menjamin konsentrasi masing- masing gula nukleotida di dalam
aparatus Golgi adekuat. Pada proses di atas, UMP dibentuk dari UDP-Gal
sebagai

Protein —

UMP + P,

Gal + UDP

* '

8

______

“

*“'*ini d'p“lih“k"’d'

—

Keterangan

Subliminal terhadapN^te^^mukan
pada ghkoprotein terkait-N. Juga
ditemukan di inti

TkaiTNd on‘n i ’ '

;J[L
1

,

° S^oprotein ..............................................

Sam sia,at enis ,ain

i

iuga

manusUioa r,elaP' "“I*' °d°lah spesies utama PQd°

:..^og^NSrun9kin ,erdapa'seba9ai

-^o:rN don O atau' ‘'

''yang
mlln °39 berka,tan dengan residu GlcNAc
:° Asn PQda SPesies torkoiMM. MungL juga
GDP-FUC
Im* yQn9 me,ekaf P°d° Ser
-1 — — '.P. PA dan faktor pembekuan
tertentu)
Terdapat^ P?do glikoprotein terkait-N dan -O
Pada glikoprotein terkait-N, gula melekat
pada rantai
UDPP- lpepjl a,!Tle a * ^sn' juga ditemukan di
GalNAc
tempat
m ° ° '9asakarida protein ini. Banyak
: UDPGlcNAc

sfat

UDP-GIc
EPIMER
ASE

e

.TeJnsa.kanda Proteoglikan
h1n<T bi°!intesis glikoproteinVerkait-N
tetapi''
?eZat ledirdab b,erdQPr ,dQ,ams'ikoprofein ma'tu^
I -. - . P°[ ?! beberapa faktor pembekuan
!:S Gubvnym
pada glikoprotein terkait-N ..........
9
Pa l 9UlC ermi nal P da

Galaktosa

fcDP,':;u Tcn8andu,,suo,> si';,r,osin “fj

fo r

Menyediakan informasi tentang massa molekul,
komposisi, sekuens, dan kadang-kadang
percabangan suatu rantai glikan

Spektroskopi NMR

Gula

!2°nukl'n d;can,umk-"- «« -iabd 46-4: penyebtb scbagun

Menghasilkan deteksi gula radioaktif
setelah pemisahan elektroforesis

■ Untuk memurnikan glikoprotein atau
:glikopeptida yang mengikat lektin
; tertentu yang digunakan

Gula
Nukleotid
a

i ;t

iyui-ac); struknunya dipcrlihukin di G^barI9~
Gula-gula nukleotida umilm *Cc.rJib.ir dalam biosmtcsis

b

Bab 14.

di(osh s

(udpa-r

pita merah muda setelah pemisahan
elektroforesis

; Pergeseran yang terjadi dalam
migrasi elektroforesis membantu
I membedakan berbagai protein
; dengan ikatan N-glikan, O-glikan,
atau GPI dan juga antara manosa
; kompleks dan N-glikan kompleks.

„ « — »

EKSOGLIKOSIDASE &
ENDOGLIKOSIDASE MEMPERMUDAH
PENELITIAN TENTANG GLIKOPROTEIN
Sejumlah glikosidase dengan spesifisitas tertentu telah terbukti
bermanfaat dalam penelitian tentang struktur dan fungsi
glikoprotein (Tabel 46-5). Enzim-enzim ini bekerja pada
posisi
eksternal
(eksoglikosidase)
atau
internal
(endogikosidase)
rantai
oligosakarida.
Contoh
eksoglikosidase adalah neuraminidase dan galaktosidase;
pemakaian keduanya secara berurutan akan mengeluarkan
residu NeuAc terminal dan Gal subterminal dari sebagian
besar glikoprotein. Endoglikosidase F dan H adalah contoh kelas
galaktosidase; enzim-enzim ini memutus rantai oligosakarida
di residu GlcNAc tertentu yang dekat dengan tulang
punggung polipeptida (yi., di tempat internal; Gambar 46-5)
sehingga
bermanfaat
dalam
membebaskan
rantai
oligosakarida besar untuk analisis struktural. Glikoprotein
dapat diproses dengan satu atau lebih glikosidase tli atas

: Mi

"wtrb,ernu

protein
i Tn,°kleuk5 ■' GlcNAc meleka, pada OH Ser
atau
: - -!!??9a< gula tunggal.
• ^an^a|M Profeo9l|^an/ Xyl melekat pada
OH
i 6 ^ ,knya' Xyl melekat pada dua residu Gal,
■U ,suafu tnsakarida penghubung. Xyl juga
'dan faktor pembekuan tertentu

untuk menganalisis efek pengeluaran gula tertentu
P
terhadap perilaku biologis glikoprotein.
BERP£
ASIALOGLIKOPROTEIN
RAN
dalam ,Han GLIKOPROTEIN
tertentu
DARI PLASMA OLEH HEPATOSIT
Eksperimen-^p.ri.nen yang dilakukan oleh Ashwell dan ic -an ic .innya
pada awal tahun I970an berperan penting a am memfokuskan
perhatian pada makna fungsional rantai o igosakarida glikoprotein.
Mereka memproses seru op asm in (suatu protein plasma; lihat Bab
49) keiincirrrnfW neuraminic,asc in vitro. Tindakan ini menyebabkan
Ksid!?Z£T Gal r,erminal

y™ g biaMnya terrucTolch

Serulo 1
diberi neuraminZ
P “™" beiadioaktif yang
berbeda den r7 T*™ Cepat lenyaP T, ”
’
lambat Yan I u. °P,asmin biasa yang dibcrsihkan secara Uarbiasa, jika
residu Gal yang terpajan akibat
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Tabel 46-5. Beberapa glikosidase
yang digunakan untuk meneliti struktur
dan fungsi glikoprotein' 0

|lEnzim

Neuraminidase
Galaktosidase
Endoglikosidase F
Endoglikosidase H

ljj T'P

: Eksoglikosidase
; Ekso- atau
endoglikosidase
j Endoglikosidase
: Endoglikosidase

Tabel 46-6. Beberapa lektin penting

rr m 7^^ngon

Lektin
Lektin kacang polong
(legume)

Aglutinin
kecambah
gandum
Risin

tertentu

se^ juga un.uk site anomeriknya. To'mpa,

F dan H diperlihatkan d. Gambar 46-5. F bekerja pada oligosakarida yambanyak mengandung manosa dan oligosakarida kompleks, sedanok
an H
bekerja pada manosa tersebut.

pemberian neuraminidase ini dikeluarkan dengan pemberian
galaktosidase, laju pembersihan * protcin akan kembali
normal. Studi-studi lebih lanjut membuktikan bahwa sel hati
mengandung suatu reseptor asialoglikoprotein mamalia
yang mengenali gugus Gal pada banyak protcin plasma
terdesialilasi dan menyebabkan endositosis protein tersebut.
Penelitian ini menunjukkan bahwa suatu gula, misalnya Gal,
dapat berperan penting dalam mengatur paling tidak satu sifat
biologis (yi. lama beredar dalam darah) glikoprotein tertentu.
Hal ini sangat memperkuat konsep bahwa rantai oligosakarida
dapat berisi informasi biologis.

LEKTIN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
MEMURNIKAN GLIKOPROTEIN &
MENELITI FUNGSINYA
Lektin adalah protein pengikat-karbohidrat yang menyebabkan aglutinasi sel atau mengendapkan glikokonjugat; sejumlah
lektin merupakan glikoprotein. Imunoglobulin yang bereaksi
dengan gula tidak dianggap lektin. Lektin mengandung paling
sedikit dua tempat pengikatan gula; protein dengan satu tempat
pengikatan gula tidak akan mampu menggumpalkan sel atau
mengendapkan glikokonjugat. Spesifisitas suatu lektin biasanya
ditentukan oleh gula karena gula paling baik menghambat kemampuannya untuk menyebabkan aglutinasi atau pre- sipitasi.
Enzim, toksin, dan protein pengangkut dapat diklasifikasikan
sebagai lektin jika molekul-molekul tersebut mengikat
karbohidrat. Lektin pertama kali ditemukan pada tumbuhan dan
mikroba, tetapi kini diketahui banyak lektin yang berasal dari
hewan. Reseptor asialoglikoprotein mamalia yang dijelaskan
sebelumnya adalah contoh penting suatu lektin hewan. Sebagian
lektin penting dicantumkan di Tabel 46-6. Banyak riset saat ini
dipusatkan pada peran berbagai lekrin hewani dalam mekanisme
kerja glikoprotein, yang sebagian diantaranya dibahas kemudian
(mis. dalam kaitannya dengan selektin).

Toksin bakteri

Hemaglutini
n virus
influenza
Lektin tipe-C

Contoh atau Win kaC n9
Konkavolin A>
°
polonq
........... .............
......... " u.as dalam
Digunakan secara

$ej

penelitian perniu
n"'mol dan sel k<?_. ...................................

i

normal dan
^I'koprotein sitotoksik ru,~
. _ dari benih tanaman
jarak ....................................
T°ksin kolera dan E
coli yang
I tidak tahan panas
®ertonggung jawab
untuk
. Perlekatan dan fusi
membran

Tabel 46-7. Tip a lektin tumbuhan dan gula tempat
dua residu hingga struktur yang jauh lebih besar. Banyak
ig
protein mengandung lebih dari satu jenis ikatan; contohnya,
a
glikoforin, suatu glikoprotein penting di membran sel darah
lektin tersebut
merah (Bab 51), mengandung oligosakarida terkait-O
berinteraksi 1
Gula
;
Lektin
Singkata
: Man dan Glc Gal
dan -N.
n
Konkanavalin A
dan GalNAc i Glc dan
■ ConA
Lektin kedelai
GLIKOPROTEIN MENGANDUNG BEBERAPA
NeuAc
Aglutinin
JENIS IKATAN O-GLIKOSIDA
kecambah
i WGA
gandum
Paling sedikit terdapat empat subkclas ikatan O-glikosida
g l i k o s i d a m ( ? r n P o r * ' h a t k a n spesifisitas terhadap sifat anomerik ikatan •Ul 15). hal
mi tidak diperlihatkan di tabel.

asnanoil terkait-N), yang melibatkan nitrogen amida
gl i kop rote in*n ^"asetl)S*u*cosamin (GlcNAc-Asn); dan (3)
karboksil^crikatan dengan asam amino terminal
yang bcrikUatU
J,rotcin mclalui gugus fosforil-etanolamin
an C,18an S a tU oli osakarida
selanj
,?.
8
(glikan), yang (Pl) Kel Cri
<aCUn Utnva^ u
glukosamin kc fosfatidilinositol
terikot im 'Van^ rci;lkhir ini discbut sebagai glikoprotein
(«*^.«.» mlainnya.dapa‘ iuSa kelas-kelas minor glikoprotein

' — _______________________

Ditandai oleh
domain
Pengenalan
karbohidrat
kUn hewani
pencp<"yang
dependenLektin tipe-S
Qalaktosida
[} dengan
Co2f
peran
termasuk di dalamnya
dalam
interaksi antarsel
adalah
reseptor
dan
asialoglikoprotein
pteraksi sel-matriks.
Lektin tipe-P
Somalia,
selektin, dan
_Resepto
r manosa 6-P
proteint
Lektin tipe-l
^99°ta
superfamili
.. P^ngika't-manosa
'™unoglobulin,
Lektin
hewani
s'aloadhesin
contohnya
pengikat
memerantarai
yang
9alaktosida (3
adhesi
dengamakrofag pada
berbagai sel
dalam
Banyak lekrin yang telah berhasil
dimurnikan dan tersedia
interaksi
antarse
di pasaran; tiga lektin tumbuhan
yang telah digunakan secara

proteiiTd'm ,ai|tai 0l'8°Sakaric,a >'an8 melekat pada satu bervariasi
dari satu hingga 30 atau lebih,

CH2OH
OH

L.

Berdasarkan sifat ikatan antara rantai-rantai polipeptida dan
rantai oligosakaridanya, glikoprotein dapat dibagi menjadi tiga
kelas utama (Gambar 46-1): (1) glikoprotein yang mengandung
ikatan O-glikosida (yi. terkait-O), yang melibatkan rantai
samping hidroksil serin atau treonin dan sebuah gula, misalnya
IV-asetilgalaktosamin (GalNAc- Serl I h r] ); (2 ) glikoprotein
yang mengandung ikatan N-

co

'I

H

x

|\ OH H y.?T° CH2—C

i
Ser

cc

II

H H-N

I

c =
o
1
CH3

luas dalam eksperimen dicantumkan di Tabel 46-7. Di antara
berbagai manfaatnya, lekrin digunakan untuk memurnikan
glikoprotein tertentu, sebagai alar untuk melacak profil
glikoprotein permukaan sel, dan sebagai reagen untuk
menghasilkan sel mutan yang defisien dalam enzim tertentu
yang terlibat dalam biosintcsis rantai oligosakarida.

TERDAPAT TIGA KELAS UTAMA
GLIKOPROTEIN

pada glikoprotein manusia: (1) ikatan GalNAc-Ser(Thr)
seperti diperlihatkan di Gambar 46-1 adalah ikatan
predominan. Dua rantai oligosakarida tipikal yang dijumpai
pada anggota subkelas ini diperlihatkan di Gambar 46-2.
Biasanya residu Gal atau NeuAc melekat pada GalNAc,
tetapi ditemukan banyak variasi dalam komposisi gula dan
panjang rantai oligosakarida ini. Tipe ikatan ini ditemukan
dalam musin (lihat bawah). (2) Proteoglikan mengandung
trisakarida Gal-Gal-Xyl-Ser (apa yang disebut sebagai link
trisaccharide). (3) Kolagen mengandung ikatan Galhidroksilisin (Hyl). (Subkelas [2] dan [3] dibahas lebih
lanjut di Bab 47). (4) Banyak protein nukleus (mis. faktor
transkripsi tertentu) dan protein sitosol mengandung rantai

CH2OH

I
l\ HO XC

cH
Oo.
H

H

PH

H C + N-C-CH-C
i/i

Asn

H H-N

c ==o
o
I

(cTiL^arn 46~1' ,,ustrasi suatu^\)
CH
ikitx m
,
de no S^kosilfosfatidilinositol
^'^-^etilgalaktosamin pada serin); (B) ikatan-N (M 3ro(-i . , .
,
am ^an rnerr|bran plasma sel dir I S,ruktur CPI yang diperlihatkan adalah struktu asetll8lukosamm pada asparagin), dan
' nic,a melalui gugus COOH-nv\ L merah manusia. Asam amino terminal karboksil m"8 men8hubungkan

3uab SfnC,Un
"
- nosa d °
Din°
g fi8a residu ma
na,Kd

asetiIkolinesterase

-’ hsforiletanolamin, yang selaniutnyi l/ l 8l'Sin yang disatukan

8UgUS NH

lenial<
ten I asam
da,am
ikatan tambahan yan„ '
karh0 ) dari ,iga res,du mar|osa. vfrh ^ pada inoslto1 aon Ju6a ---------------------------------------------------------------------

Con ' mo,ekul yanS melekat pada r' diiumPai di antara berbagai struktur CPi" ‘

•

at

“

' 8hialClearance
Center, kerja
Inc.). ‘
manosa, dan sifat
pasti gugus
lipid. (Di, !
P identitas asam amino terminal
sel
^n tempat
Pl-fosf
r S3(U
S^kosamin.
Glukosamin
berikatan
denp‘ 6 (an dengan
‘
g dengan izin yang disampaikan melalui
yr,

Sldu

mencaku

IPU 5 lk 1si u,an

residu manosa. Glikan inti
tenp'I*1 asam lemak tambahan yanp C l'PLC)' Slruktur g,ikan inti diperlihatk* ln?Sito* yan8 melekat pada
asam fosfatidat.
^ gah dari tiga residu manosa. vfri^ pada ln0si,0, dan fuSa 8ugus fosforileta m 1 teks' GPI khusus ini

mengandung
-'"U.l vang melekat padT' ^ns diiumPni di an,ara berbagai struktur CPI n tambahan yang
melekat pada bagian
‘ res,du manosa, dan sifat pasti gugus lipid. (Din . mencakup identitas asam amino
terminal
“ 5 Sl u,an8 dengan izin yang disamp^n melalui
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isasd-MiBin
campuran berbagai molckul scl. elektroli^^ik

a 2.6

NeuAc >- GalNAc

Ser(Thr)

sekretorik umumnya memiliki struktur <> B terd'H

P 1.3

t«

NeuAc 2.3

•

massa molckulnya sangat tmggi. OUy .^n diS .

.

monomcr-monomcr yang disatukan ok\
Gal

, yang un^

Mukus memperlihatkan v.skos.tas (kekc
GalNAc —
t a 2,6
NeuAc

Ser(Thr)

^S‘

dan sering membentuk gel. Kualitas in« • an O-g
kandungan musin nya. Tingginya kan

Gambar 46-2. Slruktur dua oligosakarida terkait-O yang ditemukin
dalam (A) musin submaksilaris dan (B) fetuin dan sialoglikoprotcin
membran sel darah merah manusia. (Dimodifikasi dan diproduksi
ulang dengan izin dari Lennarz Wj: The Biochemistry of
Glycoproteins and Proteoglicans. Plenum Press, 1980 Diproduksi
ulang dengan izin dari Springer Sciencs and Business Media)

Tabel 46-9. Ringkasan ciri utama OglikosiIasi

•

jni sebag

menyebabkan pemanjangan struktur m“s,n’ gUgMf
dapat dijelaskan olch interaksi stcrik an * ^nyebabkan

•

GalNAc dan asam-asam amino sekitar, >'*»» rnlllSin scnnS
kekakuan rantai sehingga konformasi nonkovalen
menjadi konformasi batang kaku. |nJcr‘ rantai-ranui

•

antarmolckul di antara berbagai gula

bentuk gel

glikan yang berdekatan berperan mcnghas

da

samping yang terdiri dari satu GlcNAc yang melekat pada residu Tingginya kandungan residu NeuAc dan s
serin atau treonin (GlcNAc-Ser[Thr]).
musin menyebabkan musin bermuatan ^eluntasi dan

Melibatkan serangkaian glikoprotein
glikosiltransferas terikat-membran
yang bekerja secara bertahap,^ masing-masing transferase umumnya spesifik un u | ikatan tertentu.
•
Enzim yang terlibat terletak di
berbagai subkompartemen aparatus
kompartemen trans-Golgl.
.:koorotein terkait-O
Golgi.
Gambaran utama biosintesis gh P
Setiap reaksi glikosilasi melibatkan
diringkaskan di Tabel 46-9.
gula-nukleotida
yang sesuai.
i
GLIKOPROTEIN TERKAIT - N
Dolikol-P-P-oligosakarida tidak
MENGANDUNG SEBUAH IKATAN
terlibat, juga glikosidase; dan reaksi
Asn-GlcNAc
tidak dihambat oleh tunikamisin.
O-Glikosilasi terjadi pascatranslasi di
Glikoprotein terkait-N dibedakan dch
residu Ser dan Thr tertentu.
_
Asn-GlcNAc (Gambar •
°. airelici karena

banyak
tif.

mengungkapkan aspek-aspek kontrol genetiknya. Beberapa
sifat penting musin diringkaskan di Tabel 46-8.

Dalam

kaitannya dcngan fungsi, musin membantt ^ epitel.

Musin Mengandung Banyak Oligosakarida
Terkait-O & Memperlihatkan Pengulangan
Sekuens Asam Amino
Musin adalah glikoprotein dcngan dua ciri utama: (1) tingginya
kandungan oligosakarida terkait-O (kandungan karbohidrat musin umumnya
lebih daripada 50%); dan (2) adanya sekuens asam amino berulang (tandem
repeats) di bagian tengah rangka (tulang-punggung) polipcptidanya,
tempat rantai O-glikan melekat dalam kelompok-kelompok kecil
(Gambar 46-3). Sekuens-sekuens ini kaya akan serin, treonin, dan
prolin. Meskipun didominasi oleh O-glikan, musin sering
mengandung sejumlah rantai N-glikan. Dapat dijumpai musin sekretorik
dan terikat-membran. Musin sekretorik ditemukan di mukus yang ada dalam
sekresi saluran cerna, napas, dan reproduksi. Mukus terdiri dari sekitar
94% air dan 5% musin, dengan sisanya berupa

membentuk sawar fisik protektif pada pe ^ berbagai
interaksi antarsel (mis. melibatkan sclckti , ease sulit
Kepadatan rantai oligosakarida menyebabka ^ resisten
mendekati rangka polipeptida seh.ngga ™uS1 »menutupi
terhadap kerja enzim ini. Musin juga ccnderu *melT1bentuk
antigen permukaan tertentu. Banyak sel

mcnUtUpi

musin dalam jumlah bcsar; mungkin musin •Y ^^dungi
antigen permukaan tertentu pada sel,nl seh,n^bmengandung
sel dari pelacakan sistem imun. Musin jug*

(epitop

epitop karbohidrat dan peptida speslhk- ‘ ibodi, juga
adalah bagian dari antigen yang dikenali olen diguna|can
untuk merangsang respons imun terhadap ■sci ‘
Gen yang menyandi rangka polipeptida I
jaringan (,rUS‘ Pjr Jiur)

^ musin
Asam sialat

usus

telah

a2,3 atau 2,'
Gal

berhasil di-kion dan sekuensnya diketahui. a
berhasil mengungkapkan

informasi baru men& ungkinan

GlcNAc

polipeptida musin (ukuran sekuens eru ang, seyogianya

_

letak N-glikosilasi, dsbnya) dan akhirnya

TTTTTTT

Sekuens tandem repeat

■i

Gambar 46-3. Diagram skematis suatu musin. Rantai O-glikan diperlihatkan melekat
pada bagian sentral rantai polipeptida yang memanjang dan rantai N-glikan ke
regio terminal karboksil. Persegi sempit menunjukkan sekuens asam amino yang
berulang dan berderet. Banyak musin mengandung residu sistein yang gugus SHnya membentuk ikatan antar-rantai; hal ini tidak diperlihatkan dalam gcimbar.
(Diadaptasi dari Strous GJ, DekkerJ. Mucin-type glycoprotein. Grit Rev liio( hem Mol
Biol 1992;27:57. Hak cipta O 1992. Diproduksi ulang dengan izin rjan fay lor &
Francis Group, L LG., http://www.taylorandfrancis.com.).

ini ada yang terikat-membran dan bere

Tabel 46-8. Beberapa sifat musin _
^—
•
Ditemukan daiam sekresi saluran cerna,
napa ,
reproduksi serta di membran berbagai se .
. Memperlihatkan kandungan ranta. O-gl kan y
tinqqi, yang biasanya mengandung Neuw.
. Mengandung sekuens berulang asam ammo yang
akan serin, treonin, dan prolin. m„nwPbabkan
•
Struktur yang memanjang berperan me y
tingginya daya viskoelastis.tas musin.
. Membentuk sawar fisik protektif pada
permukaa
epitel, berperan dalam interaks.
antarsel dan m
mengandung atau menutupi ant.gen
permukaan
tertentu. ---------- ---- ----

Man

al|3>

Tiga Kelas Utama Oligosakarida _d &
Terkait-N adalah Kompleks, H

Kayamanosa
Terdapat tiga kelas utama ollg°^k^^nbar 46-4).
kompleks, hibrid, dan kaya-manosa
Terdapat

Asam
sialat
a2,3
atau 2,6

▼
Gal
Gal
P1-4|
1 4
IP GlcNAc
T
GlcNAc ---'SL ..
Xp1.2
___ v---- Man
Man
-► Man

±GlcNAc

|P1.

4

GlcNAc
a1 6 !
±Fuc

ida melekat

(Asn versus Ser atau Thr), adalah biosmtes.snya.

Rantai polipeptida pada glikoprotein terkait-O dan
glikoprotein lain dikode oleh spesies-spesies mRNA: karena
kebanyakan terikat pada membran atau disekresikan,
glikoprotein umumya ditranslasikan di poliribosom terkait
membran (Bab 37). Terdapat ratusan rantai oligosakari a yang
berbeda pada tipe O-glikosida. Glikoprotein im dibentuk oleh
donasi bertahap gula dari gula nukleotida, misalnya UDP-GalNAc, UDP-Gal,
CMP-NeuAc. Enzim yang mengatalisis reaksi jenis ini adalah
glikoprotein glikosiltransferase terkait-membran. Secara umum, sintesis

halus, trakca dan bronkus, lambung, dan kelen,‘di,stUdi ini

Rantai N-glikan

^
. glikoprotein
^/darah.

disebut dcterminan antigen). Sebagian epitop ^

yang berasal dari berbagai

Rantai O-glikan

kelas utama glikoprotein dan telah b y k
kebanyakan glikoprotein yang pa |nS
protein plasma) termasuk dalam
Perbedaan utama antara kelas in. dan
selain sifat asam amino tempat rantai olig

Biosintesis Glikoprotein Terkait-O
Menggunakan Gula Nukleotida

Musin yang terikat pada membran ikut serta ^ ba%Vah).

satu tipe spesifik ikatan memerlukan aktivitas transferase
nesifik Faktor-faktor yang menentukan residu serin dan
reonin spesifik mana yang terglikosilasi belum diketahu, tap,
mungkin dijumpai dalam struktur peptida yang

r
|P1
A

i GlcNAc

i

a1

Man

Ivldl l

.2\

Man

Man Man

Man

«'-2\

a1.2|

Mar
Man

Man

|P1.«
GlcNAc

|PM
GlcNAc

i

Asn

a
1,6
P1.
4

a1,3
GlcNAc

k

^a\,6
Man
|P

1.4
GlcN
Ac

|P1.4

Asn .
Hibrid
GlcNAc
Kompleks ,• J .crkait-asparagin. Daerah di dalam boks adalah inti pentasakar'd
Gam bar 46-4. Struktur t.pe-t.pe utama oligosakarida ter
u,ang dengan izin dari Kornfeld R, Kornteld b. ^
v,e
umum dijumpai pada semua glikoprotein terkait-N |
54;631 Hak cipta © 1985 da AnnL.al Re
Asn
of asparagine-linked oligosaccharides. Annu Rev Biochem annualreviews.org.
Kaya-manosa
Dicetak ulang dengan izin).
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Dolikol-P-P_QICNAC (Dol-P-P-GIcNAc) adalah lipid unci yang bekerja

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tujuh gula pertama (dua GlcNAc

oligosakarida pada senyawa ini umumnya
^ senvawa
R-GIcNAc,Man1)Glc, (R = Dol-P-P). Gula P rantai

sebagai akseptor untuk gula lain dalam mem cntuk Dol-P-P-oligosakarida.

dan lima residu Man) didonasikan oleh gula nukleotida, sedangkan tujuh

Senyawa ini disintesis di mcmbran retikulum endoplasma dari Dol-P dan

gula terakhir (empat residu Man dan tiga Glc) yang ditambahkan,

ini mula-mula tersusun di rangka DoM

UDP- P transfer, ' PCa^S' berikut yang dikatalisis oleh GIcNAc-

didonasikan oleh dolikol-P-gula. Hasil akhirnya adalah terbentuknya

,ik; struktur

mcnl

Man

w

Man

Endoglikosidas

o1.6
Man
a1,3

P1.4

GlcNAc

eF
A

(11.4
Asn

oligosakarida kemudian dipindahkan

rcSjdu

Utuil

Asn

Dol-P + UDP-GICNAC -> Dol-P-P-GlcNAc + UMP

yang sesuai pada apoglikoprotein akseptor ^^u:i N-gl»kan
se

poliribosom terkait-membran berlangsung-

- GlcNAc •—I

memiliki struktur inti pentasakarida (Gamba^

Endoglikosidase H
Gambar 46-5 Diagram skematis inti pentasalcarida yanR um
dijumpai pada semua glikoprotein terkait-N dan temnat hnrhioii
rantai luar oligosakarida dapa, „wleb,.

hanya

Untuk membentuk rantai yang ka ya-*11 rtentU yang
umum

kerja endoglikosidase F dan H.

residu Glc ditambah residu Man perifer rc^arjda ripe
kompleks, residu Glc dan empat residu Man L^j

jn

Biosintesis Glikoprotein Terkait-N
Melibatkan Dolikol-P-P-Oligosakarida
Leloir dan rekan-rekannya menjelaskan keberadaan dolikol-pirofosfatoligosakarida (Dol-P-P-oligosakarida),
yang oleh riset-riset selanjutnya dibuktikan berperan utama dalam biosintesis
glikoprotein terkait-N. Rantai

Gal, NeuAc) ditambahkan oleh kerja glikosiltrans paja
terletak di aparatus Golgi. Fenomena saat ranta1 g^ p.irsja|
glikoprotein terkait-N mula-mula diuraikan -scL‘ j^embali

diringkaskan di Gambar 46-7. Gambaran P P V

oleh pemrosesan parsial, yang membentuk rantai
di satu lengan dan struktur Man di lengan yang

dalam
cer^‘

biosintesis glikoprotein terkait-N sangat berbeda dari

ta la

spesifik suatu protein akseptor yang muncul dari permukaan luminal
membran

P"ra^aP selanjutnya dalam

retikulum

endoplasma.

•'1j.1{1apan

dikatalisis

dengan struktur umum Dol- P-P-(GlcNAc),-R, tetapi enzim ini memiliki

Dol-P-Man sebagai donor. Dolan dibentuk oleh reaksi berikut

asam glutamat. Yang lebih disukai adalah bagian tripeptida yang terkandung

afinitas kuat terhadap struktur DoI-P-P-GlcNAc,Man9Glc3. Glikosilasi
terjadi di residu Asn pada sekuens tripeptida Asn-X-Ser/Thr, dan pada proses
ini X adalah setiap asam amino manapun kecuali prolin, asam aspartat, atau
dalam /? turn. Hanya sekitar sepertiga residu Asn yang berpotensi menjadi

-P + GDP-Man -> Dol-P-Man + GDP

c
Dol'-p'n t,ga rCS1^u S*uk°sa perifer didonasikan oleh ■
Xang
dibentuk dalam suatu reaksi yang analog
chnTt^r,?ksi yang barU di)elaskan kecuali bahwa Dol-P • da" UDP-GIc adalah
substratnya.

bahwa faktor di luar tripeptida
juga berperan penting.
Protein akseptor termasuk dalam kelas sekretorik
dan membran integral. Protein sitosol jarang mengalami glikosilasi. Rekasi
pemindahan dan proses selanjutnya dalam

•* crlikoprotem

yang berperan dalam biosintesis. Biosintesis »
terkait-N melibatkan Dol-P-P-oligosakarida; dan gl* °P
terkait-O, seperti telah diuraikan, tidak demikian. ri|npProses N-glikosilasi dapat diuraikan menjadi dua ta ^
(1) pembentukan Dol-P-P-oligosakarida dan pcniin
oligosakarida; dan (2) pemrosesan rantai oligosakari a

UDP-GIcNAc

A. P EN YU S U NA N & P EM IN D AH AN
D O LI KO L - P - P - O L IG OS A KAR IDA _______

Dol-P

Senyawa poli-isoprenol ditemukan baik pada sel bakteri maupun
eukariot. Senyawa ini ikut serta dalam sintesis polisakarida
bakteri dan dalam biosintesis glikoprotein terkait-N dan jangkar
GPI. Poli-isoprenol yang digunakan dalam jaringan eukariot

©
Tunikamisin

UMP

M—M-

GlcNAc —P — P — Dol

M—M

UDP-GIcNAc ^

adalah dolikol yang merup* hidrokarbon alami terpanjang setelah
karet, yang terbentu ' clari satu unit berulang. Dolikol terdiri dari
isoprenoid berulang (Gambar 46-6).

pp

(Dol-P) dalam suatu reaksi yanS dikatalisis oleh dolikol kinase dan
menggunakan / sebagai donor fosfat.

M.

GlcNAc — GlcNAc — P — P — Dol
GDP-M

(M)6 — (GICNAC)2 — P — p — Dol P — Dol
GDP
M — GlcNAc — GlcNAc — P — P—Dol
M—P —Dol ;

M-

M — (GICNAC)2 — P — P —
(GDP-M)4

(GDP)4

I™6 terb°n,Uk diMukkan di Gambar 46-8. Perha.ikan
CH,
HO — CH, — CH, —C — CH2

■CH2 — CH = C — CH2
CH,

CH3

CHO—CH = C —CH3

p —p
' M — (GIC .NA
C—Dol
)2

G—G —G —
M—
M —MM— 'P — Dol dan G— P— Dol
* P— Dol

UDP

17-20 unit

Gambar 46-6. Struktur dolikol. Fosfat di dolikol fosfat melekat pada

oleh

(?) I im len^una^an UDP-GIcNAc sebagai donor
CDP ICSK U ^an ditambahkan, dengan menggunakan
(3) * Tanosa seba§ai donor
^ ‘ u ian empat residu Man lainnya ditambahkan, p , ?an ™cnggunakan

c

Sebelum ikut serta dalam biosintesis Do - oligosakarida, dolikol

kurung adalah suatu unit isopren m = I 7-20 unit isoprenoid).

tersebut

membran. Transferase ini akan mengenali dan memindahkan setiap substrat

^'^'NAC kedua ditambahkan ke residu pertama,

mula-mula harus difosforilasi untu membentuk dolikol fosfat

gugus alkohol primer di ujung kidal molekul. Gugus di dalam tanda

Reaksi

oligosakaridarprotein transferase, yakni suatu kompleks enzim terkait-

akseptor yang benar-benar mengalami glikosilasi, dan hal ini menunjukkan

disebut oligosaccharide processing. Rantai hibfl j<OI11p[eks

Oleh karena itu, tahap-tahap awal yang

untuk membentuk suatu ikatan N-glikosida dengan satu atau lebih residu Asn

nyusunan Dol-P-P-oligosakarida—dan reaksi-reaksi anjutii) a

Do|

dan kemudian, pada beberapa kasus, ^‘^cnt. * jjbentuk

•

* atas yang merupakan tahap awal dalam

•

Golgi.

Berbagai gula yang khas pada rantai komp*e ^eraseyang

it 1 •

„*

pembentukan Dol- -I oligosakarida adalah sebagai berikut:

dikeluarkan. Unruk membentuk rantai °^8°'S‘jj|ce]uarkan
oleh glikosidase di retikulum endoplasma dan ’* (GlcNAc*

Ketiga tipe memiliki suatu pentasakarida yang sama, yaitu Man3GlcNAc2—
yang diperlihatkan dalam daerah kotak di Gambar 46-4 dan juga dilukiskan di
Gambar 46-5—tetapi berbeda dalam cabang-cabang luarnya. Adanya
pentasakarida umum dijelaskan oleh kenyataan bahwa ketiga kelas memiliki
mekanisme biosintesis awal yang sama. Glikoprotein tipe kompleks umumnya
mengandung residu NeuAc terminal dan residu Gal dan GlcNAc. Residu
GlcNAc sering membentuk disakarida N- asetillaktosamin. Rantai glikan terkaitN mengandung unit ,/V-asetillaktosamin berulang— [Galfi 1 -3/4GlcNAc(i 1 3]n (poli-yV-asetillaktosaminoglikan). Substansi golongan darah I/i termasuk
dalam kelas ini. Kebanyakan oligosakarida tipe- kompleks mengandung dua,
tiga, atau empat cabang luar (Gambar 46-4), tetapi struktur yang mengandung
lima cabang sering disebut sebagai antena sehingga dapat ditemukan struktur bi-,
tri-, tetra-, dan penta-antena. Pada tipe kompleks terdapat beragam jumlah rantai,
dan salah satu nya ditunjukkan di Gambar 46-4. Rantai kompleks lain dapat
berakhir cli Gal atau Fuc. Oligosakarida kaya-manosa biasanya memiliki dua
sampai enam residu Man tambahan yang terikat pada inti pentasakarida.
Molekul hibrid mengandung fitur dari kedua kelas lainnya.

senyawa yang dilukiskan pada Gambar 46-8 dan discbut secara
singkat sebagai Dol-P-P-GlcNAc,Man9Glcr
Oligosakaridayang terikat pada dolikol-P-P dipindahkan secara utuh

. ktu sint^sisdi

Dol
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Mann 1.2Man

Man

u1.2

«1,2 a1,3 Glc
► Glc-

(11.4

GlcNAc

Man

(1 _ P

GlcNAc—
P"v

_ Do' 1

a 1.3 ci1,2 a1.2
Man
Man Man

G a m b a r 4 6 - 8 . Struktur dolikol-P-P-oligosakarida (Dari Li E, ct al. Structurcoithr lipid-linkcd oIiuosm * h.irnb ‘ ^
blik^1
7 ’,
-wngi)b,iKariaa (U.iri li L, et al. biruaurroi ..
' ( > 2 . Dipl*
complex-type oltgosacchandes of,he vesicular stomatitis liras protein. I BL.I < hem
dengan ,zm yang d.sampa.kan melalui Copyright Clearance Center. In,

glikosilasi glikoprotein terkait-N, bersama clengan lokasi
subselularnya, diperlihatkan pada Gambar 46-9. Produk
lain reaksi oligosakaridarprotein transferase adalah dolikolP-P yang kemudian diubah menjadi dolikol-P oleh su;
fosfatase. Dolikol-P dapat berfungsi kembali sebagai aksep
untuk sintesis molekul Dol-P-P-oligosakarida lain.

su
at
u
B. PEMROSESAN RANTAI OLIGOSAKARIDAto
r
I.
Fase Awal—Berbagai reaksi yang berperan diperlihatkan di
Gambar 46-9. Oligosakaridaiprotein transferase mengatalisis reaksi
I (lihat atas). Reaksi 2 dan 3 masing- masing melibatkan
pengeluaran residu Glc terminal oleh glukosidase I dan dua residu
Glc berikutnya oleh glukosidase
II.
Pada kasus glikoprotein kaya-manosa, proses tersebut juga
dapat berhenti di sini, atau terjadi pengeluaran hingga empat residu
Man. Namun, untuk membentuk rantai kompleks, diperlukan
tahap-tahap tambahan, seperti berikut. Dalam reaksi 4 dan 5,
empat residu Man eksternal dikeluarkan oleh setidaknya dua
manosidase berbeda. Dalam reaksi 6, suatu residu GlcNAc
ditambahkan ke residu Man di lengan Manal-3 oleh GlcNAc
transferase I. Kerja enzim GlcNAc transferase I ini memungkinkan
terjadinya reaksi 7, suatu reaksi yang dikatalisis oleh manosidase
lain (a-manosidase II Golgi) dan reraksi yang menghasilkan
pengurangan residu Man ke jumlah inti tiga (Gambar 46-5).
Jalur tambahan Iain yang penting ditunjukkan dalam reaksi I dan
II Gambar 46-9. Jalur ini melibatkan enzim- enzim yang akan
memasuki lisosom. Beberapa enzim diarahkan ke lisosom oleh
penanda kimiawi spesifik. Dalam reaksi I, satu residu GlcNAc-l-P
ditambahkan ke karbon 6 pada satu atau lebih residu Man spesifik
enzim-enzim ini. Reaksi ini dikatalisis oleh GlcNAc fosfotransferase
yang menggunakan UDP-GIcNAc sebagai donor dan menghasilkan
UMP sebagai produk lainnya:

UDP-GIcNAc + Man —-Protein

GlcNAc
FOSFO
TRANSFE
RASE
GlcNAc-1-P-6-Man —Protein

Dalam reaksi
fosfodiestera

iKol

APARATUS GOLGI

Ot °fthe-

II, GlcNAc dikeluarkan oleh yang
menyisakan residu Mann

suatu

kerj‘l .
..rfosfonl^
te*

se di posisi

FOSFO
DIESTE
RASE
, + GIc^AC
GlcNAc-1-P-6-Man — Protein
P-6-Man — Prolein
6:

_ - j mengikat
Reseptor Man-6-P yang terletak di aparatus Golg > ijij<ann^ residu
Man-6-P enzim-enzim ini dan meng;ir‘. ^ j ke lisosom. Fibroblas dari
pasien dengan peny*
(lihat bawah) mengalami defisiensi berat aktivitas
fosfo tra nsferase.
,„•
tu rantai
2. Fase Lanjut—Untuk membentuk su« .
i
narus
oligosakarida kompleks tipikal, gula-gula u ^ oleh ditambahkan ke
struktur yang dibentuk oleh reaksi ^ ^ karena itu, dalam reaksi 8,
arena itu,
dalam
reaioi o, .. „ .
GlcNAc
kedua
ditaniba
;sidu Man •perifer
lain strukturbi-antena
bi-antei*“
■ pada
- lengan
I--—..Umr
res
>^ng
iperlihatkan
di Gambar 46-9; enzim yang meng * ‘
dipc
adalah CilcNAc transferase II. Reaksi 9- 1 ^ dan NeuAc

iaiiap im duaiMli .
tah
1 I melibatkan penambahan residu Fuc, Gal,
ap

Medial

Keluar
Trans

reaksi

di tempat-tempat yang ditunjukkan, dalam reai«* } -- 0 yang
masing-masing dikatalisis oleh fukosil, galaktosil, dan sialil
transferase. Pembentuka/i rantai poli-A^-asetil-laktosamin
memerlukan GlcNAc transferase tambahan.

Retikulum Endoplasma & Aparatus Golgi
Adalah Tempat Utama Glikosilasi

retikulum
Seperti ditunjuldcan pada Gambar 46-9,
utama
endoplasma dan aparatus. Golgi adalah tempat
yang terlibat dalam proses glikosilasi. Pembentukan DolP-P-oligosakarida terjadi baik di permukaan sitoplasmik
maupu/i luminal membran RE. Penambahan oligosakarida
ke
prote luminal memDran .v*..
" _____________
'
kasar sewaktu
maupun
ke protein
di retikulum
atau
setelahterjadi
translasi.
Penge endoplasma kasar sewaKtu
atau setelah translasi. Pengeluaran Glc dan sebagian residu
Man perifer juga terjadi di retikulum endoplasma. Aparatus
medial, dan trans; keriganya
Golgi terdiri aan sistem,, ________________
dapat dipisahkan oleh prosedur sentrifugasi yang sesuai. fampaknya
+ pelepasan
UMP vesikel yang mengandung glikoprotein

Beberapa Zat Antara Glikan ya"?.
Terbentuk Selama Terjadinya
r
Memiliki Fungso Spesifik
Berikut ini adalah sejumlah fungsi spesi
yang telah dipastikan atau masih dak

ai
Nglikan
lClitian. (1)

•

jika gen enzim tersebut diaktifkan a au ; dipadamkan

j
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Tabel 46-10. Ringkasan gambaran utama
N-glikosilasi
*

*

,

?l;9Tp^ri,daG^M5S0!cNAcl2diPind°''kandari

"
doliko l-P-Po tgosakanda dalam suatu reaksi yanq
d
S
h
d
0
:
P
r
0
,
e
i
n
l ™
d itamt ;%th tunfk°amisi:
Pemindahan terjadi ke residu Asn spesifik dalam
kecuaiTpro,0Aspt'atau*GIlT X °dalQh "™“

*

•
•

i0di Secara

di
Oligosakarida yang terikat pada pratein kemudian diproses secara
parsial oleh glukosidase dan manosidase; jika tidak terjadi
penambahan gula lain has.lnya adalah ranta, yang kaya akan manosa '
Jika pemrosesan terjadi hingga mencapai inti heptasakarida
(ManJGIdMAcU terbentuk rantai kompleks oleh penambahan
GfcNAc, terjadi pengeluaran dua Man, dan penambahan bertahap
masing-masing gub dalam reaks. yang.dikatalisis oleh transferase
spesifik (mis. GlcNAc Gal, NeuAc transferase) yanq menggunakan
gula nukleotida yang sesuai.

cja|am

pro*5

sekitar l‘!o genom m.mu.sia d.ipac terlib;lt ^ bahwa

dengan waktu-paruh singkat sehingga sangat PPQ

glikosilasi. Indeks lain dari komplcksitas

efektivitas terapeutiknya. Oleh karena itu,

fcraSe terlibat

1,11

telah dilaporkan lebih dari 10 GlcNAc trans _ _ng secara
dalam biosintesis glikoprotein, dan banyak ^

^ spesies

teoretis mungkin berperan. Terdapat juga Yaktoryang
glikosi I transferase lainnya (mis. sialiltr.msferaxmengontrol tahap pertama biosintesis glik°Pr°

cerjcait-

osakarida)

mencakup (I) keberadaan akseptor yang

scSll‘

(2) kadar Dol-P jaringan. dan (3) aktivitas °

.• oSakarida:
regUIasi

Beberapa faktor yang diketahui terlibat c‘l \:,bef 46pemrosesan oligosakarida dicantumkan ° j-j-, tli is lebih
enzjm

lanjut. Pertama, variasi spesies di antara ber • c’nij)Uatan
pengolah penting dalam kaitannya dengan

lisosom tertentu telah jelas (lihat atas dan pembahasan tentang

Cc.Icri0l0gi

glikoprotein untuk tujuan terapeutik melalu'

penyakit sel-I, bawah). (2) Besar kemungkinannya bahwa ranta. Nglikan bcsar yang terdapat di glikoprotein yang baru d.bentuk
membantu menjaga protein ini agar tetap larut di bagian dalam
lumen retikulum endoplasma (3) Satu spesies rantai N-glikan telah

(epoetin alfa; EPO) kadang-kadang diberikan kcP ^r^ngSano
dengan jenis anemia kronik tertentu untuk m ‘
eritropoiesis. Waktu-paruh EPO dalam plasma

£ lP

Tabel 46-11. Beberapa faktor yang
memeng‘irU*11
aktivitas enzim pengolah glikoprotein

dibuktikan berperan dalam pelipatan dan retensi glikoprotein
tertentu di lumen retikulum endoplasma. Kalneksin adalah suatu
protein yang terdapat d. membran retikulum endoplasma dan
berfungsi sebagai ”chaperone” atau pendamping (Bab 45). Protein ini
terbukti mengikat secara spesifik sejumlah glikoprotein (mis.
hemaglutinin [HAJ virus influenza) yang memiliki struktur inti

termonoglikosilasi. Spesies ini adalah produk reaksi 2 pada Gambar
46-9, tetapi residu glukosa terminalnya sudah dikeluarkan sehingga
hanya glukosa paling dalam yang masih melekat. Pembebasan HA
yang telah terlipat penuh dari kalneksin memerlukan pengeluaran
enzimatik residu glukosil terakhir ini oleh a-glukosidase II. Dengan
cara ini, kalneksin mempertahankan glikoprotein tertentu yang
setengah terlipat (atau salah terlipat) dan membebaskannya jika
pelipatan telah benar; oleh karena itu, kalneksin adalah komponen
penting dari sistem kontrol kualitas yang bekerja di lumen RE.
Protein larut kalretikulin tampaknya memiliki fungsi serupa.

Faktor!
Keferangan
-1 - - - - — —.. - —- - - nndong
.-----------------------Tipe sel
---_..c,berbeda
-------- meng rbeda ; profil
sel /yang
;\ Tipe

;enzim
profil pemroses
enzim pemroses
yaf]9. _ yan£J_
- ....................................
Enzim
; Glikosiltransferase tertentu hanya
sebelumnya j bekerja pada rantai °lig°sa .'i :ni
; yang telah diproses oleh enz’[rn o........................
Perkembangan ; Profil selular enzim-enzim pengolah
; dapat berubah selama perkembang

Lokasi intrasel ; Contohnya, jika suatu enzim harus
tersisip ke dalam membran RE (mis.
! HMG-KoA reduktase), enzim im tida*
! pernah menjumpai enzim pemroses ; yang
terdapat di badan Golg[ .................................. ..j
Konformasi; Perbedaan konformasi pada protein
protein '
! yang berbeda dapat mempermuC*a
atau menghambat akses enzim ! pemroses ke rantai
oligosakarida
sama
................. .

Beberapa Faktar Mengafyr GlokosSlasi
Glikoprotein
Telah jelas bahwa glikosilasi glikoprotein adalah suatu proses rumit
yang melibatkan banyak enzim. Diperkirakan bahwa

Spesies

:
y
a
n
g

enzim pemroses
; Sel yang enzim
; Sel kanker dapat memperlihatkan
sama
; pemroses yang berbeda dari
yang ! ditemukan
(mis.
di sel normal padanannya.
fibrobla
'Contohnya, sebelum a-manosidase
II Golgi
s) dari
Kanker

spesies
bekerja diperlukan kerja GlcNAc
transferase.
yang

berlaina
n dapat
memper
lihatkan
perbeda
an pola

{ er u diperoleh dari sel yang memiliki pola glikosilasi y g sistcn
dcngan waktu-paruh normal dalam plasma.
Kedua, terd-unr I. i •
,
.
Ul
.'* 1 k(-terka.tan aktivitas enzim pemroses
terbukt°tCln ^cr^a§a‘ Jenis sel kanker. Sel-sel ini sering seriny Tlcn>

kontrol. Hal ini dapat terjadi berbeda d
^

11. Dua dari faktor yang tercantum layak ‘ ‘

*°de

Tabel 46-12. Tiga inhibitor enzim yang berperan dalam
glikosilasi glikoprotein serta tempat kerjanya
Tempat Kerja

Inhibitor

■ * — --------------

Tunikamisin

; Menghambat GlcNAc-P transferase,
! yaitu enzim yang mengatalisis reaksi
; penambahan GlcNAc ke
dolikol-P,
j tahap pertama dalam
biosintesis
I oligosakarida-P-P-dolikol

Cmpcr^latkan

cabang yang lebih banyak) daripada karen i scl^f ^'^Uat sel

1

protein transferase.

dtas* pcr

‘ntesis rantai oligosakarida yang berbeda (mis. rantai

N (yi. penyusunan dan pemindahan ° fprotein,

DNA rekombinan. Contohnya, eritropoietm c ^ pasien
Keterlibatan sinyal manosa 6-P dalam mengarahkan enzim

o c i s. at pola glikosilasinya, dengan pola tertentu yang er aitan

glikosiltransferase yang akibat ' > ^
padanannya, rantai *

* \l‘Van

atau

an^C' menSantlung

c^Pcr^latkan

pola

oleh sel normal

Penekanan gen tertentu.

Perbedaan
antara seltankar,|la dap.at.

memcnSaruhi

° S°
enzim n ^

interaksi adhesif berperan H I ^

,arin8an induk

metasCas*s-

normalnya sehingga

J'ka korelasi antara aktivitas

dapat d mrT tCrtcntu dan sif«« metastatik scl kanker
memunukinU ^ dapat mcnJadi PentinS karena
en/im "i 11 a mcnc‘Ptakan obat untuk menghambat en2‘^dan se,anjutnya
metastasis.
berhasi/rfTly'menyandi banyak glikosiltransferase telah PenpkU ' <
°!1’ dan yan8 ,ainnya sedang dalam penelitian.

mengenafsr ^ ^
" baru
juga mem no U pu.ncm dan Sen- Struktur gen seyogianya
transkripsioivd “ ,mckan,sn,f ^"g berperan dalam kontrol
dieunakm ’ i ™lm studi-studi knockout gen
pcra-bio,ogis berbagai

Tetaor^j^ en 9, ha mbat Glikosilasi-N P Tidak
Demikian pada Glikosilasi-O

dikt'tahUi mengham>>« berbagai reaksi
yanU6^tcren
dcoLin •• • • pemrosesan glikoprotein. Tunikamisin, Reaksi
r,,r,,n,SIn,’ swains°nin adalah riga diantaranya. di T a b d l r A a t
senyawa-senyawaini dirunjukkan
eksperim i ^8en"a8en mi dapat
1
tUk
m
n
digunakan secara elikopro?' r
e gh;imbat berbagai tahap biosintesis

ferhada

Deoksinojirimisin ; Inhibitor glukosidase I dan II
Swainsonin

Glikoprotein terkait-glikosilfosfatidilinositol (GPI) adalah kelas
utama ketiga glikoprotein. Struktur GPI (kadang- a ang disebut
sticky foot") yang berp eran dalam pengikatan enzim aseti
kolinesterase (ACh esterase) pada membran p asma se darah
merah diperlihatkan pada Gambar 46-1.
I rotein terkait-GPI ditambatkan pada lembar luar membran
plasma oleh asam lemak fosfatidilinositol (PI). PI berikatan, me
a

ui

ketiad
Pada kasus tertentu, ‘
glikosilasi
dibuktikan meningkatkan kerentanan pro cin-procein ini
terhadap proteolisis. Inhibisi glikosilasi Xe m ddak menimbuIkan efek
konsisten terhadap s CS1 glikoprotein yang normalnya
disekresikan.
Inhibitor
pemrosesan
glikoprotein
yang
tercantum pada Tabel 46- iz tiaak memengaruhi biosintesis
glikoprotein terkait-O. ci uasan rantai terka.t-O dapat
dihambat oleh GalNAc- benzu. Senyawa ini bersaing dengan
substrat glikoprotein alam.‘ sehingga meneegah pertumbuhan
rantai melebihi CjIcinAc.

gugus

GIcN,

dengan

rantai

glikan

yang

o igosakarida dihubungkan melalui fosforiletanolamin a am
suatu ikatan amida ke asam amino terminal karboksil protein
yang melekat. Inti sebagian besar struktur GPI mengan ung satu
molekul fosforiletanolamin, tiga residu an, satu molekul GlcN,
dan satu molekul fosfatidilinositol,
sebagai berikut:

Etanolamin-fosfo —> 6Mana1
—> iManal -» 6Mana1 —»
GlcNcrf —>
6—m/o-inositol-1-fosfolipid

Konstituen tambahan ditemukan pada banyak struktur ’ c°nto nya, struktur

dalam I uPr°SeS tCrS Contohnya, jika sel ditumbuhkan nad^ 0,., Cradaan
tunikamisin, tidak akan terjadi glikosilasi
an

sebuah

mengandung beragam gula (mis. Man, GlcN). Selanjutnya, rantai

“T mCnditi efek Perubahan spesifik

P,r°Cein CCrkait-N nor*naI.

; Inhibitor manosidase II

BEBERAPA PROTEIN TERIKAT PADA
MEMBRAN PLASMA MELALUI STRUKTUR
GUKOSILFOSFATIDIL INOSITOL KUKTUR

glikoprotein yang diperlihatkan ci am au46-1 mengandung
tambahan fosforiletanolamin yano

me c

'at pada bagian tengah

dari tiga gugus Man glikan an satu asam lemak tambahan yang
melekat pada GlcN. a na ngsional dari variasi struktur ini belum
diketahui. Jenis i atan ini pertama kali dideteksi dengan
menggunakan fosfolipase C spesifik-PI bakteri (PI-PLC), yang
diketahui membebaskan protein tertentu dari membran plasma
sel ' §an membelah ikatan yang ditunjukkan di Gambar 46-

•

i . ? ^

sebagian

protein yang ditambatkan oleh jenis i

atan mi disajikan di Tabel 46-13. Paling tidak terdapat tiga

mernltrntnt-,ikatantipeini:(1)JangkarClPlmT8kin dibandin^
Prordndi ^ P
vane mp

engan

H t3S SUatu

mobilitas yang diaman untuk piotein ngandung
sekuens transmembran. Hal ini mungkin
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Tabel 46-14. Beberapa molekul yang terlibat da

...

,

, _.n memicu

»n. melalu, pcnyaluran sniv.,1 tra»snicn>br ’

Tabel 46-13. Beberapa protein terkait-GPI

hI;lluron.da.sc serta kandungan Iain °

telah dibuktikan bah^^
iV

pengikatan

protein yang melekat melalui kedua lembar Iapisan- ganda
mungkin

penting

untuk

mempercepat respons terhadap rangsangan yang sesuai. (2)
Sebagian jangkar GPI berkaitan dcngan jalur- jalur transduksi
sinyal. (3) Telah dibuktikan bahwa struktur GPI dapat mengarahkan
protein tertentu kc domain apikal membran plasma sel epitel
tertentu. Biosintesis jangkar GPI rumit dan dimulai di retikulum
endoplasma.

Jangkar

GPI

tersusun

secara

independen

olch

serangkaian reaksi yang dikatalisis olch enzim dan kemudian
dipindahkan ke ujung terminal karboksil protcin akseptornya,
disertai olch pemutusan peptida hidrofobik terminal karboksil yang
sebelumnya terdapat di protcin tersebut. Proses ini kadangkadang disebut glipiasi (glypiation). Kelainan didapat pada tahap
awal

biosintesis

struktur

GPI

dilaporkan

menyebabkan

hemoglobinuria nokturnal paroksismal (lihat uraian selanjutnya).

GLIKOPROTEIN BERPERAN DALAM BANYAK
PROSES BIOLOGIS & PENYAKIT
Seperti tercantum di Tabel 46-1, glikoprotein memiliki beragam
fungsi; sebagian telah dijelaskan di bab ini dan yang lain dijelaskan
di bagian lain buku ini (mis. molekul pengangkut, molekul
imunologis, dan hormon). Di sini akan diuraikan keterlibatan
glikoprotein

dalam

dua

proses

spesifik—pembuahan

dan

peradangan. Selain itu, juga akan diringkaskan dasar sejumlah
penyakit yang disebabkan olch kelainan sintesis dan penguraian
glikoprotein.

Gllokoprofreoin
fPembuahcam
Untuk

mencapai

Peofl'Dimg

membran

plasmasebuah

dcalleami
oosit,spermaharus

menembus zona pelusida (ZP), suatu selubung nonselular tebal
transparan yang mengelilingi oosit. Zona pelusida mengandung tiga
glikoprotein yang mcnarik, ZP1-3. Yang perlu dicatat adalah ZP3,
suatu glikoprotein tcrka.t-O yang berfungsi sebagai reseptor untuk
sperma. Suatu protein

pada

permukaan sperma, mungkin galaktosil

transfer^, berinteraksi secara spesifik dengan ranta. oligosakarida
ZP3; send iknya pada spesies tertentu (mis. mencit), interaksi

n

,k

Selektin

jLna

ZP3

dan

^inL pada MP oosit serta fusi selanjutnya kedua n^m

PH-3°

ara“

kemudian

m

oosit. hertilisasi

dapat

digunakan

sebagai

: ligand-1 (PSGL-1)

Pengaktiv
an
dan
perlekata
n erat

■

Integrin
LFA-1

peradangan. Ungkah-langkah awal Pada banyak fenomena ini adalah

Mac-1

lain

• Sialil-Lewis* dan yang

; ICAM-1 dan yang

■

endotel mengandung lektin spesifik, disebut selektin, yang ikut serta dalam
perlekatan antarsel. Di label -14 diringkaskan gambaran ketiga kelas
Selektin

adalah

protein

ranrai-tunggal

transmembran Pengikat-Ca2'yang berisi sejumlah domain (Gambar 46- )■
Ujung-ujung terminal amino selektin mengandung omain lektin
yang terlibat dalam pembentukan ikatan

dcngan ligan karbohidrat spesifik.
Perlekatan neutrofil pada scl endotel venula pascakapiler
dapat dianggap berlangsung dalam empat tahap, seperti
diperlihatkan di Gambar 46-11. Tahap basal inisial ‘lanjutkan
dengan perlambatan gerak atau pcnggelindingan (rolling)
neutrofil, yang diperantarai oleh selektin. Terjadi teia si
antara L-selektin pada permukaan neutrofil dengan CD34 dan
Gly-CAM-1 atau glikoprotein lain pada Permukaan sel
endotel. Interaksi khusus ini pada awalnya ^langsung singkat, dan
secara keseluruhan berafinitas ren a i sehingga scl dapat
menggelinding (bergulir, rolling).
amun, selama tahap ini berlangsung, terjadi pengaktivan neutroi
oleh berbagai mediator kimiawi (dibahas di )awa i) sehingga terjadi
perubahan bentuk neutrofil dan pei e atan sel ini secara erat pad a
endotel. DaJam perlekatan f pA* Jn* Cer^^at beberapa molekul perekat
loin, yaitu

LbA-1 dan Mac-1 di neutrofil dan ICAM-1 dan ICAM- 1 sc^
endotel. LfA-1 dan Mac-1 merupakan integrin .
*\
(lihat Bab 51 untuk pembahasan tentang
integrin), sementara IC.AM-l dan ICAM-2 adalah anggota aii
supeifamili
imunoglobulin.
Tahap
keempat
adalah
transmigrasi neutrofil menembus dinding endotel. Agar
hal

..............................
uPerf
ami|i imunoglobulin
'' ir AAT' -Um-fosiA _S_E

Transmigrasi

i ICAM-1, ICAM-2
: (CD 1 la/CDl 8)

PMN

dari sirkulasi. Penelitian yang dilakukan untuk menuidentifikasi
interaksi di atas telah mengungkapkan bahwa permukaan lcukosit dan sel

lain

PMN, limfosit

interaksi antara leukosi'am c arah dan sel endotel sebelum lcukosit keluar
molekul- molekul spesifik di permukaan sel yang berperan dalam

Sialil-Lewis* dan
yang

E-selektin ’■ SE

Lcukosit berperan penting dalam banyak fenomena •munologis dan

selektin.

;P-selectin

(Rolling)

agen

Selektin Berperan Utama dalam
Peradangan & Homing Limfosit

Menggelinding

glycoprotein

P-selektin ' SE, trombosit

yang mengganggu fungsi normal

kontroseps1-

utama

i CD34, Gly-CAM-12,
• Sialil-Lewis" dan
; yang lain

L-selektin ; PMN, limfosit

lain, PH-30, berperan penting dalam

Intcniks, in. memungkinkan sperma masuk dan

luar lapis-ganda lipid sehingga lebih bebas berdifusi daripada
ini

dibebaskan.

menembus zona pelusida dan mencapai (MP) oosit. Pad., hamster,

tidak mengherankan karena jangkar GPI melekat hanya kc lembar

mobilitas

s*

Pembebasan enzim-en/.im ini

dapat dihambat oleh obat

Peningkatan

Basal
(Baseline)

interaksi sel endotel clan leykosit1

reaksi akrosoni. dan pada reaksi ini. enzim *** c an

Asetilkolinesterase (membran sel darah merah) Fosfatase
alkali (usus, plasenfa)
Decay-accelerating factor (membran sel darah merah) 5'Nukleotidase (limfosit T, sel lain)
Antigen Thy-1 (otak, limfosit T)
Berbagai glikoprotein permukaan (Trypanosoma brucei)

tersebut.

^

• lain

(CD11 b/
: CD 18)
i LFA-1, Mac-1

•' * pEC-A^ j .L?mfosiA SE ' ' ' ' ' j iFA-1 ................................. "'"' ’ ’''
. SE, PMN, limfosit ; Berbagai trombosit

and /'nflamm I/1'1".Alhclda SM* Smi«h CW, Ward PA. Adhesion molecules yang
disamnVL ^ 'n,"ry' 1 AS1;B I 1994;8:504. Dipublkasi ulang dengan izin
Cl— ^
"Ligan rSS T'nlUi
L Sel0k,m imfOSi,: li8 in Un Uk L SClCk,m
'
'
‘
' '
ICAM
l olimorfonukleus;
’
SE, sel endotel; CD, cluster of differentiation;
lymphocvlZtldhesion molecule (molekul perekat antarsel); LFA-1,
adhesion .“na,°nassocialcd ™tigen-1; PECAM-1, platelet endothelial cell cei1 molecule-1.

c

’ .D'agrarn skematis
interaksi neutrofil-sel endotel.
y
„ ., ‘ ‘ an asa ' culr°fil tidak melekat pada dinding pembuluh.
1

. roses pertama adalah melambat atau bergulirnya neutrofil

ci aam pem uluh (venula) yang diperantarai oleh selektin. C:
erja 'peng^i 'titan sehingga neutrofil melekat erat pada permukaan ;n ™njadi
Sepeng. Hal ini membutuhkan interaksi
, 8 ak,lf dl neutrofil dengan ICAM-1 di endotel. D:
GmU
an
l)ermi
rasi
iarino-i*' ■ t
'
8 melalui taut sel endotel ke dalam ' I" !n,ers,,sium; hal
kem°taksis.
mi melibatkan PECAM-1. Pada tahap yang Alh \ri (e,r^9C*'
(Diproduksi ulang dengan izin dari
■
■ 0 ,mi1 CW' VV<1rcl Adhesion molecules and inflammatory

injury. FASEB 11994:8:504).
ini terjadi, neutrofil menyisipkan pseudopodia ke dalam taut
antara sel-sel endotel, menyelip di antara taut ini, menembus
membran basal, dan kemudian bebas bermigrasi i ruang
ekstravaskular. Platelet-endothelial cell adhesion mo ecu e-1 (PECAM-1)
diketahui terletak di taut sel endotel an mung

n

berperan dalam

transmigrasi ini. Berbagai lomo evil diketahui terlibat dalam
pengaktivan neutrofil an se en otcl, termasuk faktor nekrosis
tumor a, berbagai inter eu in, faktor pengaktif trombosit (platelet

NH, -\

L-selektin
Lektin

activating factoi, AF), leukotrien B(, dan fragmen komplemen
COOH

tertentu. Senyawa-senyawa ini merangsang berbagai jalur smya
yang menimbulkan perubahan bentuk dan fungsi sel, an se agian
juga bersifat kemotaktik. Salah satu perubahan -fi-al Pcnt*ng
adalah rekrutmen selektin ke permukaan se arena pada

ambar 46-1o. Diagram skematis struktur L-selektin manusia. agmn
ekstrasel mengandung sebuah domain terminal amino yang homolog dengan
lektin tipe-C dan domain mirip-faktorpertumbuhan epic ermis di dekatnya.
Domain-domain ini diikuti oleh complement regulatory-ijke moc/L,ie
(lingkaran bernomor) dalam jumlah bervariasi dan sebuah sekuens
transmembran (belah ketupat hitam). Sebuah sekuens sitoplasmik pendek
(persegi panjang) terletak di terminal r i u’*' Struktur p_ clnn E-se|ektin serupa
dengan struktur yang diperlihatkan, kecuali bahwa keduanya mengandung
lebih banyak m ,! rp8ulatorik-komplemen. Jumlah asam amino pada L-, P-, dan
E-selektin, seperti disimpulkan dari sekuens cDNA, masing-masing adalah
385, 78g c|an 539 (Diproduksi ulang dengan izin dari Bevilacqua MP, Nelson
RM. Selectins. I Clin Invest 1993;91:370. Dipublikasi ulnng dengan izin
yan{, djsampaikan melalui Copyright Clearance Center, Inc.).

beberapa kasus, selektin tersimpan dalam
granula (mis. di sel endotel dan trombosit).
i t kimiawi pasti sebagian ligan yang terlibat dalam
inter

1

sclektin-ligan telah diketahui. Ketiga selektin

cngikat oligosakarida tersialisasi dan
tevfukosilasi, dan

secara usus kctiganya mengikat sialil-Lewis1 (Gambar 46miiinn "'n1T strukrur yang terdapat baik di glikoprotein " g lkol,P‘d.
Belum dipasrikan apakah senyawa ini
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nJas
NeuAcct2

->■ 3Gal[31

4 GlcNAc---.

fa 1-3
Fuc

*

sedikit penurunan pH plasma sewaktu tidur yang meningkatkan
kerentanan eritrosit mengalami lisis olch sistem komplemen

•n
Pc

(Bab

_ntjng- SepcTO kelainan

\

rnlakit akibat yang
melibatkan
kelaman
dalam
glikoprotein
Tahv! 4,t75i

Penyakit
Kanker

224100)

biosintesis

$ Kelainan

I Lihat Tabel 46-16.

; Kelainan pada enzim tertentu (mis ;
manosidase II dan enzim lain)
; yang berperan dalam biosintesis ; N-gl.kan,
terutama yang mengenai membran sel darah
merah.

Leukocyte adhesion , 1 Mungkin akibat mutasi yang
deficiency, tipe II ■ (MIM mengenai suatu pengangkut GDP-

fukosa di
aparatus Golgi sehingga terjadi gangguan
fukosilasi.

266265) ;

Hemoglobinuria

nokturnal

paroksismal
1770) J

;

(MIM

Penyakit kongenital glikosilasi

(

tk

perhat'an-

Gambaran utama penyakit kelompok in* 1 1 Tabel 46-16.

-

.iclalah suatu
Leukocyte adhesion deficiency (LAD) *

lllltasi

>"in? penyakit jarang

yang mungkin disebabkan ole' penyakit mengenai pengangkut
GDP-fukosa tli badan f , glikosilasi. ini dapat dianggap sebagai
gangguan kongen^^^bkan Ketiadaan ligan terfukosilasi untuk
selektin n ^ jjnding neutrofil tidak dapat bergulir (menggelinding ^
berUlang

pembuluh darah. Pasien mengalami infeksi ba

mentaI.

Defek didapat pada biosintesis struktur GPI3
decay accelerating factor (DAF) dan
31
CD59.

Penyakit sel-I (MIM ; Defisiensi GlcNAc fosfotransferase, yang
menyebabkan kelainan penyaluran enzim
252500) j
lisosom tertentu.

'Angka MIM unluk penyakil kongenital
glikosilasi
tipe
la
adalah
212065
■Multinuklear eritroblastik herediter dangan
hasil uji lisis serum yang terasidifikasi positi(
(anemia diseritropoietik kongenital tipe II).
Anemia ini adalah bentuk anemia yang relatif
ringan. Penyakit ini mencerminkan paling tidak
adanya berbagai glikoprotein dengan kelainan
rantai N-glikan di membran sel darah merah
yang berperan menyebabkan sel mudah lisis.
‘Glikosilfosfatidilinositol.

yang

oral.

Kondisi ini tampaknya berespons terhadap

with

a

Hereditary erythroblastic multinuclettrW ^nemia positive acidified serum
lysis test (HEM” kit lain diseritropoietik kongenital tipe II—adalah
P * - ^ kasus akibat kelainan pada pemrosesan N-glikan. ^si‘dase
II- diklaim disebabkan oleh kelainan pada

Defek

dasar

pada

hemoglobinuria

nokturnal

fosfatidilinositol glikan kelas A) sel hematopoietik tertentu.
Produk gen ini tampaknya adalah enzim yang menghubungkan
glukosamin dengan fosfatidilinositol di struktur GPI (Gambar461). Oleh karena itu, terjadi penurunan protein yang melekat

sekelompok penyakit yang saat ini mcnarik bajj^kaskan di

parah serta gangguan psikomotor dan

: Peningkatan percabangan glikan
: Slfcr Si Q,aU Presenf°si ligan . selektin mungkm
penting dalam ; metastasis.

Penyakit kongenital
glikosilasi'

oligosakarida di Perf,U,iSjs> sebagian di antaranya berperan dalam
m eraSt£pG) adaIah
#

49).

paroksismal adalah mutasi somatik di gen PIG-A (untuk

sintesis glikoprotein yang berperan ^‘'.^perlihatkan dinyatakan
sebelumnya. banyak sel kanker '^.^nya, yang beragam profil rantai

merupakan ligan yang sebcnarnya in vivo MoloL- i
sulfat, misalnya sulfarida (Bab 15), dapat menjadi ligan pada
keadaan tertentu. Pengetahuan dasar ini sedang ditun k m
daJam upaya membuat senyawa van„
,
interaksi ligan-selektin sehingga dapat menghambatt^ons
peradangan. Pendekatannya antara lain adalah „
.
antibodi monoklonal spesifik atau analog sint«ik
Lewis (keduanya mengikat selektin) Sel hnL
memperlihatkan sia,i, Lewi, dan ,igan
permukaannya. D,perk,rakan bahwa berbagai ligan ini
berperan dalam mvasi dan metastasis sel kanker.

hemoglobin dalam urine karena lisis sel darah merah, terutama
sewaktu tidur. Fenomena yang terakhir im dapat mencerminkan

Kelainan Sintesis Glikoprotein We
Penyakit Tertentu
label 46-5 mencantumkan sejumlah

Gambar 46-12. Gambaran skematis slruktur sialil-l ewis'

ar

alfa-m**1 adalah

Hemoglobinuria nokturnal Paro,cs,s0'1‘cberadaan suatu anemia

melalui GPI di membran sel darah merah. Dua protein mcnarik
perhatian. decay accelerating factor (DAF) dan protein lain yang
dinamai

CD59.

Protein-protein

ini

normalnya

berinteraksi

dengan komponen tertentu sistem komplemen (Bab 49) untuk
meneegah efek hemolitik komplemen. Namun, jika terjadi
defisiensi protein tersebut, sistem komplemen dapat bekerja
pada membran sel darah merah untuk menimbulkan hemolisis.
Hemoglobinuria paroksismal nokturnal dapat relatif mudah
didiagnosis karena scl darah merah jauh lebih peka terhadap
hemolisis jika serum
diasamkan hingga
pH mencapai 6,2 (uji Ham); pada keadaan ini, sistem komplemen
teraktifkan, tetapi sel normal tidak terpengaruh. Gambar 46-13
meringkaskan etiologi hemoglobinuria nokturnal paroksismal.
Penelitian terhadap distrofi otot kongenital (CMD, Congenital
mengungkapkan

bahwa

beberapa

gilirannya menyebabkan terjadinya CMD.
Artritis reumatoid dilaporkan berkaitan dengan perubahan
glikosilasi molekul imunoglobulin G (IgG) darah (Bab 49)
sehingga molekul ini tidak memiliki galaktosa di regio Fc-nya
dan berakhir di GlcNAc. Protein pengikat manosa (MBP, jangan
disalahtafsirkan dcngan reseptor manosa-6-P), suatu lektin-C
yang disintesis oleh sel hati dan disekresikan ke dalam darah,
mengikat manosa, GlcNAc, dan gula tertentu lainnya. Oleh
karena itu, protein ini dapat mengikat molekul IgG agalaktosil,
yang kemudian mengaktifkan sistem komplemen sehingga terja
i peradangan kronik di membran sinovium sendi.
MBP juga mengikat gula-gula di atas jika gula-gu a tersebut
terdapat pada permukaan bakteri, jamur, dan virus tertentu,
menyiapkan

berbagai

mikro-organisme

terse

imunoglobulin. Defisiensi piotein ini pa a bayi akibat mutasi
menyebabkan bayi yang bersang utan sangat rentan mengalami
infeksi berulang.

Penyakit Sel-! Disebabkan oleh Gangguan
Penyaluran Enzim Lisosom
Seperti dinyatakan sebelumnya, Man-6-P berfungsi sebagai
penanda kimiawi untuk mengarahkan enzirn-enzim iso
tertentu ke organel tersebut. Analisis biakan

Tabel 46-16. Gambaran utama penyakit
kong^nltt glikosilasi

diantaranya (mis. sindrom Walker-Warburg, penyakit otot-mata-

dari pasien dengan penyakit sel-I (sel inklusi)

otak, CMD Fukuyama) disebabkan oleh gangguan dalam sintesis

besar dalam mengungkapkan peran Man-6- ters
Penyakit sel-I adalah penyakit jarang yang |tan
, • -i-c u rlin berbagai tanda
retardasi psikomotor progresir berat aan
fisik, dengan kematian yang biasanya terjadi pa a

autosom resesif
u-lum
•
Penyakit multisistem yang dahulu mungkin beiu

•
•
•

•
•

•

dikenal

t

Penyakit

. Linaqa

Umumnya mengenai susunan saraf pusat sehinas
terjadi retardasi psikomotor dan gambaran lai

Penyakit tipe I disebabkan oleh mutas, d, gen y menyandi
enzim (mis. fosfomanomutase-2 [P™ yang menyebabkan CDG
la) yang terlibat dal sintesis dolikol-P-P-olig°f°karida
Penyakit tipe II disebabkan oleh mutas, d, gen yang
menyandi enzim (m,s. GlcNAc transfers yang
menyebabkan CDG lla) yang terlibat dala pemrosesan
rantai N-glikan
Sekitar 1 1 penyakit berbeda telah d.kenal.
Isoelectric focusing transform adalah pemer.ksaa
biokimia yang bermanfaat untuk membantu
menegakkan diagnosis penyakit golongan im,
terputusnya rantai oligosakarida pada protein in.
mengubah pola isoelectric focusing-nya.
Manosa oral terbukti bermanfaat dalam mengobat

CDG la

------------- --- ---

membran permukaan sel otot dan berinteraksi dengan laminin-2
(merosin) di lamina basal (lihat Gambar 48-12). Jika glikan a-DG
tidak terbentuk dcngan benar (akibat mutasi di gen-gen yang
menyandi glikosil transferase tertentu), hal ini menyebabkan

untuk

contoh imunitas bawaan (innate immunity), yang tidak melibatkan

ringan didapat yang ditandai oleh

glikan protein a-distroglikan (a-DG). Protein ini menonjol dari

ut

opsonisasi dan destruksi oleh sistem komplemen. a ini adalah

Muscular

•

Dystrophies)

gangguan dalam interaksi a-DG dengan laminin, yang pada

»

pertama. Sel biakan dari pasien penyakit sc t
tidak memiliki hampir semua enzim lisosom non ,
karena itu, di dalam lisosom tertimbun beragam m
yang belum terurai dan membentuk ba an i
Sampel plasma dari pasien dengan penyakit ini ^ tjno.crj.
memperlihatkan aktivitas enzim lisosom yang

Mutasi didapat di gen PIG-A sel
hematopoietik tertentu
Gangguan sintesis ikatan
GlcNH2-PI jangkar GPI

Berkurangnya jumlah protein terkait-GPI di membran sel
darah merah, dan protein yang terpenting adalah decay
accelerating factor (DAF) dan CD59 ________________________

hal ini menyiratkan bahwa enzim lisosom mt-mano > ■
i
•
A\ Hi lam sel sehingga
tetap. gagal mencapai tujuannya di aa
^
disekresikan. Biakan sel dari pasien denga p ^
dapat menyerap enzim lisosom yang dltaI^b^ep”or normal
yang menunjukkan bahwa sel mengandung ^ endositosis)
pada permukaannya untuk menyerap >sfc^
enzim lisosom. Selain itu, temuan mi

isyaratkan

enyakit sel-I

bahwa enzim lisosom dari pasien dengan l-e ^cuCj-_stu(ji
mungkin tidak memiliki penanda pengen '^osom
lebih lanjut mengungkapkan bahwa enzim

Komponen tertentu sistem komplemen tidak diimbangi oleh
DAF dan CD59 sehingga terjadi lisis sel darah merah yang
diperantarai oleh komplemen

46-13. Skema timbulnya hemoglobinuria nokturnal
CDG, congenital disorders of glycosilation (penyakit glikosilasiGambar
kongenital).
paroksismal (MIM 31 1 770).

ini

orang normal mengandung penanda PcnSen‘^sj dengan
P yang dijelaskan sebelumnya, yang ber'n^e.^kan sei dari
protein intrasel spesifik, reseptor Man-6-1-

Man-6-
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(mk 17Gambaran utama beberapa penyakit
-:_li"j armanos
'dosis, (i-manosidosis, fukosidosis,
Srhinrn S\tl^?rt'^*LJ*<osam'nur,a' c*an penyakit
et akibai defisiensi glikoprotein hidrolase1
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pasien

dengan

defisiensi

penyakit

aktivitas

sel-I

GlcNAc

kemudian

terbukri

fosfotransferase

yang

mengalami
terletak

Mutasi di
DNA

di

aparatus Golgi cis, yang menjelaskan bagaimana enzim lisosom sel
bahwa terdapat dua protein reseptor Man-6-P, yakni satu dengan
massa molekul tinggi (275 kDa) dan satu dengan massa molekul
rendah (46 kDa). Kedua protcin ini merupakan lektin yang
mengenali Man- 6-P. Protein pertama tidak bergantung pada kation
dan juga mengikat IGF-II (karena itu diberi nama reseptor Man 6-PIGF-II), sedangkan protein yang terakhir bersifat dependen- kation
pada sebagian spesies dan tidak mengikat IGF-II. Tampaknya kedua
reseptor berfungsi dalam penyortiran enzim-enzim lisosom intrasel
kc dalam vesikel-vesikel berselubung klatrin yang berlangsung di
Golgi trans setelah terjadinya sintesis Man-6-P di Golgi cis. Vesikelvesikel ini kemudian meninggalkan aparatus Golgi dan menyatu
dengan kompartemen pralisosom. pH yang rendah di kompartemen
ini menyebabkan enzim lisosom terlepas dari reseptornyadan
kemudian masuk kc dalam lisosom. Reseptor didaur ulang dan
digunakan kembali. Hanya reseptor yang lebih kecil berfungsi
dalam endositosis enzim lisosom ekstrasel yang merupakan jalur
minor bagi penempatan lisosom. Tidak semua scl menggunakan
reseptor Man-6- P untuk mengarahkan enzim lisosomnya (mis.
hepatosit menggunakan jalur berbeda, tetapi belum diketahui);
selain itu, tidak semua enzim lisosom diarahkan melalui mekanisme
ini. Oleh karena itu, penelitian biokimiawi atas penyakit sel-I tidak
saja

berhasil

banyak

mengungkapkan

berkontribusi

bagi

penyebab

mendasarnya,

pengetahuan

tentang

tetapi

mekanisme

pengarahan protein yang baru terbentuk ke organel spesifik, dalam
hal ini lisosom. Gambar 46-14 meringkaskan penyebab penyakit
sel-I.
Polidistrofi pseudo-Hurler adalah penyakit genetik lain yang
berkaitan erat dengan penyakit sel-I. Penyakit ini lebih ringan, dan
pasien

dapat

bertahan

hidup

hingga

dewasa.

Studi-studi

mengungkapkan bahwa GlcNAc fosfotransferase yang terlibat dalam
penyakit sel-I memiliki beberapa domain, termasuk satu domain
katalitik dan satu domain yang secara khusus mengenali dan
berinteraksi dengan enzim lisosom. Diperkirakan bahwa defek pada
polidistrofi pseudo-Hurler terletak di domain yang belakangan, dan
keberadaan

sejumlah

aktivitas

katalitik

enzim

tersebut

menyebabkan gejala penyakit ini menjadi lebih ringan.

Pe^DsSeimsD Geraefrok GDokoprotenini
Hndirolase Lflsosomm Meoyebabkan Penyakit,
Seperti a-Manosidosis
Glikoprotein, seperti kebanyakan biomolekul lain, mengalami sintesis
dan penguraian (yi. pergantian). Penguraian rantai oligosakarida
glikoprotein melibatkan serangkaian hidrolase lisosom, mencakup aneuramin.dase,

^elaincm^ m0rnPer*'ba,kan retardasi menial dan
visprr,™ neVr0'09's lain, dan pada sebagian penyakil
•
VaMasU90 QL°U Wai°h kasar <a,au keduanya)
; ^w°nsoTauto»Jrese;iinf9an S°mPai Pr°9reSi' CeP°'

T^irNAc fosfotransferase
—T—

tersebut gagal memperoleh penanda Man-6-P. Sekarang diketahui

Kurangnya pemindahan normal G,cfvjACJ

•

'tu
ke residu manosa spesifik enzim-enzim
terte
seharusnya bergerak ke lisos'’rn —
I
_
Oleh karena itu. enzim-enzim ini

•

kekuran?gigm-

Man 6-P dan disekresikan dari sel (mis. ke
plasma) dan tidak diarahkan ke lisosom —
j
Akibatnya, lisosom mengalami defisiensi
^'^^bun
tertentu, tidak
berfungsi sewajarnya. dan ^
I ______ . ..
_
selpenvebab
yang pcn\
sebagian
Gambarmaterial
46-14. Ringkasan
.ikil sel I ' lercerna dan
bermanifestasi
sebagai
badan
inklusi-^
|3-galakrosidase,
heksosa
minidase,
a- dan
P',naI^_p]yy_ a-A^-aser
/Vl

asDartirf [°per^at^an distribusi etnik (mis.
pada ' osaminuria sering dijumpai di Finlandia)
Demerit a9iar’1 penyakit dijumpai vakuolisasi sel pada

Keberad aan mikr <**°P

oliaosnl^ari pro^uk penguraian yang abnormal (mis.
di urinn [' ° yc!ng mer)umpuk akibat defisiensi enzim)
karakteristikn^ lde,eksi dengan TLC dan diketahui
•
Diaano y° en9an GLC-MS
yanq spin Pasti d'tegakkan dengan pemeriksaan enzim
•
Kemunqkinnr,5^'09 den9°n menggunakan leukosit
enzim » diagnosis pranatal dengan pemeriksaan
•
c . Vang sesuai
l!]j___^Jum_acta pengobatan definitif

Sel epitel
S' \ | yang melapisi
I J U lambung

'Nomor MIM: a-m „„ • i S,S
•
230000; siolidosj^ » L " ' 5500;
Pnwnosidosis, 248510; fukosidosis,
Schindlor, r , 7 " ' J >',r>r>(,;
asP*irlilglikosaminuria, 208400; penyakit

v,|M 252500)
ilgalaktosam i nidasc, u-fukosidase, C,K'pcmpu
aserilglukosaminida.se, dan asparrilglukosaminidasC- ^ ^

kerja
dua enzim terakhir ini ditunjukkan di
G;irn ‘ ^
5. Defek generis aktivitas enzim-enzim ini dap*lC i •

•ii

•

. i- vl-ik normal.

sehingga penguraian glikoprotein menjadi titi*“ ^ Akumulasi
glikoprotein yang terurai sccara abnorm* ^ jaringan dapat
menyebabkan berbagai penyakit- ° kelompok ini yang paling
banyak dikenal antara l;,in ‘l manosidosis, fukosidosis, sialidosis,
asparrilgl'^05*1111111^! ^ dan penyakit Schindler, yang masingmasing disebabkanj3
defisiensi a-manosidase, a-fukosidase, a-neuramm «
asparrilglukosaminidase, dan a-A^aseril-galaktosarnini ase.
Penyakit-penyakit ini, yang relatif jarang, memiliki beragam
menifestasi; sebagian gambaran utamanya tercantuni i Tabel 4617. Kenyataan bahwa semua pasien yang mengi ap penyakit ini
memperlihatkan

tanda-randa

gangguan

sistem

saraf

pusat,

mencerminkan pentingnya glikoprotein c a am perkembangan dan
fungsi normal sistem tersebut.

BANYAK GUKAN MENGIKAT VIRUS 8C BAKTERI
Gambaran utama glikan dan gambaran yang menjelaskan sejumlah
besar aktivitas biologis senyawa ini adalah balnva senyawa ini
mengikat secara spesifik berbagai molekul, misalnya protein atau
glikan lain. Satu aspek dari hal ini adalah kemampuan senyawa ini
mengikat virus tertentu dan
banyak bakteri.

Virus influenza A mengikat molekul reseptor
tertentu

pada permukaan scl yang mengandung NeuAc melalui suatu

protein yang dinamai hemaglutinin. Virus ini jug
a memiliki neuraminidase yang berperan kunci
dalam memungkinkan
eJusi progeni yang baru terbentuk dari sel yang terinfeksi. Jika

H. pylori

Inhibit"1' >C * larn^at’ Pcnyebaran virus akan jauh berkurang. imr.iJ ?P cnz‘m
<ni (mis. zanamivir, oseltamivir) kini tersedia H^g^makan dalam
mengobati pasien influenza.
i iV°Ieh sebagian besar orang diperkirakan
menye abkan AIDS, melekat pada sel melalui salah satu 8|!k°pr0te,n
Permukaan (gp 120) dan menggunakan gi opiotein permukaan lainnya
(gp 4i) untuk menyatu
dengan membran sel pejamu.
e
licobacter pylori diyakini menjadi penyebab utama ‘ ' 1
Studi-studi telah membuktikan bahwa bakteri
mi c atan

dengan paling tidak dua glikan berbeda yang

permukaan sel epitel lambung (lihat Gambar ' Hal ini
memungkinkan bakteri ini melekat dengan

SCt

pada dinding

Gambar46-15. Pelekatan Helicobacterpylori pada sel epitel lam- Jiing. Ahdesin,
suatu protein yang terdapat di ekor H. pylori berinteraksi dcngan dua
glikan berbeda (struktur diperlihatkan di bawah) yang terdapat di
glikoprotein pada permukaan sel epitel lambung. Ini menjadi tempat
perlekatan bakteri. Kemudian bakteri mengeluarkan berbagai molekul
misalnya amonia yang berperan memicu terjadinya tukak. (A)
NeuAca2,3Galp1,4—Protein
(Neuraminilgalaktosa);
(B)
Fucal,2Galpl,3GlcNAc—protein (substansi Lewis8). (Diproduksi ulang
dengan izin dari Murray RK. Glycoproteins: crucial molecules in many diseases.
Glycosci Nutr 2003;4(8):3).

biak °^US SC^3^a‘

gl?kSm,kaNI MULAI D,UNGKAP OLE«

^likoDrorbanyak bidang menunjukkan bahwa

S=r*Esa;i«-

residu sering6*11 U°tC^’ Xan§ mengalami O-fukosilasi di
iv»rlr#»mI aU treon*n> berperan penting dalam proses
perkcmbangan

tertentu.
troni

b°sit seringkali penting dilakukan pada

1 1 lnis rei

selanjutnya olch bakteri ini diperkirakan
memicu ulserasi.
Demikian juga, banyak bakteri yang menyebabkan diare
g i an yang terdapat dalam glikoprotein atau glikolipid.

yang cocok untuk berkembang

= “ARU PENTINGNYA
R.n?™OTEIN DAL*M PROSES

lambung, sementara sekresi amonia an molekul lain

juga diketahui melekat pada sel di permukaan usus melalui

CemPac

tentu. Sayangnya, usia trombosit dalam sirkulasi

dan”

mCnirn. sete*a^

proses pengumpulan, pembekuan,

Irnm lT 5i ^ ,n‘ ^,sct>abkan oleh berkumpulnya
° L S rescpCor fektor von Willebrand pada permukaan
ditransfusikan cepat
-—’'•iron a

enyebab mendasar fibrosis kistik (CF) adalah mutasi
di gen yang menyandi CFTR (lihat Bab 40). Masalah utama
pada penyakit ini adalah infeksi paru berulang oleh bakteri
seperti Pseudomonas aeruginosa. Pada CF, terjadi dehidrasi
relatif sekresi saluran napas akibat perubahan komposisi
elektrolit akibat mutasi di CFTR. Misalnya misalnya bakteri,
seperti P. aeruginosa melekat pada rantai gula pada musin
dan mencari lingkungan yang mengalami dehidrasi ini pada

komplefe reseptor faktor

«i”fcmlik“Sit/an8aUT~ ■
relah didin ' LaIaktosllasi enzimatik trombosit yang
dib

sehingga
nianperlan^^'
PenSelomPokan

mencc§ah

cok sebagai
"OO
»
Babi merupakan hewan yang cocok ^ manusia
organ (mis. jantung) untuk ditransplantaS1

sumber
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(xenotransplantasi). Sayangnya, adanya residu
galaktosa ct-1,3-galaktosa di permukaan scl babi merupakan
kcndala
besar dalam xenotransplantasi karena pada manusia
vane
tidak memiliki epitop ini membentuk antibodi
terhadapresidu
galaktosa ini. Oleh karena itu, upaya untuk
menternakkan
babi dengan gen untuk a-1.3-galaktosiltransferasc
(yang
berperan dalam penambahan epitop) yang diW-J)
dcngan teknik genetik sedang dilakukan.
Laju riset dalam glik„mika menga,ami ^
bermakna. Riset d, masa lalu terkendala karena kurangnya

ketersediaan teknik yang memadai untuk
menentukan
struktur glikan Namun kini tersedia berbagai
teknik
yang memada, (lihat Tabel 46-3). Bersama
dengan tekniktekmk genetik baru mis knock-ou, dan knock-down
dengan
menggunakan molekul RNAi), dipastikan bahwa riset
di
bidang ini akan mengungkapkan banyak interaksi
biologis
penting baru yang bergantung pada gula serta berguna untuk
mengembangkan obat dan terapi Jain

RINGKASAN
•
Glikoprotein adalah protein yang tersebar luas^engan
beragam fungsi-dan mengandung satu atau lebih rantai

karbohidrat yang diikat secara kovalen
•
Komponen karbohidrat pada suatu glikoprotein
berkisar
orasi
dan 1% hingga leb.h dari 85% beratnya dan dapat
membentuk struktur sederhana atau kompleks
• Paling tidak rantai oligosakarida Kncmu
glikoprotein menyandi informasi biologis; rantai-ramai
,n, juga penting bag, glikoprotein
dalami,melibatl
memodulasi
^v..n.aii-w
satu OH serin
treonin) terkait-N
(melibatkan
N
kelarutan
dan atau
kekentalannya,
dalam
melindungi
diri
gugus amida
asparagin), dan dan
terkait-glikosilfosfatidilinterhadap
proteolisis,
dalam aktivitas
ositol (GPI).
biologisnya
Musin
adalahrantai
suatu oligosakarida
kelas glikoprotein
yang dengan
*
Struktur
dapatterkait-O
diungkapkan
terdistribusi
pada permukaan
sel epitel massa,
saluran dan
cerna,
gas-liquid chromatography,
spektrometri
napas,
spektrometri
dan reproduksi.
NMR resolusi-tinggi.
Glikosidase
mcnghidrolisis
ikatan spesifik
di
Retikulum
endoplasma
dan aparatus
Golgi berperan
oligosakarida
dan digunakan
mengeksph
besar
dalam reaksi
glikosilasi untuk
yang terlibat
dalam
struktur
fungsi
glikoprotein.
b
i os i ndan
tes is
gl i ko
pro tei n.
Lektin adalah protein pengikat karbohidrat yang berperan

dalam perlekatan sel dan banyak proses biologis lain.
Kelas utama glikoprotein adalah terkait-O (melibatkan
^ F-T cori r-> ~ •—

Q

disintesis

Rantai oligosakarida glikoprotein tcrka'1 secara bertahap
berupa

pcnanibah;111

ea^s\

yang didonasikan oleh gula

nukleotida

spesifik-

dikatalisis olch glikoprotein glikosilrransfc^J ^e|jbackan
Scbaliknya, biosintesis glikoprotein

lcr^a‘C jall

berbagai suatu

dolikol-P-P-oligosakarida spesifik

protein

glikosidase. Bergantung pada glikosi<tose ‘ ^ prekursor yang
disintesis oleh

SUiUl1 i;ir‘!lcks.

hibrid, terbentuk oligosakarida

terkait-N tipe ko^P atau kaya-manosa.

^ biologis.

Glikoprotein bcrpcran dalam banyak PrOM\in utama
Contohnya, protcin ini ditemukan

berpen*

dalam pembuahan dan peradangan.

•

berkaitan

Telah dikenal sejumlah penyakit yangrko protein, dengan
kelainan sintesis dan penguraian

Iain,

Glikoprotein juga bcrpcran dalam banyak Pc termasuk
influenza, AIDS, dan artritis ^‘^^ngkinan Kemajuan dalam
bidang baru glikomika ^cnlU^entang besar akan mcmberi banyak
informasi h;,rl| kergUna peran gula dalam keadaan schat dan sakit
scrt* ^ untuk mengembangkan obat dan jenis terap*
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47
Matriks Ekstrasel

oleh enzim prolil hidroksilase, yang kofaktornya adalah asam

Tabel47-1. Tipe kolagen dan gen-gennya1-

askorbat (vitamin C) dan a-ketoglutarat. Lisin di posisi Y juga

j

melalui kerja lisil hidroksilase, suatu enzim dcngan kofaktor

Tipe 1 Gen

Robert K. Murray, MD, PhD & Frederick W. Keeley,
PhD

1 ; COLIA1,COLIA2
li : COL2A1

PERAN BIOMEDIS

Selain itu, sejumlah protein (mis. kompi,,K'n $p-D) )ran§ komplemen,
protein .surfaktan paru SI’-A
domaintidak diklasifikasikan sebagai kolagen ineniih '• ^cniacam domain
mirip-kolagen dalam strukturnya; pr°rc’,1, ini kadang-kadang
disebut "kolagen nonkolagen ' cercJapat
Tabel 47-1 meringkaskan tipe kolagen
untuk
di jaringan manusia; tata-nama yang dig1111*1 catatan menyebut
jenis kolagen dan gen nya dijelaskan Pa
kaki‘
. .rkmdiacas

Sebagian besar sel mamalia terletak di jaringan tempat
sel-sel ini dikelilingi olch suatu matriks ekstrasel (MES)
kompleks yang sering disebut sebagai “jaringan ikat”. MES
mengandung tiga kelas utama biomolekul: (1) protein
struktural, kolagen, elastin, dan fibrilin; (2) protcin khusus
tertentu, misalnya fibrilin, fibronektin, dan laminin; dan (3)
proteoglikan, yang sifat kimiawinya dijelaskan kemudian.
MES terbukti berperan dalam banyak proses fisiologis

Di label 47-2, 19 tipe kolagen yang d,SC jjdasarkan dibagi lagi
menjadi sejumlah kelas yang terutama <- pada struktur yang
terbentuk. Di bab ini, kita terut*^ membahas mengenai kolagen I
dan II (pembenti ^

dan patologik, misalnya MES berperan besar dalam
perkembangan, peradangan, dan pcnycbaran sel kanker.
Keterlibatan komponen tertentu MES telah terbukti pada
artritis reumatoid dan osteoartritis. Beberapa penyakit

I .I *1 (1 O I* *1 * *

(mis. osteogenesis imperfekta dan sejumlah tipe sindrom

** **•

Ehlers-Dan 1 os) disebabkan oleh kelainan genetik pada sintesis

1 rl

Namun, sebagian kolagen lain juga akan disingglink‘

kolagen. Pada kelompok kelainan genetik yang disebut
mukopolisakaridosis, yang terganggu adalah komponen-

KOLAGEN TIPE I TERDIRI DARI SUATU
STRUKTUR HELIKS TRIPEL & MEMBENTUK
FIBRIL

komponen proteoglikan tertentu (glikosaminoglikan,
GAG). Selama proses penuaan terjadi perubahan pada
MES. Bab ini menjelaskan biokimia dasar tiga kelas utama
biomolekul yang terdapat di MES dan menggambarkan
peran biomedis molekul tersebut. Fitur biokimia utama dari
dua bentuk khusus MES —tulang dan tulang rawan—dan
sejumlah penyakit yang melibatkan keduanya juga dibahas secara
singkat.

KOLAGEN ADALAH PROTEIN TERBANYAK
DALAM DUNIA HEWAN
Kolagen, komponen utama sebagian besar jaringan ikat, membentuk
sekitar 25% protein mamalia. Kolagen membentuk rangka ekstrasel
bagi semua hewan metazoa dan terdapat pada hampir semua jaringan
hewan. Di jaringan manusia, telah ditemukan paling sedikit 25 tipe
kolagen berbeda yang dibentuk oleh lebih dari 30 rantai polipeptida
berbeda (masing-masing dikode oleh gen terpisah). Meskipun
beberapa dari tipe ini terdapat dalam yang jumlah sangat kecil,
namun kolagen tersebut berperan penting dalam menentukan sifat
fisik suatu jaringan tertentu.

•I
Semua tipe kolagen memiliki struktur heliks tripe ^ beberapa kolagen,
keseluruhan molckulnya adalah lC 1 S tripel, sementara pada yang
lain heliks tripel mungkin lanja membentuk sebagian struktur.
Kolagen tipe I matang > anD mengandung sekitar 1000 asam
amino, termasuk a am tipe pertama; pada tipe ini, setiap subunit
polipeptida atau rantai alfa terpuntir menjadi heliks putar-kiri {Icfthmu cr tiga residu pcr puntiran (Gambar 47-1). Tiga dari rantai a a
ini kemudian bergulung menjadi superheliks putar-kanan {right-handed),
membentuk molekul seperti batang dengan garis tengah 1,4 nm
dan panjang sekitar 300 nm. Gambaran mencolok pada kolagen
adalah adanya residu glisin t * setiap posisi ketiga bagian heliks
tripel rantai alfa. Hal im diperlukan karena glisin adalah satusatunya asam amino yang cukup kccil untuk terakomodasi di ruang
terbatas yang terdapat di bagian tengah heliks tripel. Struktur
berulang ini yang dituliskan sebagai (Gly-X-Y)n adalah persyaratan
mutlak untuk membentuk heliks tripel. Sementara X dan
Y dapat berupa asam amino apapun, sekitar 100 posisi X berupa
prolin dan sekitar 1 00 posisi Y berupa hidroksiprolin.

.y.[...:
yil

lebih

hidroksiiisin
lanjut

oleh

ini

mungkin

penambahan

mengalami

galaktosa

atau

galaktosil-glukosa melalui ikatan O-glikosidat, yaitu tempat
glikosilasi yang unik
untuk kolagen.
Tipe-tipe kolagen yang membentuk serat panjang
unit heliks tripel tersebut menjadi suatu susunan quarter staggered

; Komponen minor di jaringan yang
mengandung kolagen tipe I ...
• Sebagian besar jaringan ikat

.C.9_L_6_A1-COL6A3

_:_C°L7A7 .......................

•

Anchoringfibril ___________
| Jaringan yang mengandung ;
kolagen tipe II ...........................

COL9A1-COL9A3

sedemikian rupa sehingga masing-masing subunit bergeser
secara longitudinal dari tetangganya sedikit lebih pendek
daripada sepcrempat panjangnya (Gambar 471,

: Endotel, jaringan lain ................

VIII : COL8A 1-COL8A2 |IX ;

bagian atas). Susunan ini menentukan gambaran berpita pada

serat tersebut di jaringan ikat. Serat kolagen juga selanjutnya
distabilkan oleh pembentukan ikatan-silang kovalen, baik di
dalam maupun di antara unit-unit heliks tripel. Ikatan-silang ini
terbentuk melalui kerja lisil oksidase, suatu enzim dependentembaga yang secara oksidatif mendeaminasi gugus e-amino

X : COLlOAl............................
XI • COL11A1,

residu lisin dan hidroksiiisin tertentu menghasilkan aldehida

; Jaringan yang mengandung j
kolagen tipe II

: COL11A2,
XII ; COL12A1

; Jaringan yang mengandung I
kolagen tipe I .............................
; Banyak jaringan ..................... |
; xm ■ CoLi3Ai ...................
; Jaringan yang mengandung
XIV j COL14A1 .....................

hidroksiiisin atau membentuk basa Schiff dengan gugus £amino lisin atau hidroksiiisin yang tidak teroksidasi. Reaksireaksi

ini,

setelah

penataan-ulang

kimiawi

lebih

lanjut,

menghasilkan ikatan- silang kovalen stabil yang penting bagi
kekuatan regang (tensile strength) serat tersebut. Histidin juga

tripel oleh rangkaian protein yang tidak memiliki sekuens

; Banyak jaringan (mis. hati,

i
;

XIX i COL19A1

Sel rabdomiosarkoma

dari Prockop ID), Kivirrikko Kl. Collagens: molecular
biology> diseases, and potentials (or therapy. Annu Rev
’Diadaptasi

Biochem 1995;64:403. Hak cipta © 1995 pada
www.annualreviews.org. Dicetak ulang dengan izin.

Annual

Reviews,

- 1 ipe Koiagen ditandai oleh angka Romawi. Rantai prokolagen konsmu<.., yang disebut rantai proa, diberi nomor dengan huruf Arab, diikuti oleh
tipe kolagen dalam tanda kurung. Contohnya, prokolagen tipe 1
disusundari dua rantai proa1 (|) dan satu proa2(l) sehingga merupakan
suatu heterodimer, sedangkan prokolagen tipe 2 dibentuk dari tiga rantai
proaTOD sehingga merupakan homotrimer. Gen-gen kolagen diberi nama
sesuai tipe kolagen, ditulis dalam angka Arab untuk simbol gen, diikuti
oleh A dan angka rantai proa yang (|j sandi gen-gen tersebut. Oleh karena
itu, gen COLlM dan COL 1A2 masing-masing menyandi rantai a l dan «2
kolagen tipe I. Setidaknya telah diketahui 25 tipe kolagen.

dan

dengan aldehida lain yang berasal dari lisin atau turunan

(Tabel 47-2). Kolagen jenis ini ditandai oleh interupsi heliks

XVIII j COL 18A1

prolin

reaktif. Aldehida ini dapat membentuk produk kondensasi aldol

mungkin
terlibat dalam ikatan-silang tertentu.
Beberapa jenis kolagen tidak membentuk fibril di jaringan

XVI \COL16Al

kolagen.

hidroksiprolin menyebabkan
Hidroksiprolin

dibentuk

kekakuan molekul

melalui

hidroksilasi

pascatranslasi residu prolin terikat-peptida yang dikatalisis

562

Sebagian

berbentuk batang di jaringan disusun oleh ikatan lateral unit-

IV : COL4A1-COL4A6
V : COL5A1-COL5A3

serupa.

modifikasi

• Tulang rawan, vitreoushumor
■ Jaringan ikat yang lentur I
misalnya kulit, paru, dan

HI j COL3A1

Clq
sistem

dapat mengalami modifikasi pascatranslasi menjadi hidroksilin

$ Jaringan ................................. !
Sebagian besar jaringan ikat,

Tabel 47-2. Klasifikasi kolagen, terutama
didasarkan
pada
struktur
yan^
1
dibcntuknya
Pemb.enfuk.fibril

........

i Tipe

.M.in'P;iar.in9

; IV, VIII, X

Pl," If, III, V, dan XI

. FAQT* .................. ................ jix’ XII,' XIV,’ XVI, XIX .................

Fjlamen bermanikmanik ; VI Anc/ior/ng
fibril
|
VII
Domoin trc*jsrnembran j XIII, XVII Loinlain ^ j XV, XVIII
______
’Didasarkan pada Prockop DJ, Kivirrikko
Kl. Collagens: molecular biology, diseases,
and potentials for therapy. Annu Rev
Biochem 1995;64:4()3. Hak cipta © 1995
pada
Annual
Reviews,
www
annualrevievvs.org. Dicetak ulang
dengan izin.
•FACIT = fibril-associated collagens with
interrupted triple helices, kolagen- ol«igen
tambahan selain yang tercantum di tabel
ini juga telah dkendaki.
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IXcntrulT'°k™ pemrosesan
Fibril (serat)

Setelah terbentuk, kolagen menja

67 nm

sccara metabolis. Namun, dalam keadaan e pada berbagai
peradangan terjadi pemng^

Intra sel
1.
2.

~~ ~ — ____

Pemutusan pepiidn ,
Hidroksilasi residu n h° i

3.

Heliks tripel
2.

ArI

Rantai alfa
- X - Y - Gly - X - Y -

Gambar 47-1. Gambaran molekular slruktur kolagen dari sekuens primer
hingga berupa serat. Masing-masing rantai polipeptida terpuntir
membentuk heliks t.ga residu yang terputar ke kiri (Cly-X-V) per putaran,
dan semua rantai ini kemudian b
membentuk
superhehks terputar ke kanan .Sodiki. dim„di(ikasi diproduksi ulang dengan izin
dar, Eyre DR Collagen: Molecular d
'
protein .scaffold. Science 1980,207:, 3,5. Hak cipla o ,980 oleh American
Association for the Advancement of Science Diirl-,,,., • i

nee.
Uiadaptasi
dengan
izin).

berulang Gly-X-Y. Sekuens non-Glv-X V
i 11
, i i l j- I >
^A i ini menghasilkan
struktur globular di sela-sela struktur heliks tripel

Kolagen tipe IV, contoh kolagen dengan heliks tripel

diskont.nu y.ng paling dikenal adalah komponen penting
membran basal, tempat kolagen ini membentuk struktur minp-jaring.

Kolagen Mengalami Modifikasi
Pascatranslasi yang Ekstensif
Kolagen yang baru disintesis menial • j-ci pascatranslasi ekstensif sebelum meniad’ h™
• m° kolagen ekstrasel (Tabel 47-3) SeperTk u 8'T ^

r*

«5SKS

bentuk prekursor praprokolagen yang mengandung sebuah sekuens sinyal (leader) yang
mengarahkan rantai polipeptida
m Ume n r t kulum
' , ‘; '
^doplasma. Sewaktu memLki retikulum endoplasma, sekuens
leader ini dikeluarkan secara enzimatis. H.droksiJ^ residu prolin dan lisin serta ghkos.las.
h.droks,lisin di moleku, prokoi •

berlangsung d, Sim. Molekul prokolagen mengandung
perpanjangan po ipepti a (peptid a perpanjangan) sebesar
20-35 kDa di kedua u,ung ter mina i amino dan karboksilnya yang
keduanya tidak ditemukan pa da kolagen matang. Kedua peprida
perpanjangan im mengandung residu sistein.

lisil
Pembentukan ikatan ^ hidroksilisil ■ .
peptida perponjongon 'n'rQ' dan °",orronf0' d‘
J;rbcnluk°n h^PBi
PembenTuLTserat'i^ 'eminal cmin° d°" karb°ks !
olagen
staggered
dalam
quarter-

pada

kolagen. Pembentukan kolagen

yang ber e sejumlah penyakit, misalnya sirosis hepatis.

glikosilasi beberaon ?°n beberaPa residu

Molekul

Sekuens
asam amino vyw_

prekursor

. i- relatif stabil
paran ^

Sejumlah Penyakit Genetik Disebabka
oleh Kelainan Sintesis Kolagen
Sekitar 30 gen menyandi kolagen, dan )alur t-icjak kolagen bersifat
kompleks yang melibatkan pa

1

qjc^ delapan tahap pascatranslasi

yang dikatalisis cnzi ^ karena itu, tidaklah mengherankan jika
sejurna

en

atau (Tabel 47-4) disebabkan oleh mutasi di gen kola& eran di

gen yang menyandi sebagian enzim yang

enai

dalam modifikasi

pascatranslasi ini. Penyakit yang m ^ tulang (mis. osteogenesis

susunan

Sementara
propeptida
terminal
amino hanya
3.
Deaminasi
oksidm;(.
. hidroksilisil
membentuk 9 ikatan
disulfida
intra-rantai.
US
e
amfn
menind• r!?
o residu lisil dan
propeptida
di * terminal
karboksil
da melalui
4.
Pembentukan
ikatan
2/
membentuk
ikatan
disulfida
inrrndan
basa Srl,;rt
. an9Pembentukan
intra- dan antar-rantai
—antarrantai.
rantai-rantai
ro
~-J^!lP duk kondensasi aldol
disulfida ini membantu registrasi tiga
molekul kolagen untuk membentuk heliks tripel
yang memuntir dari ujung terminal karboksil.
Setelah heliks tripel terbentuk, hidroksilasi lebih
lanjut prolin
atau lisin atau glikosilasi
hidroksiprolin tidak dapat terjadi. Penyusunan diri
{self-assembly) ini merupakan prinsip penting
dalam biosintesis kolagen.
Setelah kolagen disekresikan dari sel melalui aparatus Golgi, enzimenzim ekstrasel yang disebut prokolagen aminoproteinase dan prokolagen
korboksiproteinase menge uar can peptida perpanjangan secara
berturut-turut di ujung termina amino dan karboksil. Pemutusan
propeptida- propeptida mi dapat terjadi di dalam kriptus atau lipatan
mem ran se . Setelah propeptida dikeluarkan, molekul kolagen heliks
tripel yang mengandung sekitar 1000 asam amino pei rantai, secara
spontan membentuk serat kolagen. tru cur mi d is cab i Ikan lebih
lanjut olch pembentukan tan si ang antar- dan intra-rantai melalui kerja
lisil

oksidase, seperti telah dijelaskan. Scl scl yang
mengeluarkan kolagen juga mengeluarkan rone
ctin, ya<ni suatu glikoprotein besar yang terdapat i
permu aan sc di matriks ekstrasel, dan di
darah (lihat bawah). hibronektin berikatan dengan
serat
prakolagen dan mengubah kinetika
pembentukan serat di matriks per,sel. Fibronektm dan
prokolagen
di
matriks
berikatan
dcngan
proteoghkan heparan sulfat dan kondroitin
sulfat (I,hat bawah). Pada kenyataannya,
kolagen tipe IX, suatu tipe o agen min.or
tulang
rawan,
mengandung
rantai
proteoglikan. Interaksi semacam ini dapat
berfungsi untuk mengatur Pem entukan serat
kolagen dan menentukan orientasinya di
jaringan.

impcrfekta) dan tulang raw kondrodisplasia) akan dibahas
kemudian di bab ini. ^ Sindrom Ehlers-Danlos terdiri dari c penyakit
herediter yang gambaran klinis mamanya^ jan hiperekstensibilitas
kulit, fragilitas abnormal

,ar"^rvariaSi)

peningkatan mobilitas sendi.

Gambaran khntsnya dan mencerminkan heterogenitas genetik yang
e

Paling tidak 10 tipe telah diketahui, yang se ®SiaI\

tes*,s

diantaranya mencerminkan berbagai kelainan am kolagen. Tipe IV

Tabel 47-4. Penyakit akibat mutasi di gen
kolagen
atau defisiensi aktivitas enzim-enzim
pascatranslasi
yang
berperan
Gen atau
Enzim _ dalam biosintesis
; Osteogenesis imperfekta,
kolagen'.
COLlAl, COL1A2
tipe
: Renyqkiti
13 (MIM 166200)
; Osteoporosis4 (MIM 166710)
; Sindrom Ehlers-Danlos
tipe
; VII autosom dominan
COL2A /
(MIM
: 130060)
COL3A1
; Kondrodisplasia berat
I Osteoartritis4 (MIM 165720)
COL4A3-COL4A6
; Sindrom Ehlers-Danlos tipe IV
(MIM 130050)
; Sindrom Alport (termasuk
bentuk autosomal dan
COL7A1
terkait-kromosom X) (MIM
104200)
' Epidermolisis bulosa, distrofik
COLlOAl
• (MIM 131750)

menyebabkan riipwr arteri-arteri usus dan mencerminkan kelainan
1

^siensj tipe 111. Pasien dengan penyakit tipe VI, aki

at

•

lisil

Prokolagen N-proteinase

hidroksilase, memperlihatkan hipermobilitas . mencolok dan
kecenderungan mengalami ruptur ^ Defisiensi prokolagen Nproteinase yang meny ^^^an terbentuknya serat kolagen tipis
ireguler, menye penyakit tipe VIIC, yang manifestasinya

t

hipermobilitas sendi yang nyata dan kulit yang una ^ Sindrom
Alport adalah nama yang digunakan i sejumlah penyakit genetik
(baik terkait-kromosot maupun autosomal) yang mengenai
struktur serat tipe IV, kolagen utama yang terdapat di -embran^ ^
glomerulus ginjal (lihat pembahasan tentang bawah). Telah
dibuktikan terjadi mutasi di ‘ yang menyandi serat kolagen tipe .
an a .

; Kondrodisplasia metafisis
Schmid (MIM 156500)

Lisil hidroksilase

adalah jenis kelainan yang pa inS karena kecenderungannya

^

hematuria, dan pasien akhirnya apat |^enSl ‘ ,e^tron ginjal tahapakhir. Pemeriksaan dengan mi tosc ni^ran memperlihatkan
kelainan yang khas pada struktu
basal dan lamina densa.
cedera
Pada epidermolisis bulosa, kullt menga1-^ dan timbul
lepuh akibat trauma nngan. Bentuk disebabkan oleb mutasi di
COL7AU yang «****£^kolagen tipe VII. Kolagen in, membentuk
1 I 1 lo mina basal pada serat kolagen di

Sindrom Ehlers-Danlos

tipe VI
(MIM 225400)
; Sindrom Ehlers-Danlos tipe
VII autosom resesif (MIM
225410)
'Diadaptasi dari Prockop
D), Kivirriko Kl.
mol
u
r
Collagens: ^ J* diseases, and potentials for
therapy. Annu Rev Biochem 199 ,
• •
cipta © 1995 oleh Annual Reviews,
www.annualreviews.org. Diceta u ang
JKeterkaitan genetik dengan gen-gen
kolagen
telah dibuktikan untuk beberapa

penyakit yang
tidak paling
tercantum
di sini.. tipe
’Dikenal
tidak
osteogenesis
imperfekta,
se empat
agian esar
mutasi di semua tipe adalah di gen COLlAl
dan COL1A2.
'Saat ini berlaku hanya untuk sejumlah
kecil pasien.
5Akibat defisiensi tembaga (Bab 49).
sangat berkurang pada bentuk penyakit ini, dan mun^ki
menyebabkan pembentukan lepuh. Epidermoisis u simpleks,
varian lain, disebabkan oleh mutasi i

(Bab 48).
,•
Skorbut mengenai struktur kolagen.
Nanium [?) ini disebabkan oleh defisiensi
asam askorbat ( a bukan merupakan
penyakit genetik. Tltnda-tan a u aauan
adalah gusi berdarah, perdarahan
subkutis, *-an 0
Ti
^ .
J
mencerminkan
penyembuhan luka. Tanda-tanda mi
gangguan sintesis kolagen akibat
defisiensi pro hidroksilase, dan
kedua enzim ini memerlukan asan
sebagai kofaktor.
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Tabel47-5. IVrbrd.i.ui mama antara ko\*bc

ELASTIN MENGHASILKAN

elastin

EKSTENSIBILITAS & RECOIL PADA PARU,
PEMBULUH DARAH, & LIGAMENTUM
Elastin adalah protein jaringan ikat yang berperan atas sifat
ekstensibilitas
jaringan.

(daya

Meskipun

regang)

dan

kelenturan

{elastic

recoil)

distribusinyatidakseluaskolagen,

namun

elastin terdapat dalam jumlah besar, terutama di jaringan yang
memerlukan sifat fisik ini, misalnya paru, pembuluh arteri besar,
dan beberapa ligamentum elastik. Elastin juga ditemukan di kulit,
tulang rawan telinga, dan beberapa jaringan lain dalam jumlah

Kolagen
. Elastin
1.
Banyak lipe genefik • Satu tipe genetik
2.
Heliks tripel
• Tidak ada heliks tr,^'n
■ konformasi kump0^,. ^n
acak yang memang
I peregangan
3.Struktur berulang (Gly- • Tidak ada struktur bef^a9
X-Y)n •
:
(Gly-X-Y)n

Adanya hidroksiiisin j Tidak ada hidroksilisin

4.

yang lebih sedikit. Berbeda dari kolagen, tampaknya hanya ada
satu tipe genetik elastin, meskipun dapat timbul varian-varian
melalui alternate splicing (Bab 36) hnRNA elastin. Elastin disintesis
sebagai suatu monomer larut berberat molckul 70 kDa yang
disebut tropoelastin. Sebagian prolin tropoelastin mengalami
hidroksilasi
meskipun

menjadi
tidak

hidroksiprolin

terdapat

oleh

prolil

hidroksilase,

hidroksiiisin

dan

hidroksiiisin

5. Mengandung■ Tidak mengandung ka
• Ikatan-silang desm°5
intramolekul
......... ..
Adanya peptida j Tidak ada peptidaperpanjangan
perpanjangan sevva
sewaktu biosintesis ; biosintesis ________________________________

dalam bentuk pro- disertai peptida perpanjangan. Selain itu,
heliks tripel, atau gugus karbohidrat.
Setelah disekresikan dari sel, residu-residu lisil tertentu pada
tropoelastin mengalami deaminasi oksidatif menjadi aldehida
oleh lisil oksidase, enzim yang juga berperan dalam proses ini pada
kolagen. Namun, ikatan silang utama yang terbentuk di elastin
adalah desmosin, yang dihasilkan oleh pemadatan tiga dari
aldehida-aldehida yang berasal dari lisil ini dengan suatu lisin
nonmodifikasi untuk membentuk ikatan-silang tetrafungsional
yang khas untuk elastin. Jika telah mengalami ikatan-silang
dalam bentuk matang ekstraselnya, elastin menjadi sangat tidak
larut dan sangat stabil serta memiliki laju pergantian yang lambat.
Elastin memperlihatkan berbagai konformasi kumparan acak yang
memungkinkan protein ini teregang dan kemudian kembali ke
ukuran semula {recoil) sewaktu melaksanakan fungsi fisiologisnya.
Tabel 47-5 meringkaskan perbedaan utama antara kolagen
dan elastin.
Delesi di gen elastin (terletak di 7qll.23) dijumpai pada
sekitar

90%

orang

dengan

sindrom Williams,

suatu

penyakit

perkembangan yang mengenai jaringan ikat dan susunan saraf
pusat.

Mutasi,

dengan

memengaruhi

pembentukan

elastin,

mungkin menjadi penyebab stenosis aorta supravalvular yang sering
ditemukan

pada

penyakit

ini.

Sejumlah

penyakit

kulit

(mis.

skleroderma) dilaporkan berkaitan dengan akumulasi elastin.
Fragmentasi atau, dengan kata lain, penurunan elastin dijumpai
pada kondisi- kondisi seperri emfisema paru, cutis laxa, dan
penuaan l< ulir.

SINDROM MARFAN DISEBABKAN MUTASI Dl
GEN UNTUK FIBRILIN, SUA' PROTEIN YANG ADA
Dl MIKROFIBR,L
Sindrom Marfan adalah [^enyakit herediter jar *n^n.lUto. yang relatif
umum; penyakit ini diwariskan melalui al^ som dominan. Sindrom
Marfan mengenai mata nyebabkan dislokasi lensa, yang dikenal
sebaga* lentis), sistem rangka (sebagian bcsar pasien menj.it i t>
©

i
il l
•
•f-i riknodaktili]
gi clan memperlihatkan jari yang panjang |anuvi» dan
hiperckstensibilitas
sendi),
dan
sistem
kardiovas
(mis.
menyebabkan kelemalian tunika media aorta, yaI1o menyebabkan
dilatasi aorta asendens). Abraham Lincon mungkin mengidap
kelainan ini. Sebagian besar kasus 11 sebabkan oleh mutasi di gen
(di kromosom 15) t*nai fibrilin; mutasi missense pernah dideteksi di
beberapa pasien
sindrom Marfan.
Fibrilin adalah sebuah glikoprotein besar (sekitar 350
kDa) yang merupakan komponen struktural mikxo

rI

•

yakni serat 10-12 nm yang ditemukan di banyak jaiingan.
Fibrilin disekresikan (setelah pemutusan proteolitik) 'c
dalam matriks ekstrasel oleh fibroblas dan bergabung dengan
mikrofibril tak-Iarut, yang tampaknya menjadi perancah
{scaffold) bagi penimbunan elastin. Dalam kaitannya dengan
sindrom Marfan, fibrilin ditemukan di serat zonular lensa,
di periosteum, dan berkaitan dengan serat elastis aorta
(dan di tempat lain); lokasi-lokasi ini masing-masing
menj elas ka n ektopia lentis, ar aknodakt ili, tla n kelainan

kardiovaskular yang dijumpai pada sindrom ini. Prorein
lain (mis. emelin dan dua protein terkair-mikrofibril)

(paling tidak tujuh); fungsi domain-domain ini antara lain
adalah mengikat heparin (lihat bawah) serta fibrin, kolagen,
DNA, dan permukaan sel (Gambar 47-3). Sekuens asam amino
reseptor fibronektin pada fibroblas telah berhasil diketahui,

Kelainan struktur fibrilin

dan protein ini adalah anggota kelas integrin transmembran
(Bab 50). Integrin heterodimer, yang mengandung berbagai

Struktur ligamentum suspensorium mata.
^periosteum', dan tunika media aorta terpengaruh

jenis rantai polipeptida a dan p. Fibronektin mengandung
sekuens Arg-GIy-Asp (RGD) yang berikatan dengan reseptor.
Sekuens RDG juga dimiliki olch sejumlah protcin lain yang ada

Ektopia lentis. araknodaktili.
dan dilatasi aorta asendens

di MES yang berikatan dcngan integrin di permukaan sel.
Peptida sintetik yang mengandung sekuens RGD menghambat

Gambar 47-2. Kemungkinan rangkaian kejadian

pengikatan fibronektin pada permukaan sel. Gambar 47-4

timbulnya tanda-tanda utama sindrom Marfan (Ml|V

melukiskan interaksi kolagen, fibronektin, dan Iaminin, yaitu

juga terdapat di mikrofibril tersebut, dan tain I kelainan pada

protein-protein utama pada MES, dengan sel tipikal (mis.
fibroblas) yang terdapat di matriks.
Reseptor fibronektin berinteraksi secara tidak langsung

protein-protein ini menyebabkan

karbohidrat
6.Ikatan-silang aldol
intramolekul
tramoieKui

terglikosilasi. Tidak seperti kolagen, tropoelastin tidak disintesis
elastin tidak mengandung sekuens Gly-X-Y berulang, struktur

L rbohidrat

II, dan III), yang tersusun menjadi beberapa domain fungsional

Mutasi di gen (di kromosom 15) untuk fibrilin.
yakni suatu glikoprotein besar yang terdapat i
mikrofibril terkait-elastin
+~

dan

Pu

^ jaringan ikat yang lain.

Gen lain untuk fibrilin ter ap kromosom 5; mutasi di gen ini

dengan mikrofilamcn aktin (Bab 48) yang terdapat di sitosol

dikaitkan dengan ti ^ ^ araknodaktili kontraktural kongenital,

(Gambar 47-5). Sejumlah protein, yang secara bersama- sama

tetapi ti a sindrom Marfan. Kemungkinan rangkaian keja *an .
menyebabkan timbulnya sindrom Marfan diring as Gambar 472.

dengan reseptor dan vinkulin, sementara dua yang terakhir
berinteraksi

dengan

aktin.

Interaksi

fibronektin

dcngan

reseptornya merupakan salah satu cara yang menyebabkan
bagian eksterior sel dapat berkomunikasi dengan interior

Fibronektin adalah glikoprotein utama matriks yang juga
ditemukan dalam bentuk larut a am ^

.

Protein ini terdiri dari dua subunit identik, masing sekitar 230
kDa, yang disatukan oleh jembatan » di dekat terminal

sehingga

memengaruhi perilaku

sel. Melalui interaksinya

dengan reseptor sel, fibronektin berperan penting dalam
perlekatan sel pada MES. Fibronektin juga berperan dalam
migrasi sel dengan menyediakan tempat pengikatan untuk sel

^

fibronektin berukuran sangat besar, mengan ung se ■ ekson;
RNA yang dihasilkan oleh transkripsinya meng * banyak
pcnjalinan alternatif Wernan*

berperan; protein-protein ini mencakup talin, vinkulin, suatu
actin-filament capping protein, dan a-aktinin. Talin berinteraksi

FIBRONEKTIN ADALAH GLIKOPROTEIN
PENTING YANG BEPERAN DALAM
PERLEKATAN & MIGRASI SEL

karboksilnya. Gen yang m >’

dikenal sebagai protein perlekatan {attachment proteins), ikut

“

sehingga sel dapat berjalan melalui MES. Jumlah fibronektin di
sekitar sel yang mengalami transformasi sangat berkurang, dan
hal ini dapat menjelaskan kegagalan sel-sel ini berinteraksi
dengan MES.

hampir 20 mRNA berbeda pernah dideteksi di

RGD

Sel A Heparin BSel B Fibrin B
DNA
Hepari
Kolagen
nA
I Fibri II _________ )L_^— —
Gambar
47-3. Gambaran skematis fibronektin. Diperlihatkan tujuh domam fungsional
nA
fibronektin; tampak dua jenis domam untuk heparin, pengikatan el, dan fibrin.
Domain-domain ini terdiri dari berbagai kombmas, tiga motif struktural (I, II, dan III),
yang tidak diperlihatkan pada gambar im.Juga idak diperlihatkan kenyataan bahwa
fibronektin adalah suatu dimer yang disatukan oleh |embatan disulfida di dekat

terminal karboksil monomer. Perkiraan letak sekuens RGD pada fibronektin, yang
berinteraksi dengan berbaga. reseptor integrin fibronektm di permukaan sel,
ditunjukkan oleh tanda panah. (Digambar ulang berdasarkan Yamada KM. Adhesive
recognition sequences.) Biol Chem 1991;266:2800. Dipublikasi kembali dengan izin
yang disampaikan melalui Copyright Clearance Center, Inc.).
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nib ran

uk ^
ad“'ah
\\ — -

berlawanan lamina; ketiga lapisan ini
glomerulus. Komponen utama lamina •

tiga rantai
Laminin

pemakaian

illtegr»n

sel. Kolagen berinteraksi denga. ■

scbalikn)a

Lamina basal adalah bagian khusm MPc
....
■- i j | i
. , s yang mengelilingi
sel epitel dan beberapa sel ain (mk c-l \ i- • • i •
v s- sel ot°0; di sini kita
i
i
i
hanya membahas lamina
varm rr..-i .•
yan
... r..
,... S terdapat di glomerulus
ginjal. Di struktur ini, lamina basil
iii
ii
•,,
.
ai aituniang oleh dua

•

embaran terpisah satu berasal dari scl endotel dan yan,

.tam,

laminin dan merupakan suatu faktor perekat

bt.rperan

Lamina basal glomerulus g,n,al yang rclatl'

|eW3,nr.i

JUmlah

memperlihatkan struktur umum satu proteoglikan khusus,
agrekan, yaitu tipe utama >ang ditemukan cli tulang rawan. Agrekan
yang

mirip

dengan

sikat

botol.

Protein

ini

tempat protein penghubung (link protein) melekat secara nonkovalen. Sebaliknya, protein penghubung terse ut etinteraksi
secara nonkovalen dengan molekul protein inti

ITieWui

dah

memungkinkan lewatnya molekul kecil

sejunilah

sukunee); GAG dan proteoglikan mem.l.k J
biologis penting; dan kedua zat ter^^ terhadap GAG
sejunilah proses penyakit karena itu, m.nat tern

misalnya inulin (5,2 kDa). Di pihak lain,

1

‘ ^ama, yang kecil

Biosintesis Glikosaminoglikan
Mencakup Per'ekatan Pada hentian
Pemanjangan Rantai, « r s
Pembentukan Rantai

rukuran

kenyataan: (1) Pori-pori di membran glomen .kul yang cukup besar
kbih keCil

berukuran hingga 8 nm.

Albumin

berukur
|ewa

A

oleh muatan negatif hepar ^

yang

dan

glikoprotein tertentu yang

mengandung “f^ ,bumin dan terdapat di lamina. Muatan negatif in.

satu dari tipe di bawah ini:
1.

menolak

,f ^

antara xll

sebagian besar protein plasma, yang bermuatan

^

protcin inti umumnya berupa salah

ikatan yang khas bagi proteoglikan.
pemindahan satu residu Xyl ke Ser car

ebitis

jan Ser, suatu
Ikatan O-glikosida
X . dibcntuk 0leh
uDp.xilosa. Dua
mem-

kerusakan parah pada jcnis-jenis tertentu glome (mis,

Lidu Gal kemudian ditambahkan fa=

disebabkan olch antibod, terhadap b^af-

bentuk trisakarida penghubung
. aaa GAG
Gal-Xyl-Ser. Pertumbuhan rantai lebih lan,
terjadi di Gal terminal.
GalNAc {N2.
Ikatan O-

jumlah

mcmbran

glomerulus). Hal in. menguba po
dan disposisi berbaga. makromolekul bermu ^

ncgatif
{dan

yang disebut

di atas, dan albumin dalam jum

urine

Xyl >_ J_ Ga]_

glikosida terbentu 45.1 A) yang ter-

protein plasma tertentu lainnya) dapat mengalir dan
menyebabkan albuminuria berat.

asetilgalaktosamin) dan Ser (Thr) (Gam

PROTEOGLIKAN & GLIKOSAMINOGLIKAN

dapat di keratan sulfat II. Ikatan ini 1 L menggunakan
residu GalNAc ke Ser (atau Thr), deng

Glikosaminoglikan yang Ditemukan dalam
Proteoglikan Terbentuk dan

Gambar 47-6. Mikrograf elektron lapangan gelap pada a8Jeg^ proteoglikan

PenguDairogaini Disakarida
Aktin

PERLEKATAN PADA PROTEIN INTI

karena dihambat

pH darah. Struktur normal glomerulus dapa

Gambar 47-?. Oambaran skematis tentang fibronektin yang berinteraksi dengan
sebuah reseptor fibronektin integrin cli eksterior membran plasma sebuah sel
Ml:S dan tentang berbagai protein penghubtiMg pcrfk.it '"ig berinteraksi secara
langsung atau tak- langsung dcrifrin nvkmlilnmen aktin cli sitosol. Agar lebih
mudah, protein protein perekai rli^mbarkan sebagai kompleks.

(ground

dan proteoglikan meningkat pesat.

protein albumin (69 kDa), protein plasm- 0lehdua
dapat melcwatiglomerulus normal. Hal imdl)e

(2)

^klna
sar

dalam tubulus ginjal. Memb

air,

^

kovPaien pada

maupun proteoglikan terbukti sulit f^upun dcmikian,
keduanya adalah komponen utama sub ^ns

daripada ukuran pori tersebut, tetap. tidaK ^

BAGIAN DALAM

merupakan pengecualian
vang jelas bahwa senyawa mi melekat
profein, seperti definisi temang
kompleksitas kedua molekul tersebu

t

Talin,
Vinkulin,
Capping
protein, aAktin

asam L-iduronai v
sebagai O-ester atau
GAG mengandung gu^»s su ’ sulfat) Asam hialuronat
N-sulfat (pada hcparm dan heparan su
).

molckul bcsar (sebagian besar protein P‘ ,olinerulus glomerulus kc

untuk memungkinkan lewatnya
yang
sisi

mcnghasilkan

tersebut.

mengandung satu untai panjang asam hialuronat (salah satu tipe GAG

^^ dengan

penting dalam filtrasi glomerulus yang

mulai

protein

(GAG): asam hialuronat, kondroitin sulfet, keratan su^at

karbohidrat dalam suatu proteoglikan biasanya jauh lebih banyak

kcseluruhannya

atau protcin ^n, lain sehingga lamina melekat pada sel. rotein
'mengandung sekuens RGD; entaktin b ^

rekombinan
struktur

berukuran sangat ’csar (sekitar 2 xlO* kDa) de ngan struktur

dengan permukaan scl). Y r lan»n,n berinteraksi dengan integrin
y*"S juga dikenal sebagai “nidogen . adalah

DNA

tentang

sedikit tujuh glikosaminoglikan

membentuk hingga 95% dan atnya. Gambar 47-6 dan 47-7

d

secara langsung

S1 '

teknologi

informasi penting

dl
h
T®rXpa" paliIg

daripada jumlah karbohidrat pada P'koprotein dan mungkin

^nl^rnp»«-lC^ memanjang.

pengikatan untuk kolagen tipe IV. heparin. ‘mioio (bu|on permukaan

disampaikan melalui
Copyright Clearance Center.
LAMMMilN
ADALAH KOMPONEN
Inc"
PROTEDN UTAMA PADA IAM0NA BASAL
GLOMERULUS GBNJAL & LAMINA
BASAL
M loAbAL
LAINNYA

“ eP,tcl)' dan i^ing-masing terletak di

sulit untuk diisolasi dan ditentukan karakteristi ya, tetapi

) tcrdirl dan

Molekul in. memiliki

T 'u t3n Skema,iS Scbuah VanB berinteraksi
melalu, berbagai resep.or .megrin dengan kolagen (ibronek in
dan laminin yang lerdapa. d, MES .Subuni, spcsiflk ^ dipwlih'*
iDigambar ulanB berdasarkan Yamada KM.
igambar ulang AMcshv ,ccognilJ\^encei
Dipublikasi kembali dengan izin yang
i Biol Chem 1991;266:2809

da

sualu

tUlan

P.a a glikosaminoglikan dinamai “protcin inti ; protein in ter ->ukti

Laminin (sekitar 850 kDa. panjang 70 " ^ B,) Y™?
polipeptida —ians^^ krUsi o™

terhubung untuk membentuk

makromolekul ini diberikan dalam pembahasan tentang

Protein yang terikat sccara ova<

GAG heparin atau heparan sulfat. konM

mcnoniolnya rantai GAG lain (dalam hal ini keratan

'X dan kondroitin sulfat). Rincian lebih lanjut tentang

glikosaminoglikan, dan fungsi proteog i a tersebut; bervariasi.

protein—laminin. entaktin. dan kolagen ^^mpon
• !i disintesis olch sel-sel di bawah nya.

r

^glisin, perlekan, agrekan, versikan, dckorin, biglikan,
. an ^^r°niodulin. Distribusi jaringan, sifat protcin kandungan

Proteoglikan ada lah protein yang menga ndu ng

glikosaminoglikan-glikosammoghka^J
oleh ikatan kovalen. Ielah
jenis proteoglikan, dan dinamai s.ndekan,

betaglikan,
g

yang menunjukkan subunit-subunit pr°te°g' c dan rangka filamentosa tampak
sangat memanjang. (Diprodu si ulang dengan izin dari Rosenberg L, Heilman
W, Kleinschmidt AK. microscopic studies of proteoglycan aggregates from
bovine articular canagt. ] Biol Chem I
1 »77. Dipublikasi ulang dengan
izin yang disamp
melalui Copyright Clearance Center, Inc.).

Qieh

pembe-

nan
UDP-GalNAc sebagai donor.
(TVasetilglukosa3. Ikatan N-glikosamin antara Ole jitemUkan pada min) dan
nitrogen amida Asn, sePert‘ ^ntesisnya diperki- glikoprotein
terkait-N (Gambar 46-1 )■

rakan melibatkan dolikol-P-P-oligosakari a.
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ricUA n:eniadi
da., gugus lain serta epin.erisa.si residu ^ d.nanu. IdUA. Knzimenzim yang mengatalisis

Asam
hialuronat
Protein
penghubu
ng
Keratan
sulfat
Kondroitin
sulfat

■V’V’V’V’V’V’W
rt^1
VM'iV'V'V'V'VV'ri^
TM
w ‘'V, I,.,

MW
f. I ■ I. *. !, I, I . ). I . .

Protein inti
Subunit

slllfiic.

En^

(PAPS; sulfat akt.f) sebaga. dor

suite

yang terletak di aparatus C ,olg. m. sangat sp -

^ 6) pad

di posisi yang berbeda (mis. karbon 2, 3.

’

mengatalisis perubahan residu glukuronil

Berbagai Glikosaminoglikan
Memperlihatkan Perbedaan Struk
Memiliki Distribusi yang Khas
poSisi

Pembentukan

protein

inti

berlangsung

di

retikulum

endoplasma, dan pembentukan setidaknya sebagian ikatanikatan tersebut juga berlangsung di sini. Sebagian besar dari
tahap-tahap

akhir

biosintesis

rantai

GAG

dan

modifikasi

selanjutnya berlangsung di aparatus Golgi.

B. P E MA NJ AN GA N R A N TA I
Gula nukleotida yang tepat dan glikosiltransferase yang sangat

ingan

konStituen.

,uas di

B.

KONDROITIN SULFAT (KONDROITIN 4-SULFA
& KONDROITIN 6-SULFAT)
_
oleh
pad;,

KS

GalNAc, GlcUA

GalNAc

Xyl-Ser; berkaitan dengan AH
melalui protein penghubung

KS I KS II

GlcNAc, Gal GlcNAc, Gal

GlcNAc
Sama seperti KS I

GlcNAc-Asn

Goto

AH

yang mengandung GlcUA, t *1P

Jengan

Belum ada bukti kuat

pada

GalNAc menggantikan
sulfat

sulfat di posisi 4’ atau 6 , dengan jumlah sekita per
unit disakarida.

KERATAN SULFAT I DAN II

posisi gula tertentu, dan (2) progresi rantai GAG yang sedang

C.

tumbuh menjauhi bagian membran tempat katalisis berlangsung.

Seperti diperlihatkan di Gambar 47-8, keratan
«
«
dari unit-unit disakarida berulang G«U» ^ mengandung sulfa, yang melekat pada
pos.s 6 G kadang-kadang Gal. Tipe I banyak terdapat d, korn ripe II ditemukan
bersama dengan k»ndro,tms melekat pada asam hialuronat d, jar.ngan .kat

misalnya introduksi gugus sulfat ke GalNAc

Ikatan Protein g

GlcNAc, GlcUA

; sulfat’ .................. :
'idak ada

GAG r

senyawa ini serupa dengan d.sakar.da yang d.te asam hialuronat,
GlcNAc. GalNAc g

Setelah rantai GAG terbentuk, terjadi banyak modifikasi kimiawi.

Ga
mb

bar 47-8. Ringkasan struktur glikosaminoglikan dan Perlek*^^
Ser, L-serin; Thr, L-treonin;
contohnya,
D-glukosamin; GalN, D-galaktosamin; Ac, asetil; Ga,8 hanyalah representasi kualitatif dan tidak ™enCm .jduronat maupun
-manosa; NeuAc, asam N- asetilneuraminat). Struktur ring 'as , (jerrnatan sulfat, yang mengandung baik asa
residu asam
n°H|PtSISi aSam uronat glikosaminoglikan hibrid misalnya Pf ,liDer|ihatkan selalu ada, misalnya sementara se agi ^ Diper|ihatkan irlurn "aL lu8a ian8an diasumsikan
GlcN
bahwa substituen ya g P ^. resjdu ini mengalami sulfasi pada derma
dimod.fikasi dan
n‘it di heparin membawa satu gugus 2'-sulfat, seba8ia( heparin, serta heparan dan dermatan sul
jzin darj
adanya trisakarida penghubung (Gal-Gal-Xyl) pada kondroitin sulfat'
Plenum Press, 1980. Diproduks. ulang 8
diproduksi ulang dengan izin dari Lcnnarz WJ. The Biochemistry of Glycopro
Springer Science and Business Media).

termasuk ca,ran korpus vitreous mata. tulang rawan, dan )■ longgar.

pada tulang rawan (lihat bawah). D.sakar.da t,

D. M O D I F I KAS I L E B IH L A NJ U T

Xyl

Asam hialuronat terdapat d, bakter, dan ters sin0vium> berbagai hewan dan jaringan.

tampaknya berlaku di sini, seperti pada kasus tipe-tipe tertentu

Hal ini tampaknya disebabkan oleh (1) sulfasi, terutama di posisi-

.-

^ing'*135’11?

disakarida berulang yang mengandung GlcUA

JL>. Ser
Gal

I(• iclUA asam L-iduronat;

ASAM HIALURONAT -^Iunit-unir

ikatan Xyl-Ser O-glikosida merupakan kompone

C. P E N G HE N TIA N P E MB EN TU KA N R A N TA I

_

Asam hialuronat terdiri dar, ranta, tak-bercaM 6 G(cNAc

Proteoglikan yang terhubung dengan kondroitinncolok

kompleks secara tepat.

.

Xv!

2-Sulfat 4-Sulfat

GAG akan dibahas secara singkat. Gambaran u *
GAG diringkaskan di Tabel 47-6.

rantai oligosakarida GAG. Hubungan “satu enzim, satu ikatan”

dalam pemanjangan rantai mampu melakukan perbanyakan GAG

gugus

dan ikatan pada protein inti,

spesifik dan terletak di aparatus Golgi diperlukan untuk menyintesis

ikatan yang terdapat di glikoprotein. Sistem enzim yang berperan

. pm

GlcUA

jenis jenis protein

distribusi di tingka
i i ______ fiinoci bioloizisnva.
lKatan n^sinc
pau«» -------------subselular, serta fungsi biologisnya.
Struktur (Gambar 47-8) dan distribusi ‘ ketujuh

A.

p 1 3 [H. 3 r

3_

tidaknya

komponennya, panjang rantai disakarida, •
inti tempat GAGs tersebut

6-Sulfat 6-Sulfat ''' GalNAc-^-*- Thr (Ser) (keratan sulfat II)

1

gul» sama lain dalam

kkat,

GlcNAc ( • '-. /g.

PM

6 -Sulfat

uronat, ikatan

(keratan sulfat I)

.14
“11^. ricUA
GlcNAcGlcUA- ►- Gal
Heparin
*1.4
IdUA GlcN ► GlcUA
dan
heparan
2-Sulfat S03_ S0
atauatau
Ac Ac
sulfat
................
po ------ *'■*Gal Jl^ Ga,^ Xyl — Ser
^Ga,NAci^G,cUA^
a1.
I'M,
IdUA^V
Dermatan sulfat
3 GalNAc-!—► GlcUA

amino, komposisi asam

sulfat dan posisi perlekatannya pada g ‘

.vflS'X GlcNAc — A s n

Gal-NeuAc

\yCf^
Ronlponen-

PV3
Ga. ^ Gal*^ Xyl -U Ser

&

r

C

sejumlah sifat berikut: K ^

p1.4

HP'

Kondroiti
Keratan
sulfat •
n
sulfat
dan
II

. jjuronil.

GlcUAii^

4- atau 6-Sulfat

t

Epimerase

gula akseptor dikatalisis oleh enz.m tersei

pM
GlcUA ^ GalNAc —GlcUA

hialurona

fosfosulfat
dAtl

Tujuh GAGs yang disebutkan di acas

Gambar 47-7. Gambaran skematis proteoglikan agrekan. (Diproduksi ulang
dcngan izin dari Lennarz W|. The Biochemistry of Glycoprotein and
Proteoglycans. Plenum Press, 1980. Diproduksi ulang dengan izin dari
Springer Science and Business Media).

Asam

, JenosmO-

sulfotransferasc dan menggunakan 3 ' °

^OICUA^OICNAC^OICUA^OICNAC.

GalNAc-Thr
Ser

Heparin

GlcN, IdUA

GlcN
GlcN

Heparan sulfat
Dermatan
sulfat

IdUA

Xyl-Ser

"GalNAc, IdUA, (GlcUA) GlcN

GlcN, GlcUA

Xyl-Ser

GalNAc

-

IdUA. ___ __________

-Sulfat melekat pada berbagai posisi gula (lihat Gambar 47-/)
Perhatikan bahwa semua GAG (kecuali keratan sulfat) mengandung asam

g|ukur0na«).

airan sinoviu..., jaringan
ikat longgar
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Tipe I dan ripe II memiliki perlekatan ya„p hc.pK , . prorein
(Gambar 47-8).
'
^ c|oeda ke

D. HEPARIN
Disakarida berulang pada senyawa ini
glukosamin (GlcN) dan salah satu dari I

".
llKn8andung

(Gambar 47-9).

Defisiensi Enzim yang Mengurcn^
Glikosaminoglikan Menyebabka
Mukopolisakaridosis
^ Sepcnj
Eksodan
endoglikosidase
menguraikan
pCfgantian

(3 T ^7"^

kebanyakan biomolekul lain. GAG nicnga1^1’^ jaringan

jaringan. Penyakit sel-I (ML-1I) dan pseudo- “° \ *Str°^* Hurler

Sebagian besar gugus' inn T-T "T™ mengalami N-sulfasi, tetapi

(turn-over). yaitu disintesis d.m diuraikan- ‘,iIltjan png

beberapa menp-il ^

dewasa, GAG umumnya memperlihatkan

N

GlcN juga membawa sebuah ester C sulfat

,m' asctllas1,

Sekitar 90%

adalah GlcUA

-

epimerase mengubah sekitar 90% residu Cl i r .tCIapi . ^ " IdUA setelah
rantai polisakarida terbentuk Mol 1 ,mcn,adi proteoglikan heparin
bersifat unik

yan<-

hmv °

r™?'"

residu serin dan glisin. Sekitar dua-pertim*

^

mengandung rantai GAG, biasanya 5-] 5 kn
jauh lebih besar. Heparin ditemukan

ka(?ang'

r<’S1.t 11 ser'n

kadang

mast dan juga di hati,

paru, dan kulit

8,ai'ula sel

nnnggu.
Pemahaman tenting
I'emanani.iM
.......
pada kasus glikoprotein (Bab 46) dan £
sangat dibantu oleh

pcngungk‘l{

yang terjadi pada

kt,|l,^‘t.ntu.

tc

metabolism)

.ni

F. DERMATAN SULFAT
Zat ini tersebar luas di jaringan hewan ^ 1
mirip dengan struktur kondroitin sulf-ir LP'

ru turnya

tempat GlcUA dalam ikatan (3-1,3 'd* c ,m1' ^

dl

ini mengandung

IdUA dalam ikatan a-,,3 padaG^
lembentukan IdUA terjadi, seperti pada hemrin.U i
sulfat, oleh 5’-epimerisasi GlcUA. Karena hal ini diatuTdeh aerajat
sulfasi dan karena sulrasi berlangsung tidak sj dermatan sulfat
mengandung baik disakarida MUA-C-IINT' maupun GIcUAGalNAc.
'C

GAG,

Penguraian CIAC; dilaksanakan oleh
Hn/im-enzim

ini

mencakup

dan

dicantumkan pada

Ia

kelainan

,|jkosidase lase lisosom.
tertentu,

c,H

^gllnium-

sulfrrase^n"berbagai
7

bawaan

,|-.iian hidro-

scral1^.

nya

berbagai

bekerja

secara

GAG. Sebagian enzim ini

’^kanisme Berbagai mukopolisakaridosis

'nlbar 47. penyebab yang sama, seperti diperlihatkan di

mcnlilikl

aUt0S0m

10.

Penyakit golongan ini diwariskan sebagai si ‘ j_junter resesif, dengan
sindrom

dan

Hurler

sindron,

Ccrc:lntuni

tiga mukolipidosis. Pada sialidosis mu

yang

jing

mungkin

merupakan

mukopolisakaridosis
^ pada
banyakdipelajari.PcnyakitgolonganinijarangdiJj;” ^ridosis
sebagian kasus, dapat diperoleh riwayat mukopo 1*^ yang dalam
keluarga. Pemeriksaan laboratorium SPC tidaknya membantu diagnosis
adalah pemeriksaan ad;l iksaan peningkatan jumlah GAG dalam urin
dan p*. fibrob,as> enzim-enzim yang dicuriga. d. sel darah P“c,h’ biopsi
atau kadang-kadang serum. Pada kasus terten >
^
jaringan dilakukan dan GAG yang telah menump ^ ditentukan
dengan elektroforesis. Pemeriksaan u mulai banyak tersedia.
Diagnosis pranatal dapat a & dengan menggunakan sel amnion
atau biopsi vilus

nama tersebut

an8

Ccpat

(MLQy47 7’ biokimiawi dan pemeriksaan

Is5]

'—0
HNS—

J—
.on y]

a

°P°Hsakaridosis

O

—

Gambar 47-9. Slruktur heparin. Potongan polimer memperlihatkan gambaran struktural khas heparin; unit disakarida berulang dipilih secara sembarang. Selain itu,
juga dapat ditemukan residu glukosamin n
^

I

1

: ___________________ ..lino

HNSO3'
GlcN

- ..................- --------- -------------------------- „
------------------------------ .

. ..

. . . . .

1

f.

Alternatif5-3

.

r»/ / /lifKK/f

duronat sulfatase Heparan

Sanfjlj
ppo A (MIM 252900)

MPS II

San 'ppo B (MIM
fil
San •ppo C (MIM
fil252930)

IIIA

Asetiltransferase

MPS

N-Asetilgluk°samin 6 -sulfatase

252920)

Sanfil •ppo D (MIM 252940)
Mo rquio A (MIM 253000)
Mo rquio B (MIM 253010)
Ma r°teaux-Lamy (MIM
253200)
% (MIM 253220)

sulfat N-sulfatase (sulfamidase)

MPS

tt.N-Asetilglukosaminidase

DIB

Galaktosamin 6-sulfatase ^Galaktosidase

MPS

N-Asetilgalaktosamin 4sulfatase (arilsulfatase B)

IIIC

3 Glukuronidase

MPS
HID

„

• juga

i-O-sulfaled (Dimodifikasi, digambar, dan diproduksi ulang dcngan i/in dari Lindahl
U, el al. Structure and biosynthesis ol heparin-1 <polv-dt (fnirides. Fed Proc 1977; 36:1').)

Heparan sulfat
Heparan sulfat Heparan sulfat
Heparan sulfat
Keratan sulfat, kondroitin 6-sulfat
Keratan sulfat Dermatan sulfat
Dermatan sulfat, heparan sulfat,
kondroitin 4-sulfat, kondroitin 6sulfat
.......................

:

:

MPS
(MIM

256550)

IVB
ML
I
■ MPS vi
ML

Hurler

VII
ML III

Sialidase (neuraminidase)
UPp.NLasetilglukosamin: glikoprotein N-

Fragmen

glikoprotein

Fragmen glikoprotein

asetilglukosamininilfosfotransferase (hidrolase asam yang tidak
memiliki residu

fosfomanosil)
Seperti pada ML II tetapi
Hefisiensinya tidak total

(MlM 252600)

HNA
c
GlcNAc
"
rin; namun, rangkaian

Dermatan sulfat, heparan sulfat

MPS

:IIMPS

(Con Ji

Dermatan sulfat, heparan sulfat

lduronidase

(MIM 607014), ^cheie
(MIM 607016), ^urlerScheie (MIM 607015)

Hunter (MIM 309900)

Defek
Enum
a-L-

MPS

Hur,er

pseudo-polidistrofi

_______ _ ___________

dapat ditemukan residu glukosamin non-O-sulfated’atau

ikatan heksosaminidat. Dari asam hialuronat, enzim akan

diagnostik pada mukopolisakaridosis (MPS) clan mukolipidosis

; Nama

Muk

ch2oso3‘
J --- r\

OH
VBOX5& 1
GlcUA
------------- O

Oj
GlcN

juoa

! Metabolit di Urin ............
Nam

sel-I (MIM
252500)

0

rantai

karena

PenVakit

0

katabolisme

yang menumpuk karena blok metabolik, seperti pada
kasus mukolipidosis.
Hialuronidase adalah enzim penting yang berperan
dalam katabolisme asam hialuronat dan kondroitin sulfat. Zat
ini adalah endoglikosidase yang tersebar luas dan memotong

di

untuk kedua penyakit terakhir ini

IVA

co;
) --- ® (—
k°H /

pada

peningkatan ekskresi berbagai fragmen glikoprotein di urine,

karena masih relatif k^Ul1akan secara luas di bidang klinis, tetapi

Muko»ipidosis

CHJ0S03“

cr'yntu

genetik

diuraikan di Bab 46. Sebagian besar kelainan ini ditandai oleh

'olipidosis I, ML-I), terjadi penimbunan berbagai •gQsakarida

Sia|idosis

. OH

dan sfingolipidosis (Bab 24). Di

yang berasal dari glikoprotein dan gangliosida

Kelainan

oligosakarida glikoprotein (mis. manosidosis, fukosidosis)

‘ bawaan defisiensi enzim spesifik

berurutan untuk mcnguniik*^ ^

Molekul ini terdapat di banyak permukaan s I suatu proteoglikan
aga*
dan terletak ekstrasel H
mengandung GlcN dengan N-sulfat yane I'iT" IfV daripada heparin,
C
dan tidak seperti heparin • M
predominannya adalah GlcUA.
’ asani Llr°nat

....
berbagai (Bab 24) telah

metabolism^’ mukopolisakaridosis ( label i7-7).

eksoglikosidase.

E. HEPARAN SULFAT

.|<0snngu,‘K,v*

n

mil^0polisakaridosis

tertentu.

a

Jika metabolisme (inborn errors of

mengenai

dinamai

cAC,

sePerli

jalur penguraian oSfi„golipid
1

dengan gambaran kombinasi yang umum dijumpai

(ML-III) dijelaskan di Bab 46. Kata dTU °^P‘^osls’ dipertahankan

sampai

lambat, dengan waktu paruh dalam bilangi,n

residu asam uronat adalah IdUA P I awalnya, semua asam uronat

mekanisme penyebabnya melibatkan mislokasi enzim lisosom

Kata mukolipidosis” diperkenalkan untuk menamai P^nvaku

Fragmen glikoprotein

,n- .....
.. 1 ,
, j ccTlie
biochemical
diagnosis
of
mucopolysaccharidoses,mu
penyakit golongan mi
Dimocbftkas. dan
ulang; dengan
izin dari DiNatale P, m*» | '
Daldiproduks.
Fm<xcme
‘f
b Ob?
"m:dengan
" a°liC D l m . . Lnakan un.uk memeriba banyak enzim di
alas.
Pasien
pe
memperlihatkan
beragam
gambaran
klinis amnion,
yang dapa,
mencakup
kske™han
Fibroblas,
leukosit,
jaringan,
sel cairan
atau
serum dapat
cHfcU knrnea, retardasi
mental,
kaku
sendi, kelainan
jantung.
hepatosplenomega
_ _______t, , .t.„i,:._„
inntunc,
hepal
perawakan
nendek bergantung pada penyakit spesifik dan tingkat keparahannya.
djpastikan.
Paling tidak satu
‘Nama MPS V littk lag^igMnakan. Eksistensi MPS VII. (diperkirakan adalah defisiensi
glukosamin 6-sulfa,ase; MIM 253230, belum dip
kasus defisiensi hialuronidase (MPS IX: MIM 601492) pernah dilaporkan.
(kJ) Ediliones E[mes
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A. BEBERAPA FUNGSI PROTEOGL

Mutasi (-mutasi) di gen yang
menyandi hidrolase lisosom yang
terlibat dalam penguraian
satu
T
atau lebih GAG
Gangguan
hidrolase
lisosom
---------Penimbunan
substrat di berbagai
jaringan, termasuk hati limpa.
tulang, kulit, dan susunan saraf
pusat

GAG SPESIFIK

menghasilkan suatu tetrasakarida dengan struktur (GIcUA- P-1,3-

G1cNAc-P-1,4)2, yang dapat diuraikan lebih lanjut oleh pglukuronidase dan P-Af-asetilheksosaminidase. Yang
mengejutkan, hanya satu kasus defisiensi genetik enzim ini yang
pernah dilaporkan.

Proteoglikan Memiliki Banyak Fungsi
Seperti dinyatakan sebelumnya, proteoglikan adalah molekul yang
sangat kompleks dan ditemukan di setiap jaringan tubuh, terutama di
MES atau “setiap dasar”. Di MES, molekul ini berikatan satu sama
lain dan juga dengan komponen struktural utama matriks, kolagen
dan

elastin,

dengan

cara

yang

cukup

spesifik.

Beberapa

dm penyembuhan luka. Kemampuan. . ggarkan "P
kc dalam matriks ekstrasel sehingga 01
mungkin penting dalam hal ini. 1 .ngpny* ^ berpe™
hialuronat clan kondroitin si.llat di
menentukan sifat kc resibili.as (lihat ba^ > , (ul
Kondroitin sulfat lerletak di bagiat
endokondral yang mengalami kaUihkas. «^ukan
di tulang rawan. Kondroitin sulfat
neuron tertentu umgkin iku. men«£ [ahankan
endoskeleton yang membantu neuron
" Bai'k keratan sulfa. I maupun d>=rma“” an[3ra seratditemukan di kornea. Keduanya terletak d [ransp»«n
sera, kolagen dan berperan penting dalam .
kornea. Perubahan komposisi proteoglikan y j , buh.
di iarinean parut kornea akan lenyap ).ka kc.
Adanya dermatan sulfat di sklera juga daf«t b
mempertahankan bentuk keseluruhan mata. K

dengan mcmbran plasma sel, dengan protein mtinya
yang menembus membran. Di membran, molekul mi
“
-

‘ Heparin adalah anukoagulanpe,it.ngberikatan dengan faktor X dan XL P
yang paling penting adalah dengan an trom ^
(dibahas di Bab 50). Heparin ,uga dapat ber

juga ditemukan di membran basal ginjal bersama ^elV1'
in

kolagen tipe IV dan laminin (lihat atas), tempat moleku

•

ri* ^CrPcran besar dalam menentukan selektivitas muatan

filtrasi glomerulus.
.i[einukan
k;,n

bentuk

if-it dapat

dalam

1

Mold* . "»
1

^ny,
plasma
s ecar a

sitokin

ini terhadap sel. Selain

itu, sebagian

dari mereka

berinteraksi dengan protein perekat tertentu, seperti fibronektin dan
laminin (lihat atas) yang juga terdapat di matriks. GAG yang
terdapat

pada

proteoglikan

adalah

polianion

dan

karenanya

mengikat polikation dan kation, misalnya Na' dan K\ Kemampuan
yang terakhir ini menyebabkan air tertarik oleh tekanan osmotik ke
dalam matriks ekstrasel dan berperan menentukan turgor. GAG
juga berbentuk gel pada konsentrasi yang relatif rendah. Karena
gel,

proteoglikan

dapat

berfungsi

sebagai

saringan

menghambat lewatnya makromolekul besar ke dalam MES, tetapi

tun^0Ij

apikal, dan memperlihat an

pn2eluarkan

pada gambar. Hal ini
kurang sehingga

aterosklerotik karena sel inilah yang berproliferasi pada lesi
..
berfungsi

keratan sulfat an
asam hialuronat meningkat. Perubahan-perubahan mi mungkin
berperan menyebabkan osteoartritis, demikian juga peningkatan
aktivitas enzim agrekanase yang berfungs menguraikan
su,w:"

keratan sulfat I; OS, dermatan sulfat, US, p

agrekan. Perubahan jumlah GAG tertentu kulit juga dijumpai
pada penuaan dan hal ini memban menjelaskan perubahanperubahan khas yang terlihat organ ini pada usia lanjut.

yang

yang merupakan lingkungan mikro

rawan menurun seiring pertambahan usia, sedangkan jumlah

pXka,on sll danI'^uatoTgTotSulus^niol (HS)

proton

tepi bergelombang ke a am

patologis penyakit tersebut. Jum* kondroitin sulfat di tulang

e

membran

penyerapan

Suatu ATPase pemindah proton m ^ ^ resorpsi, melewati

sebagai autoantigen sehingga berperan timbulnya gambaran

. <KS 1 dan DS1 . Berperan dalam struktur sklera (DS)

bergclombang

c

(ruffled border) yang berperan utama « tulang (Gambar 47-12).

sulfat mungkin berperan penting dalam pembentukan p a'
aterosklerotilc di arteri.

dari sel
domain

tunas hematopoietik pluripoten. Osteo as

utama yang disintesis oleh sel otot polos arteri. Dermatan

: ■«»

berasal

Osteoklas adalah sel multinukle y

ini mungkin berperan menyebabkan kurangnya daya le at

in

dibahas lebih

lanjut di sini.

kurang memiliki he paran sulfat di permukaannya, dan a

Pada berbagai jenis artritis, proteoglikan mungi

berasal
^ daiam

pemeliharaan matriks tulang, tetapi ti a

Selain itu, dermatan sulfat tampaknya merupakan GAG

pertumbuhanqikat polikation dan kation
. Sebagai P°l,a"'°n/ fur9 berbagai jaringan • Ikut serta menentukan y . Bekerja
sebagai penyaring di Mb

enyerapan

resorpsi dan

dari osteoblas; sel im juga tamp ny

menyintesis GAG ini dalam jumlah sangat besar sehingga

(mis.

^ 0steoblas

ost*

osteoblas dengan pengendapan tulang.

sulfat berikatan dengan lipoprotein berdensitas rendah.

karena strukturnya yang memanjang dan sering membentuk
volume yang besar di matriks secara relatif terhadap protein.

Asam hialuronat mungkin penting dalam migrasi sel tumor

(Gambar 47-11). Osteoklas

fisik

• ^

jenis sel utama yang berperan
dan pengendapan tulang adalah

.

hormon.

peningkatan beban yang harus disangg

melalui MES. Scl tumor dapat menginduksi fibroblas untu

diikuti siklus

ini oleh pengendapan
.

P E NU AA N

sel tumor dapat mudah menyebar. Sebagian sel

Renlodeling

memungkinkan tulang beradaptas, ter

P E NY A K I T

mengalami

d'nam‘^"fyang

jaringan tulang *

heparan sulfat. Dari berbagai proteoglikan ini, dermatan

memungkinkan difusi molekul kecil secara bebas. Sekali lagi,
agregat makromolekul yang sangat besar, proteoglikan menempati

remodeling terus menerus, berupa re

Tunika intima dinding arteri mengandung proteoglikan

Tabel 47-8. Beberapa fungsi
glikosaminog
proteoglikan
fibronektin, laminin, P

;. ne

Tulang adalah suatu struktur

asam hialuronat dan kondroitin sulfat, dermatan sulfat, dan

sifat rantai polisakarida GAG yang panjang dan kemampuannya
menjadi

D E N GA N

fisiologisnya.

sel tumor.

elastin. Interaksi ini penting dalam menentukan susunan struktural
dengan faktor pertumbuhan misalnya TGF-p, yang memodulasi efek

1 r°teoglikan juga ditemukan di lokasi intrasel, mis. nya
nukleus; fungsinya di organel ini belum diketahui. Moleku
ini terdapat di beberapa granula penyimpanan atau sekretori ,
misalnya granula kromafin medula adrenal. Diperkirakan
bahwa proteoglikan berperan dalam pengeluaran isi granu a
granula tersebut. Berbagai fungsi GAG diringkaskan pada
label 47-8

B. K E TER KA I TA N
U TAM A &

proteoglikan berikatan dengan kolagen dan yang lain dengan
matriks. Beberapa proteoglikan (mis. dekorin) juga dapat berikatan

organiknya sebagian es“ "U|7_9. koiagen tipe I adalah tulang tercantum
pada
•
_g5o/0 materi al
protein terbanyak, yangmembentuk 90 9!»
^
organik. Kolagen tipe V )uga terdapa dalam)
^ d;
demikian juga sejumlah protein n°nko^ ^ anorganik antaranya
reladf spesifik untuk "'“f.^^^iapa.it- atau mineral terutama adalah
knsta
ium,
Ca10(PO4)6(OH);-betsama dengan n^riu
g^
karbonat, dan H-ond* *du»’^parit member!
terkandung dalam tulang (Bab 44). Hid
P
umuk
tulang kekuatan dan ketahanan yang d p melakukan fungsi

memerantarai pertumbuhan sel dan komunikasi antarsel.
paling tidak sebagian oleh heparan sulfat. Proteoglikan

#(***'asam
jaringa"

dapat berfungsi sebagai reseptor dan juga dapat ikut serta
I erlekatan sel pada substratumnya dalam biakan diperantarai

l,C

juga terdapat di tulang rawan.

YANG MENGALAMI MINERALISAS

1 r°teogHl<an tertentu (mis. heparan sulfat) berikatc

........ ................. If nlorfaSenesis
nUK„,.„,
memungkinkan terjadinya migrasi sel scl**1
i...Kin nka. kemamntiann;
memungkinkan tcr,,uu

iduronidase.-Penimbunan berlebihan GAG di jarimnn yang disebutkan di
gambar masing-masing dapat menyebabkan
menyebabkan hepatomegali, splenomegali, gangguan pertumbuhan
wajah kasar, dan retardasi mental.

TULANG ADALAH JARINGAN IKAT

sirkulasi.
- ^Hgat tinggi

Asam hialuronat memiliki konsentrasi V*1'* ran

Gambar 47-10. Skema sederhana penyebab mukopolisakaridosis misalnya
sindrom Hurler (MIM 607014) dengan enzim yano terkcna berupa a-L-

dan manusia.

spesifik dengan lipoprotein lipase yang terdapat di dinding
kapiler, yang menvebabUan enzim ini dibebaskan ke dalam

1

Lr

me”.^r0jcsiapatit

uan pH lokal diperlihatkan
lebih menjadi 4,0 atau

^ ^ demineralisasi- mudah larut dan

memungkinkan terja my ^

mencerna

Terjadi pembebasan protease

asam lisoson

diakses.

protein-protein matriks yang kini ^
Osteoblas—sel mononukleus yang

prekursor
beras< ^

mesenkim pluripoten—menyintesis sc agu

besar

protein
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Tabel 47-9. Protein utama yang terdapat cli
tulang'
Keterangan ""
Kolagen
\ Sekitar 90% total nm^TTV *
Kolagen tipe I
; Terdiri dari dua rantai c l m9'
....................................................j_._dan satu a2(l).

--------

Prote,n

yang mengandung kalsium dan fosfat P^^nny*

mas‘^

ditemukan di tempat mineralisasi. tetap' ^fcan. dengan
belum jelas. Kolagen tipe 1 tampaknya d,,n‘ . celah antara
belum jelas.
,Cclan
anta .
. .Kolagen tipe I tampaknya
i n . i ri |ah.li
c-eia"
mineralisasi yang pertama kali terlihat ch ^

*'

Ko^gen_tipe V j Komponen minor........................................................

Protein nonkolagen ; Campuran berbaani'nr^''■............................................
Protein plasma
; plasma
Protem

OsteokJas Mesonkim Matriks yang bam erben.uk (osteoid)

,1, dilap°rbn

molekul yang herdampingan. Akhir-akh*'

perharian
a sia|0protcin

ditujukan

kepada fosfoprotein asam. m«sa

Protein-

tulang. yang berfungsi sebagai tempat n11^ poli'^P^ protein ini
mengandung

motif

(mis.

rang^.^

poli-Glu)

nienibentuk

yang

mengikat kalsium dan mu*U5 ^^j-omolekul, perancah awal untuk
mineralisasi. Beberapa ^ juga dapat misalnya proteoglikan dan
■

KS-PG II (dekorin) j Mengandung satu' rantai GAG- .................................

; - - y^^g dftemukan di jaringan lain.
KSfGW ......................... : Spesifik-tulang.
.............................

Protein SPARC tulang3 J Tidak spesifik-tulana ..................................................
(osteonektin)
;•
Osteokalsin (protein I Mengandung ‘residuV ..................................................
Gla tulang)
; korboksiglutamot yang
............................................
Osteopontin

j Tidak spesifik-tulang. ...............................................

....................................................... i - - Jf.r?jikosi|asi dan terfosforilasi.

glikoprotein tcrtt berfungsi sebagai inhibitor nukleasi.bah"*
Pada orang dewasa sehat, diperkirakan

serT1enrara

seki t a r

4% tulang

kompakta diperbarui setiap *;l U sekitar 20% tulang trabekular diganti.
.

nlCtaboIismc

Banyak faktor berperan dalam rcgulaSltjisinggung di tulang, namun
hanya sedikit yang akan

hormon

1,25-dihidroksikolekalsiferoD

piiratiroid

kortikosteroid). H°rnl°lt,oStc0klas, dan 1,25-dihidroksikolelcalsiferol

tirosin.

juga merang^1 - sementara kalsitonin dan estrogen menghamb*

;

BANYAK PENYAKIT METABOLIK &
GENETIK MELIBATKAN TULANG

W? dfn9an berbagai

efek d, tulang; banyak yang
menginduksi pertumbuhan
tulangektopik.

Osteoprotegerin ; Menghambat oVteoklas'to
genesis.

P otem nonkolagen dilaporkan mem.I.ki
berbagai fungsi, .ermasuk peran
dalam numeral,saw; namun. sebag.an besar
fungsi ini masih spekulatif ^
kemungkmannya bahwa protein nonkolagen
yang ,idak spesifik-,„lan«
berperan kune, dalam mineralisasi. Sejumlah
protein lain juga terdapat di
tulang, termasuk suatu tyrosine-rich acidic
matrix protein (TRAMP), beberapa
faktor pertumbuhan (mis. TGF|3), dan enzim
yang berperan dalam sintesis
kolagen (mis. lisil oksidase).
-'KS-PG,
kondroitin
sulfat-proteoglikan;
ini
yang
ditemukan
di tulang (Tabel
serta berbagai faktor
serupa
dengan
dermatan47-9)
sulfat
PG
pertumbuhan
dan
sitokin.
Sel
ini
bertanggung
jawab
bagi
(DS-PG) tulang rawan (Tabel 47-11)
‘SPARC, secreted protein acidic and rich in cysteine.

pengendapan
selanjutnya.

matriks

Osteoblas

tulang

baru

mengontrol

(osteoid)

mineralisasi

dan

mineralisasi

dengan

mengatur

lewatnya ion kalsium dan fosfat melalui membran permukaannya.
Fosfat terssebut mengandung fosfatase alkali, yang digunakan unruk
menghasilkan ion fosfat dari fosfat organik. Mekanisme yang terlibat
dalam mineralisasi belum sepenuhnya dipahami, tetapi hal beberapa
faktor diperkirakan berperan. Fosfatase alkali ikut serta dalam
mineralisasi, cerapi ini saja belum memadai. Vesikel kecil (vesikel
matriks)

^
.. I ..hmn vane terdapat di tulang membranosa..Osteoblas
Gambar 47-11. Gambaran ske matis sel-seu a ,g
membentuk matriks yang
(berwarna lebih muda) sedang menyintesisS P
berdiferensiasi menjadi
memerangkap sel. Sewaktu hal ini berlangsung■
“ \ ^ HiJogy; Text s A„as_ cd ke.10.
osteosit. (Diproduksi ualng (lengan izin dari Junque < »

menghambatnya (mis.

Sialoprotein tulang ; Spesifik-tulang. Sangat’ .............................................

j |er9likosilasi( dan tersulfasi di

—ugaiMaag uu i ---------------- ----

sini. Sebagian faktor merangsang osteoblas ^ ^g lain paratiroid dan

... j-jn genetik
Beberapa contoh penting penyakit metaboh yang mengenai tulang
dicantumkan di Tabel * ' ditandai Osteogenesis imperfekta (tulang
rapu oleh fragilitas tulang yang abnormal. Sklera s tipis dan
translusen serta mungkin tampak defisiensi jaringan ikat. Empat
tipe P*nyaW* . ,uas luas, parah, dan bervariasi) relah dikenal, dan M
^ yang terjadi pada neonatus adalah ripe yang P „
Bayi yang mengidap.penyakit .n. dapat
90%
multipel dan tidak dapat bertahan hidup. L e b m u c a s i pasien
dengan osteogenesis imperfekta Bengal.
di gen COLlAl dan COL1A2. yang " tercaJ menyandi rantai proa 1(1) dan
Pr°“2<^ Te mencakup lebih dari 100 mutasi di kedua gen in, dan
hi
delesi gen parsial dan duplikasi. Mutas, lam
*£kan
penggabungan RNA, dan tipe yang terser,ng me Y ^ digantikannya
glisin oleh asam ammo lam yang ^ sehingga mengganggu
pembentukan held
?
umum, mutasi-mutasi im menyebabkan be.kura g, y ekspresi
kolagen atau menimbulkan kelaman stru m, proa yang kemudian
membentuk fibril abnorm;aJ y g memperlemah keseluruhan struktur
rulang.
satu rantai yang abnormal, ranta, tersebur dapat ber nte ^ dengan
dua rantai normal, tetap, protem t,dak dapa
P^
sehingga terjadi penguraian enzimatts semua rantai- chnamai
“bunuh diri prokolagen” (procolagen su,cM dan

McGraw-Hill, 2003).

faktor lain,

akibat Sa^a^* ‘satL1 contoh mutasi negatif dominan, suatu
bar • I yan& Serin8 dijumpai jika suatu protein terdiri dari yaK
Subllnir
subunit berbeda.
e
.
0]ePj °petrosis (marble bone desease) yang ditandai ,

,

Jneningkatnya

kepadatan tulang, disebabkan oleh

b a,

tubuh meresorpsi tulang. Salah satu k^c, Penyakit ini

ITlarnpuan

disertai oleh asidosis tubulus ginjal dan

a S1

asi serebrum.

Penyakit ini disebabkan oleh mutasi di «rletak di kromosom 8q22)
yang menyandi karbonat ^ 1 raSC ^ (KA II), satu dari empat isozim
karbonat

an, K r.ase

yang terdapat di jaringan manusia. Reaksi yang

i ata tsis oleh karbonat anhidrase diperlihatkan di bawah:

CO, + H .O <-> H2C03 <-> H+ + HC03-

I ada osteoklas yang berperan dalam resorpsi tulang, KA II
tampaknya memberikan proton untuk menetralkan ion OH yang
tertinggal di dalam sel ketika ion H' dipompa melalui tepi
bergelornbang (lihat atas). Oleh karena itu, jika aktivitas KA II
berkurang pada osteoklas, resorpsi normal tulang tidak terjadi dan
timbul osteopetrosis. Mekanisme kalsifikasi serebrum belum
jelas,

sedangkan

asidosis

tubulus

ginjal

mencerminkan

kurangnya aktivitas KA II di tubulus ginjal.
Osteoporosis adalah pengurangan massa jaringan tulang per
satuan

volume

yang

progresif

dan

generalisata

serta

menyebabkan kelemahan tulang. Rasio mineral terhadap elemen
organik tidak berubah di tulang normal sisanya. Fraktur berbagai
tulang, misalnya kaput femur, mudah terjadi dan menimbulkan
beban

besar baik bagi pasien

masyarakat. Di antara berbagai

maupun

sistem

estrogen serta interleukin-1

dan

-6

tampaknya

berkaitan erat dengan timbulnya osteoporosis.

kesehatan

KOMPONEN UTAMA TULANG RAWAN ADALAH
KOLAGEN TIPE on & PROTEOGLIKAN TERTENTU
Protein-protein utama tulang rawan hialin (tipe utama

tulans; rawan) dicantumkan di Tabel 47-11- K° agen tipe
II adalah protein utama (Gambar 47-13), dan sejum ai tipe
minor kolagen lainnya juga ditemukan. Selain 'omponen
komponen ini, tulang rawan elastik mengandung e

^

tulang rawan fibroblastik mengandung kolagen tipe . u an&
rawan mengandung sejumlah proteoglikan yang ^rP ^
penting dalam kompresibilitasnya. Agrekan (se tar
kDa) adalah proteoglikan utama. Seperti dip^r i
Gambar 47-14, molekul ini memiliki struktur

‘

kompleks, dan mengandung beberapa GAG (asam

&

11

kondroitin sulfat, dan keratan sulfat) serta Pr°te^^^^n. ^
dan protein inti. Protein inti mengandung tiga om .
dan C. Asam hialuronat berikatan secara nonkov en ^
domain A protein inti serta dengan protein peng

1Uj - |^
i a
rona^’

menstabilkan interaksi protein inti dengan asam ^

rancai

Rantai keratan sulfat terletak di domain B, se ang
kondroitin sulfat terletak di domain C; kedua tipe
•i
ii
J
•
Protein inti juga
terikat secara kovalen pada protein inti, A ^
mengandung rantai oligosakarida terikat-O dan - •
Proteoglikan lain yang ditemukan di a^ej<an
memiliki struktur yang lebih sederhana daripac a ag

.^.
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Tabel 47-io. Sebagian penyakit metabolik dan

Tabel 47-11- Protein utama yang ditemukan di
tulang rawan
Dmtnin Keterangan ............................................................ ............

Penyakit i Keterangan ...........................................................

Rakitis .........................j

Sering disebabkan oleh defisiensi
hormon pertumbuhan, tetapi juga
memiliki banyak penyebab lain ____
Akibat defisiensi vitamin D sewaktu

Osteomalasia

Akibat defisiensi vitamin D sewaktu

^iPerParatir0idisme

Kelebihan paralhormon

Dwarfism (cebol) j

Osteogenesis
M|

Krfek,a (mis-

M 166200)

ion

Tulang

rawan

adalah

suatu

jaringan

avaskular

dan

memperoleh sebagian besar nutriennya dari cairan sinovium.
Tulang rawan memperlihatkan pergantian yang lambat tetapi
kontinu. Berbagai protease (mis. kolagenase dan stromalisin)
yang disintesis oleh kondrosit dapat menguraikan kolagen dan
protein lain yang terdapat di tulang rawan. Interleukin- 1 (IL-1)
dan faktor nekrosis tumor a (TNFa) tampaknya merangsang
pembentukan protease-protease ini, sedangkan transforming growth
factor fi (TGF(3) dan faktor pertumbuhan mirip-insulin I (IGF-I)
umumnya menimbulkan pengaruh anabolik terhadap tulang
rawan.

^R K°NDRODISPLASIA

rav ^
MENCAKUP
MUTASI Dl GEN YANG
MENYANDI KOLAGEN TIPE II &
RESEPTOR FAKTOR PERTUMBUHAN
FBBROBlLAS
Kondrodisplasia adalah sekelompok heterogen penyakit herediter yang
mengenai tulang rawan. Penyakit kelompok ini bermanifestasi sebagai
perawakan cebol dengan

Osteoartritis

Kolagen tipe

V, VI, IX, X,

rorei"

Proteoglikan

Proteoglikan utama di tulang
rawan
Ditemukan di beberapa tipe

Large nonaggregating
proteoglycan
DS-PG

• Sejumlah kecil kasus disebabkan
oleh mutasi di gen COLI A...................

(dekorin)

tulang rawan

II

■ Akibat mutasi di gen COL2A1.

Serupa dengan KS-PG I di
tulang
Serupa dengan KS-PG II di

(biglikan) 1
DS-PG

..........................................................

a-

Agrekan

; Sering pada masa pascamenopause ! atau
pada penyebab lain, bersifat ■ lebih
gradual dan terkait-usia;
! sejumlah kecil kasus disebabkan oleh
mutasi di gen COLlAl dan j COL1A2
sertd mungkin di gen

XI berikatan silang dengan

tipe II. Tipe IX mungkin membantu
mengontrol diameter serat kolagen tipe

II

tulang
Mungkin berperan dalam
pengikatan kolagen tipe
pada permukaan tulang rawan
Mungkin menghubungkan
kolagen tipe II dengan
permukaan kondrosit

Kondronekf

s,

anggota badan yang pendek dan beragam kelainan tulang
lainnya. Sebagian disebabkan oleh berbagai mutasi i gen

■Protein inti DS-PG I dan DS-PG II homolog dengan protein inti KS-I G I

ndrom Pfeiffer,
(MIM 101600)

; Mutasi di gen yang menyandi
reseptor faktor pertumbuhan

Sindrom Jackson- We.ss ■ Mutasi di gen yang menyandi : FGFR2.
(MIM 23150) dan Grouzon
(MIM
«

COL2A1 yang menyebabkan pembentukan kolagen tipe
abnormal. Salah satu contoh adalah sindrom Stickler ) ang
bermanifestasi sebagai degenerasi tulang rawan sen i
korpus vitreous mata.
Kondrodisplasia yang paling dikenal a aa|

kolagen total di tulang rawan sendi.

Terdiri dari tiga rantai a 1(11)

XI

Akibat berbagai mutasi di gen COLlAl dan
COLI A 2 yang mengenai sintesis dan
struktur

Beberapa

«'c Histology: Text & Atlas, cd ke-10. McCraw-l till, 200 i).

Kondronektin berperan dalam perlekatan kolagen tipe II pada
kondrosit.

Kolagen

90-98%

II

Osteoporosis

Gambar 47-12. Gambaran skemaf
hidrogen dibebaskan ke dalam linukim^0™^ asPe*< peran osteoklas dalam resorpsi tulang. I n/im lisosom dan
perifer osteoklas. Pengasaman lingkune^30 yan6 lercipta oleh perlekatan antara matriks tulang dan zona bebas
pH optimal bagi aktivitas hidrolase lie m ° ini niCfiipermudah larutnya kalsium fosfat d.iri tulang dan merupakan
tulang diserap ke dalam sitoplasma
^arena ',u- matriks tulang d.ipat dikeluarkan dan produk resorpsi
imia yang diperlihatkan di gambar rrT °° JtlS mun8*<ln dicerna lebih lanjut dan dipindahkan kc kapiler. Persamaan
dengan izin dari Junqueira LC, Carneiro I ,.erUj pac*a kerja karbonat anhidrase II, yang dijelaskan di teks (Diproduksi ulang

Protein kolagen
Kolagen tipe II

1

akondroplasia, yaitu penyebab tersering perawakan ce o

makrosefalus, dan berbagai kelainan tulang lainnya.
0
••
i —:c;fn r autosom
Keadaan im sering diwariskan sebagai sifat autoiun. dominan,
tetapi banyak kasus disebabkan oleh mutasi baru. Dasar molekular
akondroplasia diringkaskan di Gambar 47-15. Akondroplasia bukan
suatu penyakit kolagen, tetapi disebabkan oleh mutasi di gen yang
mengode reseptor faktor pertumbuhan fibroblas 3 (FGFR3). Faktor
pertumbuhan fibroblas (fibroblast growth factor) adalah suatu famili yang
terdiri dari sedikitnya sembilan protein yang memengaruhi
pertumbuhan dan diferensiasi sel yang berasal dari mesenkim dan
neuroektoderm. Reseptornya adalah protcin transmembran dan
membentuk suatu subkelompok famili reseptor tirosin kinase.
F(',I:R3 adalah salah satu anggota dari

Ankorin C

ini tidak ditemukan mutasi tersebut. Seperti ditunjukkan di
Akondroplasia (MIM 1
00800) dan displasia
tanatoforik2 (MIM 1

Tabel 47-10, displasia tulang lainnya (termasu sin rom

: Mutasi di gen yang menyandi ;
FGFR3.

II
sindrom
kraniosinostosis tertentu) juga disea an o
• i]• nmr FGF. 1

;

mutasi dt gen yang menyandi resepioi

87600)

dengan anggota badan yang pendek. Pasien memi i -t
anggota badan yang pendek, ukuran torso/badan nor «. ,

clan
KS-PG II yang terdapat di tulang (Tabel 47-9). Kemungkinan Pe"lclns*n"^
in bahwa osteoblas tidak memiliki epimerase yang <' 3 utu an
adalah
mengubah asam glukuronat menjadi asam iduronat, dan asam icurona
ditemukan pada dermatan sulfat.

'Sindrom

Pfeiffer,

)ackson-Weiss,

dan

Crouzon

adalah

sindrom

kraniosinostosis; kraniosinostosis adalah kata yang menandakan fusi
prematur sutura di tengkorak.
•Displasia tanatoforik (Yunani thanatos "kematian" + phoros "mengandung/
membawa") merupakan displasia tulang bersifat mematikan yang tersering
pada noenatus, dan memperlihatkan gambaran serupa dengan gambaran
klinis akondroplasia homozigot.

subkelompok ini dan memerantarai kerja FGF3 pada tulang
rawan. Pada hampir semua kasus akondroplasia yang telah
diteliti, mutasi diketahui melibatkan nukleotida 1138 dan
menyebabkan substitusi glisin oleh arginin (residu nomor 380)
di domain transmembran protein sehingga protein menjadi
inaktif. Pada orang yang tidak mengidap penyakit

ipe Iain

displasia tulang (displasia diastrofik) diket ui ise
oleh mutasi di pengangkut sulfat. Oleh karena iti,
teknologi DNA rekombinan displasia tulang ni sem
dipahami.

RINGKASAN
•

Komponen utama MES adalah protein struktural g elastin,
dan fibrilin; sejumlah protem ^us (m,, fibronektin dan
laminin); dan berbagai proreog ^

•

Kolagen adalah ptotein yang pjta*Semua hewan; sek.tar 25 npe telah berhas '
kolagen mengandung rangkaian hehK* t atau
pendek dan struktur berulang (Gly- ' n
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D

Mutasi di nukleotida 1138 di gen yang
menyandi FGFR3 di kromosom 4

Asam hialuronat

•

Proteoglikan

penghubung

•

n

'iar 47-15. Skema sederhana penyebab

i u nkondroplasia
sejauh

ini. mutasinya adalah translasi G ke A di n^'™ leotidayang
„^of spot"

sama. Nukleotida khusus ini benar-benar merupaKa

Kolagen (lipo ||)

untuk mutasi. Kedua mutasi menyebabkan dtgan
Gly oleh residu Arg di bagian transmembran resep •

Protein inti

1

•

Beberapa

kasus yang melibatkan penggantian Gly oleh Cys d, kodon I
pernah dilapork

„ raWan. Protein penghu^ng
Gambar 47-13. Gambaran skematis susunan molekul di m.itrik- *tc0g|ikan dcngan
secara
mengikatkan secara nonkovalen protein inti (warna lebih' mU< * jtin sulfat pada l5r()tli°^-1^T1jinr oval

an.

hialuronat linier (warna lebih gelap). Rantai samping ()n< trjkS berikatan-si ang. *i iri umqucira elektrostatik berikatan
dengan serat kolagen yang membentu^ tI)j^r()t|Uksi ulang dong-'11 l/,n membatasi bagian yang diperbesar di sebelah
bawah gam wr ini^ ^
LC, Carneiro ). Bas/c Histology: Text & Atlas, ed ke-1 0 . McGraw-l !•»< -

•

Biosintesis kolagen adalah suatu proses
melibatkan banyak modifikasi pascatrans asi,
hidroksilasi prolin dan lisin‘ckolaeen Penyakit yang
• Elastin menghasilkan' ekstensibilitas (daya b ^
dan recoil elastik bagi jaringan. Elastin tida me
hidroksiiisin, sekuens Gly-X-Y, struktur 1C ‘ in
dan gula, tetapi mengandung ikatan-silang
dan isodesmosin yang tidak ditemukan
pada o. Fibrilin terletak di mikrofibril.
Mutasi di ge fibrilin menyebabkan
sindrom Marfan.
•

•
•

Glikosaminoglikan (GAG) dibentuk oe i/uronat berulang yang
mengandung asam uronat (gl^ron atau iduronat) arau heksosa
(galaktosa) dan hebosarmn (galaktosamin atau glukosamin). Sulfat
)ug ditemukan.
, . • 4. dan
GAG utama adalah asam hialuronat, kondrom 6-sulfat, keratan sulfat 1
dan II. heparin, heparan . dan dermatan sulfat.

spesifik

gag disintesis oleh kerja serangkaian enU ^ ^

(glikosiltransferase, epimerase

'h,drolase
bagainya) dan diuraikan oleh kerja lisosom. Defisiensi genetik hidrolase
lisosom me y mukopolisakaridosis (mis. sin rom ur

dengan

. GAG terdapat di jaringan dalam bentuk tento . ^
,
‘ 'agram skematis agrekan dari tulang rawan hidung sapi. Di sebelah kiri diperlihatkan
se Juan untai asam hialuronat. Protein inti (sekitar 2 10 kDa) memiliki tiga domain utama. Domain A, di ujung
terminal aminonya, berinteraksi dengan sekitar lima disakarida berulang di hialuronat. Protein penghubung
berinteraksi baik dengan hialuronat maupun domain A yang menstabilkan interaksi keduanya. Sekitar 30 rantai
keratan sulfat melekat, melalui ikatan GalNAc-Ser, pada domain B. Domain C. mengandung sekitar 100 rantai
kondroitin sulfat yang melekat melalui ikatan Gal-Gal-Xyl- Ser dan sekitar 40 rantai oligosakarida terkait-O. Di
dekat terminal karboksil protein inti juga terdapat satu atau lebih rantai glikan terkait-N. (Diproduksi ulang dengan
i/in d.iri Moran LA, et al. Biochemistry, ed
ke-2. Noil Patterson Publishers, 1994. Hak cipta €> 1994. Dicetak ulang dengan i/in dari Pearson Education. Inc.,
Upper Saddle River, New Jersey).

banyak fungsi d> jaringan.

Kolagen

II

dan

proteoglikan

tertentu

adalah

Penyebab molekular sejumlah penyakit herediter pada
tulang (mis. osteogenesis imperfekta) dan tulang rawan

(MIM 100800). Pada sebagian besar kasus yang 3g Pada

beberapa kasus, mutasi berupa transversi G ke

protein

konstituen utama tulang rawan.

dan pertumbuhan tulang
yan9 menyebabkan perawakan cebol denga
— 9 9 Q t a badan yanq pendek dan gambaran lain

Kondroitin sulfat

dengan

Tulang dan tulang rawan adalah bentuk khusus MES.
tulang.

IT

Ganib;

berikatan

Kolagen tipe I dan hidroksiapatit adalah konstituen utama

rawaa'nan per^embangan

Asam hialuronat

MES

berkomunikasi dengan bagian interior scl.
•

Gangguan fungsi FGFR3

a

komponen

jalur yang digunakan oleh lingkungan eksterior sel untuk

—\^ j

_5'gantinya Gly (kodon 380) FGFR3 oleh Arg J

Serat kolagen tipe ||

Banyak

permukaan sel yang dinamai integrin; hal ini membentuk

(mis.

kondrodistrofi)

kini

mulai

terungkap

berkat

penerapan teknologi DNA rekombinan.
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Tr i ■
^•larrien
T *s Men
• Mengandung
Miosin;
Tr
°Parv- '?'
9 Q ndung Aktin,
P°*riiosin / & Troponin
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PERAN BIOMEDIS
• fik memiliki
pemeriksaan dengan mikroskop; otot polos t|U‘ t|;l dalam pola

Protein berperan pentin j.

\

[mi £*■•)

mcnpen.11 nrntPi'r.. *ut Cl111rr>;I.

...

,1“ “

K°mraksi otot di
rn .no •
" kunci ,ain"ya
mengenai prote,n sitoskeleton r^'1* Ul"»" singkat
Pengetahuan tentang da, 8 d,SaJikan.

b

kit yang mengenai o,ot telah t ™°',Ckular “jumlah penvar,zir sjtrr kZfn
fcetika diketahui bah^
^£

c ‘ d'Sebabk“

d, gen yang menyandi dist ‘
°leh mu,uga dicapai dalam pemahaman f"' Kcma'ua" -gnifikan
hipertermia maligna, SUatu “ «Hang dasar molekular
pasien yang menjalani anestel P M scriu* bagi scba “ln
tung adalah kondisi medis yan“ ’en‘S tert™tu. Gagal'tn
ngan beragam sebab; tcrapi Lifn7gat scring dijumpai dekan pemahaman tentang biold^T^t »i mensyara kelompok kondisi yang menyeS^1 iantl"’S- Salah satL
kard,omloPa„ yang sebagian d , “ ^ jantung ada ah
ns. Nitrogen oksida (NO) di|^ ^"ya bersifat gene
tor utama tonus orot po|os. „ J “ m e r u p a k a n
refula.
digunakan misalnya nitrog,,^ Vasodilator yanX ,
mengobati angina Pektoris-_h U •' yanS digunakan I
pembentukan NO. Otot, Ieb^a
ran
penting
dalam
metabolis/"assanya^tpe-

OTOT MENGUBAH FMC*
MENJADI ENERQB

runan

tubuh.

Otot adalah transduser (m • mengubah energi potensial(ki“^ biokimia utama
yang (mekanis) Otot, jaringan tunggal te [^di energi kinetik memben tuk
sek.tar 2 5 o/ 0 massa tubuh i Ubuh m“usla, 40% pada orang dewasa muda, dan *
?aat <ahir, lebih dari 30% pada us,a Ian,ut. Pada bab ini ak

dlk,c lc^

kecil dari

kenga ,cn,s orot yang terdapac pJn dlbahas aspek-aspek jantung dan polos. Baik
otot ran 4

VCrtebrata:

rangka, tampak bergaris-garis

(striata, Junk maUPUn

jantung

Seran-Jintang)

pada
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/

garis
(nonstriata). Meskipun otot rangka
- ....................................
kesadaran, namun kontrol bagi otot JJ r

bC^tung

dan kontrol

Sarkoplasma Sel Otot Mengandung
Fosfokreatin, dan Enzim Glikolisis
Otot lurik terdiri dari sel-sel serabut otot nll,*tinU^tU^J
dikclilingi oleh membran plasma yang dapat .tejjvjjua|
oleh listrik, yaitu sarkolema. Sel serabut otof ,n
1
.
.
yang panjangnya dapat mcnyamai panjang KC*
otot, mengandung berkas banyak miofibril yang re

ATP,

Jika • .
tamPak b^| diperiksa di bawah mikroskop elektron, filanien |()
^
m;ls'ng"masing miofibril terdiri dari dua jenis
d' pita /\ k,llldinal. Salah satu tipe, filamen tebal terbatas ‘ni
niemi|'j|”1Cn^andun^ tcrucama protein miosin. Filamen P°tongan ^ai ls tcngafi
sekitar 16 nm dan tersusun dalam tengah; llK‘,lntang membentuk
mdi,ltan 8 dalam arah kanan)
heksag on (Gambar 48-2, Pilanic
t,
>
S
ar
s
I dan me,,” ^ ' ^ ‘ tengah sekitar 7 nm) terletak di pita dalam z0lVj
' n,an 8 1<C dalam pita A, tetapi tidak sampai kc
protein akt'
^,ani^ar^8-2). Filamen tipis mengandung
pita A tI0 l">0 >m_‘osin, dan troponin (Gambar 48-3). (miosin) Sc|
amcn t'P‘s tersusun mengelilingi filamen tebal masing fi|-Ull • susunan
fieksagonal sekunder. Masing- filanicn tcb- 1°'/ tcr^etal< secara
simetris di antara tiga tcngah), cj * ,amhar 48-2, tengah; potongan
melintang simetris nl,u niasinS-masing filamen tebal dikelilingi secara
Filame

sil‘ang

Cnam filamen dpis-

t(.^aj c*an r‘P‘s

(Cj.J
berinteraksi melalui jembatan- scPanjan» Tl"
an
& ^ >' g muncul setiap 14 nm di 48-2, jemb. aniCn, tebaL ?ePer«
diperlihatkan di Gambar setiap ujun , p!' 1 S" anS (digambar sebagai
mata-panah di melintasi fi| ' amcn. miosin, tetapi tidak memanjang
penuh Jmcn tipis) memiliki polaritas berlawanan di
,rul es

Lreselurunan

1
i
i
.
1 ,h n disebut
sejajar yang terbenam dalam cairan mrrarrasel aa*

sarkoplasma. Di dalam cairan ini terdapat g 1
senyawa berenergi-tinggi ATP dan fosfokreatin. serta enzi

»

kedua ujung filamen tebal. Kedua kutub filamen tebal dipisahkan
oleh sebuah segmen-150 nm (pita M, tidak dinamai pada gambar)
yang terbebas dari proyeksi.

Model Jembatan-Silang Filamen Geser
Merupakan Dasar Pengembangan Konsep
Tentang Kontraksi Otot Saat Ini
Model ini diajukan secara independen pada tahun 1950- an oleh
Henry Huxley dan Andrew Huxley serta rekan- rekan mereka.
Model ini sebagian besar didasarkan pada pengamatan
morfologikyang cermat pada otot dalam keadaan istirahat,
teregang, dan berkontraksi. Pada dasarnya, ketika otot
berkontraksi tidak terjadi perubahan panjang filamen tebal dan
tipis, tetapi zona H dan pita I memendek (lihat deskripsi Gambar
48-2). Oleh karena itu, susunan filamen yang saling menjalin harus
bergeser/meluncur melewati satu sama Iain sewaktu kontraksi.
Jembatan-silang (crossbridge) yang menghubungkan filamen tebal
dan tipis di tahap-tahap tertentu siklus berkontraksi menghasilkan
dan mempertahankan tegangan otot. Tegangan (tension) yang
terbentuk sewaktu kontraksi otot setara dengan overlap (tumpangtindih) filamen dan jumlah jembatan silang. Setiap kepala
jembatan-silang terhubung dengan filamen tebal melalui sebuah
segmen fibrosa lentur yang dapat menekuk keluar dari filamen
tebal. Segmen lentur ini mempermudah kontak kepala dengan
filamen tipis jika diperlukan, tetapi

enzim glikolisis.

Sakromer Adalah Unit Fungsional Otot
Gambaran umum otot volunter di beberapa tingkat organisasi
disajikan di Gambar 48- 1.
Jika miofibril diperiksa di bawah mikroskop elektron, dapat diamati pita
gelap dan terang yang berselingan (pita

n
Imrmni 1^ WHO lirrarn t-\ r klrnfi-imrpn dalam
Sinar
idiiwii (u.m iciang yang uciot.

amsotro
ipik, yang berarti bersifat birefringen dalam sinar
terpolarisasi; dan pita isotropik, yang berarri
tidak berubah
oleh sinar terpolarisasi). Oleh karena itu, masing-masingpita ini
disebut sebagai pita A dan I. Bagian tengah pita A (pita H) tampak
kurang padat dibandingkan bagian pita lainnya. Pita I terbagi dua oleh
sebuah garis Z yang sangat padat dan sempit (Gambar 48-2).
Sarkomer didefinisikan sebagai regio antara dua garis Z (Gambar
48-1 dan 48-2) dan berulang di sepanjang aksis sebuah fibril dengan
jarak 1 500-2300 nm yang bergantung pada keadaan kontraksi.
Gambaran lurik pada otot volunter dan jantung pada pemeriksaan
mikroskop cahaya terjadi karena derajat organisasi organ ini yang
tinggi, dan sebagian besar sel serabut otot tersusun sehingga
sarkomcrnya berada dalam susunan sejajar (Gambar 48-1).

...................................... » jfc . . '^nniTm'linnnMUTTTinf Wlimiinnr-.... ...

I,I
M t *iti )'i n ^

nr»i"• r *i" )7 j *f* Hr ! > r?*'"
■»|,.CTHMIMIilUlf.
^ ’*w

Fasikulus
• • ' « • otot
•• • * •

Serabut otot
Pita Garis Pita Pita ""
-^HZAI
1-2 j.im
z-Sarkomer-z

Miofibril

Gambar 48-1. Struktur otot volunter'. Sarkomer adalah regio cli antara garis Z (Gambar oleh Sylvia Colard
Keene. Diproduksi ulang dengan izin dari Bloom W, Fawcett DW. /\ Textbook of Histology, ed. ke-10.
Saunders, 1975).
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A. Teregang

2300

Tronomiosin Troponin

Filamen —
tipis
Filamen
tebal

1500 nm

Garis
tengah 6
nm
Garis
tengah
16 nm

Gambar 48-2. Susunan filame J'
mi Filamen tipis sebagian bertumpanjYiTirl'iIA^iToreSan8- Tampak posisi pita I, A, dan H dalam keadaan teregang eri <a pada
ujun8‘ujung filamen tebal, dan filamen tipis diperlihatkan
garis Z (sering disebut lemnpnn 7\
<e arah berlawanan, diperlihatkan keluar riJi n S'an bawah Gambar 48-2A, "mata panah ", yang menunjuk me ekat pada dua
garis Z melalui a-aktinm' d ' amen mios'n (tebal). Empat filamen aktin (tipis) diperlihatkan isebut pita M (tidak ditulis). Tampak
potonn agiar?. ten8ah tiga filamen miosin, yang bebas dari mata panah, /lamen miosin dan aktin bertumpano tindih 1° in,an6
melalui pita M, yang melewati suatu daerah tempat Berkontraksi. Filamen-filamen aktin tampak I anjme,alui sua,u daerah yang
sePanjang sisi serabut miosin menuju satu
hanya terisi oleh filamen aktin. (B) Panjang filamen tebal (ditunjukkan oleh pita
sama lain,
tidak berubah. Namun, panjang sarkomer berkur"1 ' a.men ll^is Oarak antara garis Z dan tepi pita H di dekatnya)
I juga berkurang karena terjadinya lumpane-tjnT'h^ n nm menjadi 1500 nm), dan panjang pita H dan menyumbangkan sebagian
dasar model nerppco1 an(ara Xiamen tebal dan tipis. Pengamatan morfologik ini
8 ran f,lamen pada kontraksi otot.

segmen ini juga cukup mudah ditekuk untuk diakomodasi di
ruang antarfiJamen.

AKTBN & MIOSIN MERUPAKAN PROTEIN
UTAMA OTOT
Mass a oror terbentuk 75% dari air dan lebih dari 20% protein. Dua
protein utama adalah aktin dan miosin.
Monomer G-aktin (43 kDa; G, globular) membentuk 25% protein
otot berdasarkan berat. Pada kekuatan ionik fisiologis dan dengan
keberadaan Mg2’, G-aktin mengalami

polimerisasi secara nonkovalen untuk membentuk filamen heliksganda tak-larut yang disebut F-aktin (Gambar 48- 3). Serabut Faktin memiliki tebal 6-7 nm dan memiliki puncak atau struktur
berulang setiap 35,5 nm.
Miosin adalah suatu famili protein, dengan paling sedikit 12
kelas yang telah berhasil diidentfikasi dalam genom manusia.
Miosin yang dibahas pada bab ini adalah miosin-II, dan jika miosin
disebut di teks ini, spesies inilah yang dimaksud, kecuali jika
disebutkan lain. Miosin-I adalah suaru spesies monomer yang
berikatan dengan membran sel. Miosin-I dapat berfungsi sebagai

Susunan filamen tipis
utama'1r if Gambaran skematis filamen tipis yang memperlihatkan konfigurasi ruang ketiga komponen protein a*tin/ miosin< dan
tropomiosin. Panel atas memperlihatkan masing-masing molekul G-aktin. Panel tengah lropo r Ma 1 n monomer'monomer aktin yang
tersusun menjadi F-aktin. Diperlihatkan juga masing-masing molekul susunT'Tl" 1 * hela' yang Saling men8 8 ulun8 * dan troponin (terdiri
dari tiga subunit). Panel bawah memperlihatkan ' n 1 amen tjpis, yang terdiri dari F-aktin, tropomiosin, dan tiga subunit troponin
(TpC, Tpl, dan TpT).

lr.k-5- ^Un§ antara mikrofilamen dan membran sel di
Iokasi tertentu.
berat*1?*111 membcntuk 55% protein otot berdasarkan heks Can
membentuk filan>en tebal. Miosin adalah kDa*'M-V asimetris den8an massa
molekul sekitar 460 dari 1
memiliki
sebuah
ekor
fibrosa yang terdiri
hclik Ua lleUkS yan§ SaHng men8Sulung. Masing-masing s memiliki
sebuah bagian kepala globular yang
e at pada satu sisi (Gambar 48-4). Heksamer terdiri
dari satu pasang rantai panjang (heavy [H]) yang masingmasing memiliki massa molekul 200 kDa, dan dua
pasang rantai pendek (light [L]) masing-masing dengan

massa molekul 20 kDa. Rantai L dibedakan lagi, yakni satu
rantai disebut rantai ringan esensial dan yang lain rantai
ringan regulatorik. Miosin otot rangka mengikat aktin untuk
membentuk aktomiosin (aktin-miosin), dan aktivitas ATPase
intrinsiknya sangat meningkat dalam kompleks ini. Terdapat
isoform-isoform miosin yang jumlahnya bervariasi pada
keadaan patologis, fisiologis, dan anatomis yang berbeda.
Struktur aktin dan kepala miosin telah diteliti dengan
kristalografi sinar-X; studi-studi ini memastikan sejumlah
temuan sebelumnya mengenai struktur keduanya dan juga
menghasilkan banyak informasi baru.

586/ BAGIAN VI: TOPIK KHUSUS
BAB 48: OTOT & SITOSKELETON / 537

Digest! Terbatas Miosin oleh P, .
Membantu Mengungkapkan ct°1°se
Fungsi Miosin
Struktur &

•n^rlihi tahaP
karena itu. meskipun F-aktin tidak n

pelepasan produk-produk yang dihasilkan ‘ ^

Jika miosin dicerna olch tripsin, dua fra >

miosin (Gambar 48-4). LMM ridak m . '
ATPase dan tidak mengikat F-aktin.

n,eron

,arut

ATPase

jn

PERUBAHAN KONFORMASI
MIOSIN MEMACU KONTRAKSI

9°si»>

dari ekor

Cmpcr,lhad<an

da

sangat memperccpat laju katalisis secara kcsc*h>rl1

aktivitas

L

>n yang

Bagaimana hidrolisis AI P menghasilkan gcr .j\fnya terdiri

Meromiosin berat (HMM-

terlihat kasat mata? Kontraksi otot pada Hak'k*'

340 kDa) adalah protein larut yan'11''"''" ™0,<*ul sekitar
fibrosa dan satu bagian globular fr J I

dua subfragmen, S-l dan S-2. Fragme^?

filamen F-aktin. Proses ini juga dapat discbd*

Protcin

men8,kat

nll0sinke

sc

’‘pelekatan

penyusunan dan perombakan jembatan silang-

F-

aktin pada miosin diikuti oleh p e r u b a h a n

men8has«lkan

K

Cat

serabut, tidak memiliki aktivitas ATP , A ’?Crsifet scPcrti

yang sangat penting di kepala S-l dan

dengan F-aktin.

nukleotida mana yang tersedia (ADP atau A'I I ^ ^n(j

“ ’dan r,dak berikatan

ini menghasilkan power stroke (kayuhan

S-l (massa molekul sekitar 115 i.p\ •,
aktivitas ATPase, mengikat rantai I d

mendorong pergerakan filamen aktin

memPerl»batkan

akan mengikat dan menghiasi akrin I"

t3npn adanya

(Gambar 48-5). Baik S-l maupun

"mata |Mnah"

kemudian, F-aktin sangat meninekark?."'

°

sampai

'[vriTbahan

200

mcl«;vvarl

oleh ATP yang dihidrolisis menjadi ADP
an kayuhan bertenaga itu sendiri terjadi karena

Sep°rti dibah^

dalam membebaskan produk-produkm" Ar,ATRlSC miosin
ya> ADP dan Pi. Olch

^bar4g.r ,

dengan

bcrCcn*-^a^jamen

jjpasoj.

d;,n

I ••

memh r,,8men-lragmen S-l miosin
menghiasi filamen aktin niuk
mata panah» ,Sumbangan JA
Spudich).
ln
ase re
f

miosin * "I f

miosin. Energi untuk power stroke pada akhh'ny* ^mun

ATP

aktivitas ATPase yang mengalami ak^l,. . mcniPcrlihatk.i
aktivitas ATPase yang mengalami akseln • ™Cnip^,,,l,atKan
kali lipat bila berkompleks dengan F I ^

daFr

dari perlekatan dan pembebasan siklik kepala -s'

SatU ba8«an

mi memperlihatkan aktivitas ATPaie T ^
aktin. Pencernaan HMM dengan * ° •

. faf,i memacu

hidrolisis itu sendiri. namun kemampuannya

osin) akan dihasilkan. Meromiosin rix,8"^11I?'05'11 (nicr°miLMM) terdiri dari agregat serabut B-heS" i

lt>n

prCnf

ubalian

P®rl

konformasi di kepala miosin saat ADP men ingga 'ar ) Proses-proses
biokimia utama selama satu sikh,s v° . dan relaksasi otot dapat
disajikan dalam lima tahap seperti diperlihatkan di Gambar 48-6:

lalcsasi kontraksi otot, kepala S-l pada P oduk-

ADP dan P., tetapi
yang terbT l. tCtap tCrikat- Kompleks ADP-P-miosin
n
tU
c<
k°nf0rn . .
-lah mengalami penguatan dan disebut
(2) k' bercncr8i-tinggi
Proses van U <U °ntra^si or°c distimulasi (melalui proses- aktin, y;. ^
.n?C

1

Jldr°,,SIS AIP menjadi

■>ackan Ca-*, troponin, tropomiosin, dan kepala S-f

as.^an

kemudian), aktin dapat diakses dan mem be nr 1
menemukannya,

(3)

Kntukan

kompleks ini mendorong pembe- PemboK '*

^an8

mcmicu

power stroke. Hal ini diikuti oleh
^Snn /\ I^p j i* .
.
mencolol rc an dlsercai oleh perubahan konformasi
(Gambar 4« !r(;pa,a m,osln dalam kaitannya dengan ekornya pusat sari
* " yan^ menar‘k aktin sekitar 10 nm ke arah ga). Mio^°mC|' 1,11 adalab
Power stroke (kayuhan bertena- nergi ren''j*"1. S° <a,an8 d*katakan
berada dalam keadaan bere- dah, yang ditunjukkan sebagai
aktin -miosin.
membentuk k n^i mcnSikat W3*1 S-l, dan
(■S'i \ kompleks aktin-miosin-ATP. aktin s K.10sm-A 1 P
memiliki afinitas yang rendah terhadap kompo
Langkah terakhir ini adalah

Pada

*n^8a

alctin terlepas.

relaksasi dan

bergantung pada |
ATP dengan kompleks aktin-miosin.
(Ian k IUS lain kemudian dimulai dengan hidrolisis ATP knnf \pada
Gambar 48-6), yang membentuk kembali orrnasi berenergitinggi.
OJeh karena itu, hidrolisis ATP digunakan untuk mcnJalankan
siklus, power stroke yang terjadi karena Peru ahan konformasi
kepala S-l yang terjadi sewaktu ADP
e askan. Bagian engsel (hinge region) miosin (disebut se agai
1
titik fleksibel di masing-masing ujung S-2 dalam teks Gambar
48-7) memungkinkan S-l bergerak leluasa dan juga menemukan
filamen aktin.
atan

o^vuciu iiiuiekul
lau kemh
ir I nnhi
uua
(Ucigi£iN ............ ,
regio globular atau kepala
(G), rantai
ri ■
I „ni, mine
in) menga
monr, ' \\ i rin8 t'lri (L), dan efek pemutusan proteolitik oleh tripsin dan papain. Bagian globular
/kepala
miosin)
"P<
sisan3 1 temPat pengikatan aktin dan tc ■mpat pengikatan rantai L serta melekat pada bagian
molekul miosin sisanya

* aktin tidak terlepas, dan relaksasi (tahap 5) tidak terjadi. Hal
mortis),

”mi°sin-ADP-P.

nf»nc*;i°nen kunc*

ridak tersedia untuk mengikat kepala S-l (tahap 4),
ini merupakan penjelasan dari timbulnya kaku mayat (rigor

mengikatnya, dan
P ekS aktin

P. '

hasan p ^

m,OMn

Gambar 48-6. Hidrolisis ATP menjalankan
siklus asosiasi dan disosiasi aktin dan
miosin dalam lima reaksi yang dijelaskan
dalam teks (Dimodifikasi dari Stryer L.
Biochemistry, cd ke-2. Freeman, 1981. Hak
cipla© 1981 oleh W. H. Freeman and
Company).
Jika kadar ATP intrasel turun (mis. setelah kematian), ATP

yakni

mengerasnya

tubuh

yang

terjadi

setelah

kematian.
Dari perhitungan diperkirakan bahwa efisiensi kontraksi
adalah sekitar 50%; efisiensi mesin pembakaran internal adalah
kurang dari 20%.

Tropomiosin & Kompleks Troponin yang
Terdapat di Filamen Tipis Melakukan Fungsi
Kunci di Otot Rangka
Di otot lurik, terdapat dua protein lain yang jumlahnya sedikit,
tetapi memiliki fungsi penting. Tropomiosin adalah suatu
molekul fibrosa yang terdiri dari dua rantai, alfa dan beta, yang
melekat

pada

F-aktin

di

alur

antara

filamen-filamennya

(Gambar 48-3). Tropomiosin terdapat di semua otot dan
struktur mirip-otot. Kompleks troponin bersifat unik bagi otot
lurik dan terdiri dari tiga polipeptida. Troponin T (TpT)
mengikat tropomiosin dan dua komponen troponin lainnya.
Troponin I (Tpl) menghambat interaksi F-aktin-miosin dan juga
mengikat komponen-komponen troponin lain. Troponin C (1
pC) adalah polipeptida pengikat-kalsium yang secara struktural
dan fungsional analog dengan kalmodulin, suatu protein
pengikat-kalsium penting yang tersebar luas di alam. Setiap
molekul troponin C atau kalmodulin mengikat empat molekul
ion kalsium, dan kedua molekul ini memiliki massa molekul
sebesar 17 kDa.

588/ BAGIAN VI: TOPIK KHUSUS
BAB 48: OTOT & SITOSKELETON / 589

✓
•• hskan
bcrgaris. Pada mekanisme umum yang dllc nlCmbatasi
(Gambar 48-6), satu-saiimya faktor yang

pcnghambatan ini dihilangkan. Inhibitor otot
sistem troponin, yang terikat pada

r:l'^n

.^

untuk

ese

kehilangan Ca2*nya. Akibatnya, troponin, melalui interaksi
dengan tropomiosin, menghambat interaksi lebih lanjut kepala

riihr
Pt°

p-aktin

‘ tcrdapat

miosin dan F-aktin, dan dengan adanya ATP, kepala miosin
terlepas dari F-aktin.
Oleh karena itu, Ca2* mengontrol kontraksi dan relaksasi

iridin

kontrol kontraksi, kecuali jika sistem tropoui'°sin^ 5epertj

otot rangka melalui mekanisme alosterik yang diperantarai oleh
TpC, Tpl, TpT, tropomiosin, dan F-aktin.

PO"9e'uaranK

terdapar bersama dengan filamen aktin dan nl‘?S^panjang
^

c1

sarkoplasma oleh Ca2* ATPase. Oleh karena itu, TpC-4Ca2*

a'nidrop

di filamen tipis (Gambar 48-3). Pada otot lurik*cl .\troponin

dijelaskan sebelumnya, tropomiosin terletak

Tubulus T

^arkoiema

jstirahat,

siklus kontraksi otot adalah ATP. Pada kead3*1 j,ontraJcsjj
si.stcmotot
terhambat;
mcngakti<k^'’ rangka
ka adaJah
troponii°s,n

di atas

Penurunan konsentrasi ATP di sarkoplasma (mis. oleh
pemakaian berlebihan sewaktu siklus kontraksi- relaksasi atau

Ca?)

alur F-aktin, dan tiga komponen troponin^

pengurangan pembentukannya, seperti yang dapat terjadi pada
iskemia) menimbulkan dua efek besar: (1) Ca2* ATPase (pompa

dan TpC— terikat pada kompleks F-akrin-tropo*11'^^^

Ca2*) di retikulum sarkoplasma berhenti mempertahankan

meneegah tcrikatnya kepala miosin ke tempat pc'^ \ ^0|e|.u|
Gambar 48-7. Represents jembarm i

di F-aktin dengan mengubah bentuk F-aktin nida
, 8 yanS

filamen tebal dan tipis. Diagram ini ^
aktif diant in
HE Hux,ey- Th? mechanism of m ' ,ap,asi °'<* Ar Huxley
1969; 164:1356. HE Huxley bernnnr, °lar fraction £■ V
dalam kontraksi otot berasal dari
^ V^ng ,tXat
(S-J) berputar secara relatif terhada, n dcrungan kepah mi
ke filamen tebal oleh bagian S2P '[T™daTdL??'"

fieks.bel di masing-masing ujung s_/' ' d,regangkan. Titik titik
dan memungkinkan variasi ni- . memungkinkan S 1 h
Gambar di atas didasarkan pad! Mhan antara ^±1 «f'Pl“ar
menyertakan elemen elaslik (kumm™1’”?1 HE Hu*ley tetantH6"'
pemendekan secara bertahap (s, ™ di ba8>an S-2) dan dem?
sini digambarkan sebagai empa, tempa?'’”™"8
di
S-l dan hlamen t,p,s). (Liha, HuxleyT ^ aksi an,ara bagian
mechanism of force generation in ' Slmmons RM. Proposer/

3 dar,pada posisi 2 Kepala

/eWhk^pa^ap^SnS1”13" ^^^Sn^merk111
*n lebih kuat pfdTpot

pemakatan satu molekul ATP; ha| Pal ^epas dari posisi 3 pada
terjadinya pemendekan. Posisi kemh pr°Ses uta™ sewaktu
dan sekitar 90° hingga sekitar 45° s ™IOfm tamPak bervariasi
(S-t, kepala miosin; S-2, bagian molekul Z d!,Uniu,<l<an pada teks
ringan) (lihat teks untuk Gambar 4 8 -4 , (o '°S>n; LMM' meromiosin
AF. Muscular contraction, j Physiol 1974;243 :1 o[°duks.i u,ang dari Huxley
/ourna/of Physiology).
'
' en8an izin dari penulis dan

ke posisi yang secara langsung menghambat

yang scharusnya ditempcli oleh kepala miosin- ^
meneegah pengaktivan ATPase miosin yang karena
oleh pengikatan kepala miosin pada F-aktin- ^

Gambar 48-6. Hal ini menjelaskan keadaan pengljan
pada otot lurik saat istirahat.

Retikulum Sarkoplasma Mengatur Kod°r
Ca2* Intrasel Otot Rangka
Dalam sarkoplasma otot yang beristirahat, konsentrasi
adalah 1 O'8 sampai 10 mol/L. Keadaan istirahat dicapai
Ca2' dipompa ke dalam retikulum sarkoplasma mela i
al 1

48-8), yang memicu relaksasi. Retikulum sarkoplasma a aa i
suatu jaJinan kantung-kantung bermembran yang ‘
Di dalam retikulum sarkoplasma, Ca2* terikat pada protein
pengikat-Ca2* spesifik yang disebut kaisekuestrin. Sarkomer
dikelilingi oleh suatu membran yang dapat tereksitasi (sistem
tubulus T) dan terdiri dari kanal-kanal melintang ( D >Mn8

disalurkan ke dalam sistem tubulus T dan kanal pengeluaran

Kontraksi semua orot terjadi melalui mekan’

Ca2* di retikulum sarkoplasma di dekatnya membuka, yang

dapat memiliki mekanisme molekular yan
mengatur komraksi dan relaksasinya. Pada ^

Jika sarkoiema tereksitasi oleh impuls saraf, si nya

membebaskan Ca2' dari retikulum sarkoplasma ke dalam

dan dari sel dan jaringan berbeda dalam oiJ^

berbeda

"l™6 y3n§ Sama

umum mengenai regulasi kontraksi otot: berba^™ 1 -

I"6

berbasis-miosin. Mekanismc pertama bekerja di oto |"
C rangka

RegtmHasS Berbasis-Akfin Terjadi di Otot Lurik
Regulasi berbasis-aktin pada otot terjadi pada otot rangka dan jantung vertebrata, yang
keduanya merupakan otot

cepat hingga 10 mol/L. Tempat-tempat pengikatan Ca di
Ca2’ berinteraksi dengan Tpl dan TpT untuk mengubah

Ca2+ berperan kunci dalam regulasi. Terdapat dj^, S'Stem’

dan jantung, dan yang kedua di otot polos.

sarkoplasma. Konsentrasi Ca2’ di sarkoplasma meningkat

TpC pada filamen tipis dengan cepat diisi oleh Ca2*• FpC-

da,3m

plasma), iu|5’i ia8 ram hubungan di antara sarkoiema (membran
pada otot r ^ LS dan dua s‘sterna retikulum sarkoplasma
dalam dari ^ *s^a*a ^dak sesuai). Tubulus T memanjang ke
impuls sarafSar|- °*ema‘ Gelombang depolarisasi yang dipicu oleh
Gelombanu ISa'Ur*<an dari sarl<0 lema lalu menyusuri tubulus T.
Ca2' (resentoerSOl:>Ut kemudian disalurkan ke kanal pengeluaran
tersebut den f rianoc*'n^ mungkin melalui interaksi antara kanal
yang diper|:L a? resePlor dihidropiridin (slow Ca-* voltage channel),
pelepas Ca- ’ 4 ^ °n ,er*eta*< berdekatan. Pengeluaran Ca2* dari kanal
dipompa ke , e d a * a m sitosol memicu kontraksi. Kemudian Ca2*
Ca2* ATpas w ' dalam sisterna retikulum sarkoplasma oleh
pada kalseknlP.°mpa Ca'’) dan disimpan di sana, sebagian terikat 5 tKUestrin.

itu, sistem Tpl menghambat siklus kontraksi di tahap

Ca * Berperan Sentral dalam P P „ ______
Kontraksi Otot
Siaturan
^ang

setelah kematian, adalah kelanjutan dari proses ini.

Gambar 48 « .

c 9 ja

suatu sistem transpor aktif yang disebut Ca2'ATPase (

terjadi rigiditas (kontraktur). Keadaan rigor mortis (kaku mayat),

Sarkomer

berkaitan erat dengan retikulum sarkoplasma.

Umum

pelepasan kepala miosin dari F-aktin (yang dependen-ATP), dan

b;,^l“^cjl,anrJ
c

2

dijelaskan sebelumnya. Otot dari organis

terjadi interaksi kepala miosin dan F-aktin. (2) Tidak terjadi

tropomiosin atau hanya dengan menggulirkan rr°f p_a|.tjn

yang berla^

sebagai pe nghubung yang lidak

konsentrasi Ca2* yang rendah di sarkoplasma. Oleh karena itu,

ul omiosin

interaksi tropomin-tropomin tersebut dengan tropomiosin.
Dengan demikian, tropomiosin tergeser atau mengubah
konformasi F-aktin sehingga kepala miosin- ADP-R (Gambar
48-

6) dapat berinteraksi dengan F-aktin untuk memulai siklus

kontraksi.
Kanal pengeluaran Ca2' juga dikenal sebagai reseptor rianodin
(RYR). Terdapat dua isoform dari reseptorini, RYRl dan RYR2, dan
RYRl terdapat di otot ran gka dan RYR2

•

Kontraksi

otot

adalah

suatu

keseimbangan

dinamik

perlekatan dan pembebasan kepala miosin dari F-aktin, yang
diatur secara detail melalui sistem saraf.
Tabel

48-1

meringkaskan

proses

keseluruhan

dalam

kontraksi dan relaksasi otot rangka.

Mutasi di Gen yang Menyandi Kanal
Pengeluaran Ca 2+ Adalah Salah Satu
Penyebab Hipertermia Maligna pada
Manusia
Sebagian orang dengan predisposisi genetik tertentu mengalami
reaksi berat, yang disebut hipertermia maligna, jika terpajan

tumbul ^antUn^ ^an

otak*

R*an°din adalali suatu alkaloid dan me111”

men8ikat RYRl dan

adalah

^n° U*aS^ akt'vi,;as

U*i^U

bomot;e,:rarner

RYR2 secara spesifik

keduanya. Kanal pengeluaran

Ca2'

565 kD

yang terdiri dari empat subunit di term'

oleh anestetik tertentu (mis. halotan) dan pelemas otot rangka
tipe pendepolarisasi (mis. suksinilkolin). Reaksi terutama berupa
kekakuan otot rangka, hipermetabolisme, dan demam tinggi.
Faktor

sekuens-sekuens transmembran
muncl<'lna^
’^I

membentuk

karboksi*nya> dan

sekuens-sekuens inilah yang meno

kanal Ca2*. Bagian lain protein retikul^° ^a^am siCoso^>

menjembatani celah antara
u,Tl

sarkoplasma dan membran tubulus transversus.

ana

ini bergerbang ligan, Ca2* dan ATP bekerja secara . -efp.S *n yitro
meskipun belum jelas bagaimana kanal . erla in vivo.
Kemungkinan rangkaian proses yang 48^9 *

Se^^n§§a

kanal

membuka diperlihatkan di Gambar ’ ^anal tersebut terletak
sangat dekat dengan reseptor j.dropiridin (DHPR; suatu kanal
Ca2* tipe K lambat ergerbang tegangan) sistem tubulus

Depolarisasi saraf

3

I

Depolarisasi otot rangka
i—
Depolarisasi membran tubulus transvi
I ~~

Perubahan muatan pada kanal voltase Ca
lambat pada (DHPR) membran tubulusjransvei^^

transversus (Gambar )• Eksperimen-eksperimen in vitro yang
menggunakan pendekatan kromatografi kolom afinitas
menunjukkan bahwa suatu sekuens 37 asam amino pada RYRl
berinteraksi dengan satu lengkung spesifik pada DHPR.
Relaksasi terjadi jika kadar Ca2* sarkoplasma turun di bawah 10
7

mol/L akibat resekuestrasinya ke dalam retikulum

Terbukanya kanal pengeluararTca^T^^j^^J
Camtar 48-9. Kemungkinan rangkaian kejadian yang m^e“kan terbukanya
kanal pengeluaran Ca-’* (RYR). Seperti dtura.k^ 4 eks kanal voltase Ca- dan
kanal pengeluaran Ca- dibuktikan hmrtta
1% Sama ^ in Vi,r° Hw'alui regio-regio spesifik d, ranta, pohpqpl da keduanya
(DHPR, rese tor dihid= iridln: RYRl, reseptor nanodm ).
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rangka1.

Tabel 48-7. Rangkaian kejadian rhl relaksasi otot
aaiam kontraksi

pengeluaran Ca**. Mutasi mi memcngartih1

**

(4) ZS, I ,

Pembentukan pofensinl / ,

membran

memperlihatkan heterogenl‘‘.
Anggora clari sejumlah keluarga vang mengidap ^ maligna

arah dalam

sepan/ang fubulus T
di
Pembebasan Ca2‘ dari «•
sarkoplasma dan difUsi L?Sna ^"inal retikulun,
Pengikatan Ca*- pjl J? tebal dan tin

oo,
(

tidak memperlihatkan keterkaitan
orang yang reman terhadap

J.

9
Tahap
dalam relaksasi Pemendekan ofof l,amen

sarkoplasma
K/ ' rembebasan Ca2* d ■

)

d°lam

(3j Penghentian inferak KSI
'

retikulum
antara akfin dnn •

-—-____J^^roiosin
/?6WeiV

'Direproduksi,
dengan
izin, darir^ ~~ ed ke-2I.
McGraw-Hill, 2003* °n®
^
utama yang menyebabkan
konsentrasi Ca- s

,

j

penva,

,

°Ulcd'CJl Physio,i

■.

meni

£*“ Wl adalah tingginya

^bat

mutasi
mutasi pada babi, dan yang lain memperlihafka"
mutasi titik di lokus-lokus berbeda dif»en RYRl- l>,K '*
,^
cm 1
adanya
tertentu dcngan hipertensi maligna, dircnu'^* j.as|-an
mutasi yang mengenai DHPR. ClambaHH-10
kemungkinan rangkaian kejadian pada hiperter1111^” j^j^’
Hal yang menjanjikan dari renman-temuan ini ada a
‘
...
‘ i * i
I I’ifmcriKStun
L
jika mutasi-mutasi lain dapat dideteksi maka P ;|.ica|.
penapisan dapat dilakukan dengan menggunakan ^rj*sjj.0
DNA yang sesuai unruk memeriksa orang yanS , e
1• 1 •
•.
r! 1 lienKan.
mengalami hipertermia maligna sewaktu ancstesia ui ^
Pemeriksaan penyaring yang ada saat ini (mis- uJi J ^
haloran in vitro) relatif kurang dapat diandalkan. 1° IV1 1‘
yang terkcna kemudian dapat diberi anestesi a ter
yang ridak akan mcmbahayakan jiwa mereka. Dengan
sesuai, hipertermia maligna pada babi dapat dihilangkan*
Kondisi Jain yang disebabkan oleh mutasi di gen j

^^kel atau bertahan

la n, kecuali ;,ka hipertermia

maligna terbukti memperlihatkan

y:,n£

mcnerapkan praktck-praktck pemeliharaan ternak yan0

men.nggaJ mendadak akibat fibriJ ° “"«** Pasien
fudup namun kemudian

gen RYRl. Sebagian

adalah cen tral co > -e d'/sense. Penyakit ini adalah suatu miopati

penyiliir serius

diterapi. Terapi yang repar adaJah me ' !
dan
anestertk yang bersangkutan dan membe^"'*3" Pcmberian
(dantrolene) intravena. Dantrolen ^"“^damrolen
nrnr rano^o wonr> I,„I_
otot rangka yang bekerja dengan In U ’ SUac•“ Pek
-mas
Ca- n retikulum sarkoplasma ke S f , P ^ l u a r a n '
meneegah peningkatan Ca2- sitosol ser, Sit0Soi hingga
hipertermia maligna.
’ SCpern yang terjadi pada
Hipertermia maJigna ju

yang jarang bermanifestasi pada masa bayi berupa hipotonta

Se8cra d''kenali

homozigot yang rentan hipertermia ***?

babi- H™an

terhadap stres dengan suatu reakTf ^‘8M b^P°nS
syndrome) yang serupa dengan hi '

( or

P ^ stress

manusia. Jika terjadi sebelum pj^* "«'igna pada
mengurangi kuahtas daging babi seh
inferior. Kedua kejadian ini dapat

han> reaksi
diPeroleh

ini

produk

bermakna pada in dusrri dagine kQ, .men,mt>ulkan kerugian
Temuan tingginya kadar chipertermia maligna mengiSyarat^ S,t0soJ otot pada
mungkin disebabkan oleh kelainan^2,^Wa kond isi ini
pengeluaran Ca2*. Tidak ada I 1 3 pase atau kanal beuutmny**

.'-,l adalah

Mutasi di gen RYR1

Perubahan
protein
kanal
pengeluaran
Ca2*
(RYR1)
(mis, substitusi Arg615 oleh
J
Cys)
Kanal mutan lebih mudah
terbuka dan terbuka lebih
lama sehingga sitosol
dibanjiri oleh Ca2>
Kadar Ca2* intrasel yang tinggi
merangsang kontraksi otot
menetap (rigiditas); Ca2* yang
tinggi juga merangsang
penguraian glikogen, glikolisis,
dan metabolisme aerob
(menyebabkan
pembentukan
panas berlebihan).

Gambar 48-10.
Skema
sederhana
penyebab
ucngau
angguia
/“••a
-o—r hipertermia maligna
•ce|ainan yanp. r„. . , . hipertermia maligna berkaitan dengan
(MIMgen
145600).
RYRL Sebagian
Paling tidak
orang
telah I 7 mutasi titik berbeda yang
pada Ca ATPase, tetap, penentuan sekuens "nM .1? dengan mutasi di gen yang
menyandi
DHPR
terdeteksi;
ditemukan
pada
gen juga
RYRl, pernah
dan sebagian
di antaranya berkaitan
prorein yang terakhir terbukti bermanfi clJiNA untuk
•ri central
■
•
•
■
------ '•
dengan
core
disease
(MIM
I
I
7000).
Diperkirakan
bahwa
iimtdsi in g<_n ycing mfiiyancn unri\
juga piian i cli
gen-gen lain
setidaknya
keluarga
dengan
anggota
yang
mutasi
utfr'-"
<01111
uiitutx
piuiciii
y«iii^
utimengidap “
unluk50%
protein
yang
berperan
dalam
aspek
> reutama pada tertentu metabolisme otot juga mungkin akan ditemukan.
r'

ATn ,

Terentang dari
garis Z ke gari
M

intrasel akibat kelainan fungsi RYRl

dit-'nfc me"iadi

penyebab kelainan morfologis yang

Dari garis Z di
sepanjang
filamen aktin

Nebulin
GEN YAN<5

MENYANDI °TOT n.
MENYEBABKAN DISTROFI TdUCHENNE
Seiunilah

struktur da ’°t<ni
memiliki berbagai peran dalam
t‘t'n (protein Un^s' otoc- Protein-protein ini mencakup desrnin, dis")
ti*r^csar yanS diketahui), nebulin, a-aktinin, protein !-° n’ ^an
kalsineurin. Sebagian sifat proteinDi^^'^kandiTabeM8-2.

menyandi

°

mcnar’^

(lihat

Qa C^ln t^slr°h

ct-Aklinin

otot Becker yang lebih ringan d’perkirak

1

Melekatkan aktin
pada garis Z

Desmin

Terletak di
samping filame
aktin

Distrofin

Melekat pada
plasmalema

perhatian. Mutasi di

gen yang °tot DUc|1*.)r°tC'n in‘ dibuktikan sebagai penyebab distrofi
l^'

Mutasi-mutasi tersebut juga

1

f'°poniri

—

11P

ge,1f. rtermia

Lokasi

an pada mitokondria yang dipicu oleh

akhirnya menyebabkan kontraksi °l°\^ j.arena Pada manusia,
gambaran nya lebih ^V’^genetik. hipertermia maligna

Pembentukan potensial a^Pj°te
Penyeboran depolarisasi f' S®r°' olot

Tabel 48-2. Beberapa protein penting lain di otot.

esar serabut otot tipe I (lihat uraian

lama; hasil akhirnya adalah pembebasan masil -* sitosol yang

Meningkatnya hanlaran Na- d „

(1) Cc'f d]P°mpa kembali ke h i

proksimal. Pemeriksaan mikroskop
kan hilangnya mitokondria di bagian

|cbjh

yaitu bahwa kanal lebih nuid.ih terbuka dan ^ 2. ke dalam

f3J sssr ^Ztifsss**

(4)

irkCle"1aha" otot
tengah" n.1LmP^rlihat

sehingga terjadi substitusi Arg,,n ° {-lingsi kanal.

(2)

(7)

babi. Semua cDNA dari babi dengan

rerm,a ma%n*
.(i|Sj T untuk yang

sejanli ini diteliti memperlihatkan ■sl,l’S[,I^s di kanal c: 1843

Tahap dalam kontraksi

(5)
(6)

dan

li'Pc'r

dilatasi (|jjv

1CIPclan

dalam beberapa kasus kardiomiopati distrofin
ura,an

2300 kb)

C

Duch *ln

tCr*Cta^

f

selanjutnya). Gen yang menyandi

<l 1 gen rer
besar
c*‘

yang pernah diketahui (sekitar

OCot

Kalsineurin

Sitosol

Protein
pengik
atmiosin
C

ersusun
transversal di
pita A sarkomer

kromosom X sehingga distrofi maternal
^an ^ec^cr memiliki pola pewarisan

membCn(uj^PLI
mde|C S°
atau

U

diperlihatkan di Gambar 48-12, distrofin yang

^a^'Jn C^lr‘ suatu

kompleks besar protein Distrofin " ^ac^a

berinteraksi dengan plasmalema. ekstrasel I

Cn^^L1^unSkan

sitoskelcton aktin dengan matriks taut si naps
an tampaknya dibutuhkan untuk membentuk
mutan nil anSgL,an pada proses-proses ini oleh distrofin
5CrpCran besar menyebabkan distrofi otot
Duchenne
kompQn I Ulas‘ di gen-gen yang menyandi sebagian Gambar 4»
C°mp C*<s ^d^oglikan yang diperlihatkan pada girdle cU 1 ^ bci
peran menyebabkan distrofi otot limb- Mut kongenital distr°fi otot
tertentu.
glikosiltra'SI .r dl gen_gen yang menyandi beberapa distrogri, nS erase
Xan8 terlibat "dalam sintesis rantai gula a- rino r * <an c^*<etallu'
menyebabkan distrofi otot kongenital c,Pe tertentu (lihat Bab 46).

?ISIJANTUNG MENYERUPAI OTOT
KANGKA DALAM BANYAK ASPEK

c^am 1
Umum kontraksi otot di jantung mirip dengan
kom
ontraksi yang dijumpai di otot rangka. Otot jantung, sepeiti otot
rangka, adalah otot lurik (seran-lint ang) dan menggunakan
sistem aktin-miosin-tropomiosin-troponin yang diuraikan
sebelumnya. Tidak seperti otot rangka, otot jantung
memperlihatkan ritmisitas intrinsik, dan

; Komentar atau Fungsi
Protein terbesar di tubuh.
Berperan dalam relaksasi
otot.
Mungkin mengatur
pembentukan dan
panjang filamen aktin
Menstabilkan filamen
aktin
Melekat pada membran
plasma (plasmalema)
ierkurang pada distrofi
otot Duchenne.
Mutasi gen-nya juga
dapat menyebabkan
kardiomiopati
dilatasi
uatu protein
fosfatase yang diatur
oleh kalmodulin.
Mungkin berperan
penting dalam
hipertrofi jantung
dan dalam mengatur
jumlah kedutan otot
lambat dan cepat
Mengikat miosin dan
titin. Berperan dalam
mempertahankan
integritas struktur
sarkomer.

masing-masing miosit berkomunikasi satu sama lain karena
sel-sel ini membentuk sinsitium. Sistem tubulus T di otot jantung
lebih berkembang, sedangkan retikulum

Delesi sebagian dari gen
struktural untuk distrofin,
yang terletak di
kromosom X

Kontraksi dan/atau relaksasi otot
terpengaruh; mekanisme
pasti belum
diketahui
Gambar 48-11. Ringkasan rangkaian proses terjadinya distrofi otot

Duchenne (MIM 310200).
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Tabel 4Q •»

* bcrapa perbedaan antara otot rangka, jantung, dan polos

■ Ber'se'ran f. ... ............................................. 0totJantV^-- —BUSIP

1

4.

RetfkJi

1

"*"■ ....................... i 3. Tubulus T besar ____________________
berkembang 4.’ Retikulum sarkoplasma ada dan --...cepat pomPQ Ca2*
bekerja j pompa Ca2* bekerja relatif cepat

Se^pUummo!?rk°plasma

Morosm

Sar

kog|j(<ari

3. Tubulus T umumnya rudimenter
4. Retikulum sarkoplasma umumnya
rudimenter dan pompa Ca2* bekerja lambat

reseptQ0rera hdak memiliki banyak ■' 5. Plasmalema mengandung beragam
-°-m0n- ......................................... ! resepforjmis.a-dan^drenergtki
S SQraf memicu kontraksi....................... \ 6. Memiliki ritmisifas intrinsik

Distroglikon

Ofo» Polos

5.

6'Si

6.

Plasmalema mengandung beragam reseptor
(mis. a- dan (3-adrenergik)

Kontraksi dipicu oleh impuls saraf,

MMWW'trV W/ / ’ 1 ’«V»ViY -'i'l if
....

mmmximmmii

untuk

GSXIXGI^^

kom"
kl

^

asel ,ld°k

penting : 7 Ca2* cairan ekstrasel penting untuk

sistem troponin

:8

7. Ca2* cairan ekstrasel penting untuk

Memiliki sistem troponin

8. Tidak memiliki sistem troponin;
menggunakan kepala regulatorik miosin

Distrofin

d'^fin

WTRASEL

dan

Sintrofin

f-v

sarkoglikan hanya terbentuk rli
clirt.i
terdiri dari empat protein transmembran: a-, B-, y-, dan - mungkin berfungsi sebagai sihm' k' dan subunit <= ^ komP,eks dan an,ara kompleks ini d.in kompleks lain belum jelas. K°mf * di gen-gen yang menyandi bed U
a,Uan- Mutasi dio*! 3Un,tnya cenc<erung berikatan satu sama lain, yang mengisyaratkan bahwa komf Duggan Dj, et al. Mutations i n .h 3831 sar/<0g/ikan tprh,.^ ya"8
menyandi distrofin menyebabkan distrofi otot Duchenne dan Becker; mu

Duggan
Dj, et al
Hak
cipta
dilindu

ungi

S Sarko8,lkan

undang-Und,Sa'C°8'ycan genes in patio , ‘ me"yebabkan distrofi Hmb-girdle (mis. MIM 604285) (Diproduksi ulang dengan izm an ‘ ng,>
'5 w,,h myopathy. N Engl j Med 1997;336:618. Hak cipta O 7 997 Massachusetts Medical
Society.

sarkoplasma kurang ekstensif

sehin

Ca untuk kontraksi menjadi

7KPaS°kan in‘™=l karena itu, otot jantung ''*,h «dikit. Oleh
untuk berkontraksi; jika isolator U C*"
berhenti bird

8 kekuranS“

keCimbang

raSe1

c

'

C raHgka

r

^

da'am WaktU

dapat terus berperan lebih

' AMP siklik otot rangka. cAMP memodula/kT6

di melalui pengaktivan beragam nrnr ,

memfosforilasi

' 'so,at tersebut

sekirar I menit, sementara otot

berkontraksi tanpa pasokan
menonjol di orot

ek»™<=< Cf.

berbagai

610

ase;

enzim-

intrasel

sarkolema

sarkon^9™^''1 pengangkur di regulatorik troponin-tropo^o^^™*
kadar intrasel Ca1' atau respons r

enzim ini

Ca2* Memasuki Miosit Melalui Kanal Ca 2 * &
Keluar Melalui Penukar Na + -Ca 2 * &
Ca2* ATPase
Seperti dinyatakan sebelumnya, Ca2* ekstrasel berperan penting
dalam kontraksi otot jantung tetapi tidak pada orot rangka. Hal ini
berarti bahwa Ca’* masuk dan keluar miosit secara teratur. Pada

dan

retikulum

SCrta dl

bab ini akan dibahas secara singkat tiga protein transmembran

^Qmpleks

yang berperan dalam proses ini.
2+

rnernengaruhi

korelasi kasar antara fosforilasj -j?Fla aPnya- Perdapat kontraksi
otot jantung yang diintiF ■ , Pen,ngkatan Hal ini mungkin berperan
menyebabk ° ^ ^‘fk’hmin. (peningkatan kontraktilitas) senyaWa o”
* ek ,notr°pik jantung. Beberapa perbedaan antara 0l0(; Ie|^er8^c
pada dan polos diringkaskan di Tabel 48-3. C rangka> iancung>

A. K A NA L Ca

Ca2' masuk ke dalam miosit melalui kanal ini, yang hanya
memungkinkan masuknya ion Ca2*. Pintu masuk utama adalah
kanal Ca2* tipe lambat atau tipe L (long-durat ion current, large conductance-,
arus durasi-panjang, hantaran besar), yang memiliki gerbang
voltase serta membuka sewaktu depolarisasi yang diinduksi oleh
penyebaran potensial aksi jantung dan menutup ketika potensial
aksi menurun. Kanal ini setara dengan reseptor dihidropiridin pada
orot rangka (Gambar 48-8). Kanal Ca2' tipe lambat

...........................
eSm°n t,dak

berikatan dengan profein lamin. u aifan dengan hnlJ !,t,nnya den8 an membran plasma sel otot. Distrofin adalah bagian dari Sintrofin mengikat terminal
hrl, i f1 morosin (jum i,mp,eks Pro,cin ,ain’ KomP,eks distroglikan terdiri dari a-distrogl'^ .• . ‘ 8
Fungsi kompleks sarkoglikan r, ! distrofin. K o m n U , a m i m n - 2 > ' dan Mistroglikan, yang mengikat u-distroglikan dan 1dl* ' sarkoglikan hanya
terbenti.L-w; J!"S,fat '^teraksi ri; ..S sarkoS,l,<an terdiri dari empat protein transmembran: a-, 0 -, y-, dan
?'faf if1feraksi

9. Kaldesmon adalah protein regulatorik
penting

' ■' ••. f . .
.........
berperan ................................ i" 9* Kaldesmon tidak berperan
10. Da^r • ..................... '* .................................................................
CePat|ernbafan'si,an9 yang sangat j 10. Daur "jembatan-silang yang relatif
9

Aktin

0. Daur jembatan-silang lambat yang
memungkinkan kontraksi lambat
berkepanjangan dan penurunan pemakaian
ATP

cepat
,

d‘a*ur

oleh

dan cGMpP'0rein k‘naSe dePenden-cAMP

(stimulatorik) °^eh apa ya pr°tc‘n
kinase (inhibitorik) serta dihambat (mis. veraDa,ng|fIS^but seba8ai
penghambat kanal kalsium terdapat di .-T* ana^ Ca2 cepat (atau
T, transien) juga lebih sedikit- ‘JSma cma’ meskipun dalam jumlah
yang jauh peningkac ’ <ana .*n' mungkin berperan dalam fase awal
1>enin*
ni|°plasmia.
yiXn
<ai
U
ter
pada kanaI ' | ^
S jadi di mioplasma bekerja mcmbukan
Pe^pas .^a retikulum sarkoplasma untuk dipicu old ^ , ‘ni d,sebut
pembebasan Ca2* yang Diperkinl' , 3taU C^ induced Co2' release
(CICR).
kontraks' ^ 1Wa se^‘tar 10% Ca2' yang terlibat dalam dari retik
s*tosol dari cairan ekstrasel dan 90%
penting |U Um sar^°P^asma- Namun, 10% yang pertama ini dan ma
aiena ja)u peningkatan Ca2* di mioplasma penting, jnj U <nya i°n
melalui kanal Ca2' banyak membantu hal
B

* PeNUKAR Caz+-Na+

miosit*1^1 rUtC UCama Penge,uaran Ca2* dari miosit. Pada mr*mi-»
,
keadaan istirahat, penukar ini membantu
1 PCrtahankan kadar Ca2' bebas intrasel yang rendah
nemin^ ^nukar sam Ca'* untuk ri8a Na*. Energi untuk P
"an
Ca2’
melawan gradien untuk keluar sel berasal
an gerakan mengikuti gradien Na* dari plasma masuk

ke dalam sel. Pertukaran ini berperan dalam relaksasi tetapi
dapat berjalan dalam arah yang berlawanan sewaktu eksitasi.
Karena

adanya

penukar

Ca2*-Na*

ini,

segala

hal

yang

menyebabkan penambahan Na* intrasel (Na*.) akan kemudian
menyebabkan peningkatan Ca2* sehingga kontraksi menjadi
lebih kuat. Hal ini disebut efek inotropik positif. Salah satu contoh
adalah. ketika obat digitalis digunakan untuk mengobati gagal
jantung. Digitalis menghambat Na*-K* ATPase sarkoiema,
yang mengurangi pengeluaran Na* sehingga meningkatkan
Na*.. Hal ini kemudian menyebabkan Ca2* meningkat, melalui
penukar Ca2*-Na*. Peningkatan Ca2*. meningkatkan daya
kontraksi otot jantung yang bermanfaat pada gagai jantung.

c. Ca2+ ATPASE
Pompa Ca2* ini, yang terletak di sarkoiema, juga berperan
dalam pengeluaran Ca2*, tetapi dipercayai berperan kurang
penting dibandingkan dengan penukar Ca2*-Na .
Perlu dicatat bahwa terdapat beragam kanal ion (Bab 40) di
sebagian besar sel, untuk Na*, K*, Ca2*, dsbnya. Banyak dari
kanal ini telah berhasil diklon dalam tahun-tahun terakhir dan
susunan kanal-kanal ini pada membran masing-masing celah
diteliti (frekuensi masing-masing kanal menembus membran,
lokasi tempat pemindahan ion di protein, dan sebagainya).
Berbagai kanal ini dapat diklasifikasikan seperti
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ditunjukkan pada Tabel 48-4 Q • ion, dan kanal-kanal ini jUga
o!1?ntUn8 ^ akan kanal Mu,™ di gen-gen
ra

yang

"S<“- berperan memmbulkan sejumlah p '

Tabel 48-5. Hrbcr.ip.i ponv.ikil it'hanneloP^T

n.enyand ^ ^ °t0t
1'°n

dlbukcikan

hered rer. Terdapat kardiomiopati "

akibat

penyakir mi ridak akan dibalm

S n°nheredircr

Fibrosis kistik (MIM j CFTR (kanal Cl )

jantung yang terutama
gen yang menyandi

hiperkalemik (MIM : Otot ranqka
170500)

en,im ataCurn,,nka"

dalam okstdas, asam lemak ,

miokardium) dan fosforfe,
gen-gen yang menyandi prote. -u.F;

«£gi untuk

Mutasi di Gen R an fai
Jantung Adalah Salah fa?* £' M!°sin
Kord.om.opat! Hipertrof,, . Pe?yebab
ardiomiopat, hipertrofik fami,. .
Penyak-Ontung herediter terse ™‘‘t adalah »lah sa,
Tabel 411 4 r
®Kn memperlihatks

besar penyebab diwariskan melalui autosom
sat
u
:an

Bergerbang ligan
eksternal
Bergerbang ligan
internal

!

ter^dan

' *-L ■

D°9 °i

respons

1 ,9°\resPons
eksfr°sel

-■..spesifik, misnln
;^^-^-et|olin ...........................................

■' .respons ferhada600^f feba9ai
I

,ntrasel

specS?

P mo,ekul

o' ............... .n_ukleotida siklik misalnya suatu

Bergerbang tegangan ! Me^' - #............................................................................
:terfiadapS n^09!?'

LresPons
me^brnn Perub(aflan potensial

■’
.......... : ............ _}_ Na*, k> ^misa*nya saluran
Bergerbang mekanis " j Membuka '' L"°' — - - ferhadann a9 iQl resPor]s
_____________ ____ mekanis eiubahan tekanan

•

dominan

sisanya bersifat sporadik. Hingga saat ini, penyebab
hipertrofi—sering masiF-—satu atau kedua ventrikel, yang
penyakir ini ridak diketahui. Namun, keadaan berubah
ketika penelitian-penelitian terhadap satu keluarga yang
terkena memperlihatkan bahwa suatu mutasi missense (yi.

*buka sebann

(mis. mut

""k'

al,1U padil Sebjgian kasus delesi) di

substitusi satu asam amino oleh asam amino Iain) di gen
rantai panjang p-miosin merupakan penyebab penyakit.
Studi-studi selanjutnya memperlihatkan adanya sejumlah
mutasi missense di gen ini, dan semua menyandi untuk residu
yang sangat terkonservasi. Beberapa orang memperlihatkan
. mutasi lain, misalnya pembentukan gen hibrid rantai
panjang a/|3-miosin. Pasien dengan kardiomiopati
hipertrofik familial dapat memperlihatkan gambaran klinis
yang sangat bervariasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh
heterogenitas genetik: yi. mutasi di sejumlah gen lain

gi.uv.un., J i . lllUldSI Ul SCjUIIliail

(mis. gen yang menyandi aktin jantung, tropomiosin,
(mis. gen yang menyandi aktin jantung, tropomiosin,
troponin
troponin I dan T jantung, rantai pendek miosin regulatorik

dan esensial, protein C pengikat miosin jantung, titin, serta
tRNA-glisin dan tRNA-isoIeusin mitokondria). Selain itu,
mutasi di tempat berbeda di gen untuk rantai panjang fi-

;

semua

otot

mengandung

aktin,

miosin,

dan

tropomiosin, hanya otot lurik vertebrata yang mengandung
sistem troponin. Oleh karena itu, mekanisme yang mengatur
kontraksi di berbagai sistem kontraktil tentunya berbeda-beda.
Otot polos memiliki struktur molekul yang serupa dengan
struktur yang dijumpai di otot lurik, tetapi sarkomernya tidak
menyatu sehingga menimbulkan gambaran seran-lintang. Otot

_________

^W.

8cn'8cn <nukleus

merupaL 11 ^'lng menyancli berbagai molckul
protein, enzim, atau , ndisi bersifV? PenyelMb
'Data dari Ackerman N),
mi>ndasar kardiomiopati herediter.
Claph.im DE. |on channels
basic scicnce and Beberapa ®ian dari su1trnRan' Semcn,ar«1 yang
clinical disease. N Engl I Med
lain parah dan mungkin merupakan
l<l')7; i j(>: I 575
mdrom yang mengenai jaringan lain.
*Channelopathics
lam mencakup sindrom QT
panjang (MIM
mi°sin
SCcli, .
pseudoaldosteronisme
(sindrom Liddle; MIM
1 emM
Mutasi
ryjis 1an)'a^ dapat memengaruhi fungsi protcin. batang
177200); li*P°S ‘
bcrkelompok di rcgio kepala dan kepalaliiperinsulinemik persislen pada bayi (MIM
ada|ah ba|ltai panjan8 miosin. Salah satu hipotesisnya mcnyebab|UVa
601820); nefrolitiaS's herediter
resesif terkait-kromosom X tipe || fMda bayi
P°lipePrida mutan (“polipeptida racun”) akhirnya , 1,1 lc|bentuknya
(sindrom Dent; MIM 300009);
miofibril abnormal yang mutasi ITl Ilcnye^abkan hipertrofi
dan miotonia generalisata, resesii (penyakit
kompensatorik. Sebagian glutamin (^npL1^a^ muatan asam amino
Becker; MIM 255700 . ata
,
—menandakan
“mu setiap— penyakit
(mis. substitusi Pr°tein Se° ° 1 ar8,nm)> mungkin memengaruhi
"miotonia"
dengan
dimulai
pada
usiatidak
imida, dan
tidak berkaitanrelnks*isi
ketika
otot
mengalami
konformasi Pasien cIcm 1.1'1 mcnco*°^ sehingga fungsi protein
e bagian
penyebab cksrrinsik apapun, misalnya hipe
......................
srtensi. Sebagian
selelali berkontraksi.
terganggu. yang secai-1^111 mutas* ‘n‘ memiliki usia harapan hidup

dan (2)

KGt
LMer
eran3an

.a»NU

Miotonia kongenita j Kanal klorida
(MIM 160800)
: Otot rangka

memengaruhi kontraksi mioj^8 berPeran dalam atau
tropomiosin, troponin rl-, ard,um, misalm,o •
jantung. Mutasi di gen J, " “ C P T""’
terakhir in, menyebabkan! j 8 menr=>ndi prf m'°Sm
y,ng akan dibahas £%+***« hip'~£££

Tipe

1)1
Slrauss
IInherited
Mf.d 1 994;33
Q^
' Engl
cardiomyopathies.
N
u,asi

Ca7* Juga Mengatur Kontraksi Otot Polos
Sementara

........................................ ________________________________ i...g

I Rantai panjang p-miosin,
miokardium j troponin, tropomiosin,
’Dida^^ — ----------- ---distrofin__________

(MIM 145600) Otot rangka

yane her
fUtama

.....

^Qn struktnr^'i0

.jgj

Hipertermia maligna j Kanal penqeluaran Ca2* (RYR ^

ene^i

........ . T«=r><eno ............................................

lerriak0 0 0 °^sic^as' i Masuknya karnitin ke dalam
I sel dan mitokondria jS ;
Enzim tertentu pada oksidasi
asam lemak
m,tokondria
; Protein yang
dikodeyang
----; Protein
dikode oleh
• .......................... ! gengen
nukleus.
mitokondria
r» I I
! .......................
otein vana dikode oleh
^elainQr) _

170400)

mutasi di J?_

protcil'

a

Paralisis periodik J Kanal voltase Ca2* tipe lambat (DHI
hipokalemik (MIM Otot ranqka

herediter -rl ■

ion).

Qsarn

2 ] 9700) .... ; Paru, pankreas .... - ............................................. . . .

Paralisis periodik • Kanal natrium

■Sepeni
men^"^''^01'^

e'Qin0n

Central core disease j Kanal penaeluaran Ca2* (
(MIM 117000)
: Otot rangka .............................................

Penyebab

di Tabel 48-6,
dalam dua kelas besar: (j)

septum) dan aritmia (mis. karena mutasi yang mengenai kanal
Protein atau Proses yang

Pen/okit3
: Kanal Ion dan Org«,n
'g'an tercantum ............................ __ _: -X??\9 Terkena - - -' yp])

Kardiomiopati herediter adalih
arau fungsional miokardium ' v/n^kYke'ain»n «ruktural

molekular kardiomiopati, tetapi juga mendeteksi mutasi yang
menyebabkan gangguan perkembangan jantung (mis. cacat

mutasi

Kardiomiopati Herediter tv .
Gangguan Metaboli sme E “ ebab kan oleh
atau Kelainan Protein Mi^^J.^nfung
lcaraium
„

D m,°pati

^creditor 1 1 n ^' c * ) a * ) biokimiawi kardiomiopati

polipeptida kanal ion'

di;umpai. Penyakit ini dan penyak^ ^ °‘0t >™S iaran,
kana,,on diberi nama ^»^^.^at mutasi

Tabel

akibat mutasi cli gt*n yan^ menyandi kops

polos mengandung molekul a-aktinin dan tropomiosin, seperti
halnya otot rangka. Otot polos tidak memiliki sistem troponin,
dan rantai pendek molekul miosin otot polos berbeda dari
rantai pendek miosin otot rangka. Regulasi kontraksi otot
polos adalah berbasis- miosin, tidak seperti otot lurik yang
berbasis-aktin. Namun, seperti otot lurik, kontraksi otot polos
diatur oleh Ca2*.

Fosforilasi Rantai Pendek Miosin
Memicu Kontraksi Otot Polos
Jika miosin otot polos berikatan dengan F-aktin tanpa adanya
protein otot lain seperti tropomiosin, aktivitas ATPase tidak
terdeteksi. Ketiadaan aktivitas ini tidak seperti situasi yang
dijelaskan

untuk

mengandung

miosin

dan

F-aktin

otot

rangka,

banyak aktivitas ATPase. Miosin

yang

otot polos

mengandung rantai pendek yang meneegah pengikatan kepala
miosin pada F-aktin; rantai pendek ini harus mengalami
fosforilasi sebelum membolehkan F- aktin mengaktifkan ATPase
miosin. Aktivitas ATPase yang tercapai menghidrolisis ATP

mutasiny *a erma^na *ebih pendek daripada mereka yang karena itu

sekitar sepuluh kali lebih lambat daripada aktivitas serupa di

menyebabkan

perubahan muatan. Oleh

otot rangka. Fosfat pada rantai

hipcrtrofil'

pCnenCuan

mutasi

penentua ^ .am'^a* ‘n‘
berantai ^
P°^nierase

t^aPat

secara

mungkin

pasti

pada

kardiomiopati

penting dari segi prognosis;

dilakukan dengan memanfaatkan reaksi dari

pada DNA genomik yang diperoleh skcnia'

darah. Gambar 48-13 adalah kardin
*je^ni°pat’

Se<^er^ana

Sat

U SamPel limfosit

Mutasi missense (umumnya) di gen rantai berat _______ P-miosin di kromosom 14

rangkaian proses

yang menyebabkan
hipertrofik familial.
Mutas'
^arc^*om*°Pat* adalah kardiomiopati dilatasi.
otot S(d Sen-gen yang menyandi distrofin, protein LIM domai rbUt
dcmikian karena diketahui mengandung Lin-II n aya“Protein yang semula
terdeteksi di tiga protein: protein rr ' ’ ^ Mec_3^ ^/f ™ponse-element
dan diduga berperan
binding menyebaLu B)'
nenv, bkan Penyak,t ,ni- protein pertama membantu CRER unan PeranSkat
kontraktil sel otot jantung, dan ' berperan dalam regulasi
sejumlah gen di sel-sel ini. isct terkini tidak saja berhasil
mengungkapkan penyebab

T
Rantai polipeptida mutan (“polipeptida racun”) yang
menyebabkan terbentuknya miofibril abnormal

I
Hipertrofi kompensatorik salah satu
atau kedua ventrikel jantung

1
Kardiomegali dan berbagai gejala dan tanda
jantung lainnya, termasuk kematian mendadak
Gambar 48-13. Skema sederhana timbulnya kardiomiopati hipertrofik
familial (MIM 192600) akibat mutasi di gen yang menyandi rantai
panjang p-miosin. Mutasi di gen yang menyandi protein lain (lihat teks)
juga dapat menimbulkan penyakit ini.
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r

*bel 4o_7

pendek.miosin mungkin membentuk Ic I ,
terikat pada kompleks ^pcrnios,^ *'’8'1" Ca - yang
pembentukan jembatan silane ,n

1 pC-akti elii„
nS
KKa

|aiV

aknn meningkat. Fosforilasi rantai

miosin dan

kontraksi Jekat-lepas pada otot polls

memulai siklus

n,cni“'-

Kinase Rantai Pendek aa; •
oleh Kalmodulin-Ca2* & k° S 'n Diakt‘fkan
Memfosforilasi Rantai Ring™U<J'an

terhadap kalmodulin-Ca- sehingga kurang I^pineredani
- pengaktivan. Oleh karena itu. peningkatan cA ;ngkaQn respons

Mekanisme ',,°l
.j, stimuli
menjelaskan efek relaksasi yang ditimbulkan °c
13-adrenergik pada otot polos
,
1
n•I•
.'
, • .r in dependenI rote,n lam yang tampaknya memilik. j- ‘ ka]desmon

Sarkoplasma otot polos mencan 4

kinase ranta, pendek

rendah. protein ini mengikat tropomiosin <janm a ini meneegah

pendek miosin ya bcrgantu^ “8 suatu kinase

miosin ^,um^engaktivan

(GaStr "s. Hr°Km:;4Cai'. pada -bu:r,b,:uhkan

Ril0 j- ‘

E"2™

in, memfos-'

hingga meningkatkan fosforilasi m«ghambatnya sehingga meningkatkan 4^™ ^
iuga secara langsung n,emfosforil““'
Kedua efek ,n, (Gambar 4 8 °t0tP°'os'

’

ningkatkan

I 4

PC"d<*-

Rho kinase

^5

SQia

turun

^nf,'bitor,eraksi f:‘aktin-miosin

dan membebaskannya dari aktin. Aktin kemudian e .is

untuk berikatan dengan miosin sehiimga kontra si apat
• i- L' i i
•
, .c fosforilasiterjadi. Kaldesmon juga mengalami proses 1
defosforilasi; jika terfosforilasi, protein ini r,da , ‘l^‘U
mengikat aktin sehingga aktin bebas berinteraksi engan
miosin. Kaldesmon juga mungkin ikut serta nlLn^U^m
struktur perangkat kontraktil di otot polos. Bany* an
efek kaldesmon telah dibuktikan in vitro, namun ma na
fisiologisnya masih dalam penelitian.
Seperti dituliskan pada Tabel 48-3, siklus jembatansilang yang lambat memungkinkan otot polos berkontraksi
lambat dan berkepanjangan (mis. di organ dalam an

Efel<

™<*in yang melekat pada rantai ringan p

fosfatase

rantai pendek, yang secara

ada

")’danPro«in

bergantung pada kalsiuni

Vang terikat pada protein

'

(pengaktivan ATp

"lgkan regulasi

dan

t,dak

Pe

Ptndck

‘osin) di otot

Kinase rantai pendek miosin tidak dipengaruhi atau diaktifkan
an8sunS

miosin (bukan^
yang ”!ah

rin8a",

memfosfori,asi

amun>

Protein kinase rantai pendek

sendiri). Kinase rantai pendek miosin

fosfor,las, memperl.hatkan penurunan IgnitaTS

a°

*n&kan dengan

pemakaiannya di otot lurik.

n

Biologis Penting Lainnya

asc m

oleh cAMP
kinase yang diaktifkan oleh cAMP d '

miosin berbeda di 0«0t turik dan otot polos

nit?^ i LPJ^ s,c ^? Me lemaskan Otot Polos
Funq s :
. ara ^ & Juga Memiliki Banyak

interaksi aktw-miosin

lunk dan otot polos.

------------ --

F-aktin mengaktifkan
ATPase)

Pada keccUan °tOC P°*°S memPertahankan gaya/kekuatan
state- ha, Patan kontraksi yang rendah disebut sebagai latch
m°leku| ln' ackl*a^ gambaran penting otot polos, dan dasar
nya yang pasti masih sedang diselidiki.

^fat baru

P terdefosforilasi; karena itu

mcm

Kan,^~rTri~

^ernariip

dari

yang mas,h ada dari rantai pendek. Rlnr en6e|uarkan fosfat
^ kemudian mend,!?,!'1^ P miosin kepala m,osin pada F-aktin dan 2^
•’“Pfaan
miosin terlepas dari F-aktin jika terd^ AT ^ KePa'^ mi t,daJ< dapat
Tabel 48-7 meringkaskan dan

iC.4CaJ* mengantagonisasi
inhibisi Tpl poda interaksi IFaktin-miosin (memungkinkan

Kalmodulin

menerus

Ktapi kePala

.a2‘ berikatan dengan TpC ■

Pembuluh i
d;i !ra } dcn8an pemakaian ATP yang lebih

aktif

melekat kembali karena d

Ian.
'9sung

sedikit

terlepas

Gambar 48-14. Regulasi kontraksi otot polos
olch Ca2*. pL-miosin adalah ranlai pendek
miosin yang telah mengalami fosforilasi. Lmiosin
adalah
rantai
pendek
yang
terdefosforilasi (Diadaptasi dari Adelstein KS,
Eisenberg R. Regulation and kinetics of actinmyosin ATP interaction. Annu Rev Biochem
1980;49:92 I. Hak cipta © I 980 oleh Annual
Reviews,www.annualreviews.org.
Dic
etak
ulang dengan i/in).

terfosforilasi

Kon,r^^Vakli‘,kan‘0;eh .....................................

kinase^^'.^'nodulin, yang seh.ngga kmase ini menjadi inaktif
PCndek

ringan miosin yang
Sistem

) ' P™dck miosin

selanjutnya

(peno^L'" f-aktin dan miosin

i.__miosin ole9haF^VkTn)POn'an ATP°Se
.............................................................

lnhibit *
0r

Relaksasi otot polos terjadi jika r 2 di bawah I O'7 mol/L. Ca."*>pl«ma

Aktin Miosin'
Tropomiosin

ln,eraksi

kontraksi'

Otot Polos Melemas j lka „
Turun di Bawah T 0- M0°*°nsen*-osi Ca^
teruJ'V

f'lamen otot
Aktin Miosin
Tropomiosin

interaksi aktin dengan mi°s,n ^ otot tetap dalam keadaan relaksasi.
cS™°n’

untuk memulai kontraksi. JaJuri • n°":dePMden-CaJ- |,in
forilasi fosfatase rantai pendek

,0ln

Pada konsentrasi i yang lebih tinggi. Gv’-kalmodulin mengikat ka

oleh kaJmodulin-4Ca2* me™^"^ *ng diakdS
kemudian berhenti menghamba, int T"' PC"dck’ Vang
Kemud.an s.klus kontraksi d i n ^ ™ ' « i n - F - a k t i n
D. otot polos terdapat ia|ur
mc,,barkan

Scl Selain

kontraksi „t«,t jH)j()s lc.r|iadap » inf . tertentu Ca*’ sarkoplasma.

Ca- dalam mengatur kontraksi otot polos adaia*
(87 kDa). Protein ini banyak ditemukan di ot0t^2t
juga di jaringan selain otot. Pada konscntrasi

yang diaktifkan olch beragani

• interaksi aktin-miosin cli otot lurik dan p

■ka terhadap

Asetilkojmenycb^ SU3tU vasodi,ator yang bekerja dengan
Namuirelaksasi otot polos pembuluh darah.
Penea Sen^awa ri^ak bekerja langsung pada otot polos,
dari s'Ttan 1<UnCi ada,ah bahwa Jika sel endotel dikupas
memii-r.. °t0t P°^os bawahnya, asetilkolin tidak lagi
vasodil Cfek vasodilator- Temuan ini menunjukkan bahwa
denp * at°r’ sePerci asetilkolin pada awalnya berinteraksi
ResepH SCl endotel Pembuluh darah halus melalui reseptor.
akhirt mi dikaitkan dengan siklus fosfoinositida, yang
keria ^ menyebabkan Pembebasan Ca2' intrasel melalui
Crifosfat- Pada gilirannya, peningkatan Ca2*
menv

^

'

ahkan

pembebasan endothelium-derived relaxing

ini

J °r (EDRF, faktor pelemas yang berasal dari endotel),
berdifusi ke otot polos sekitar. Di otot polos, senyawa
ereaksi dengan gugus heme suatu guanilil siklase larut,

yang menyebabkan pengaktivan enzim ini. Pengaktivan ini
menyebabkan kadar intrasel cGMP meningkat (Gambar
48-15). Hal ini pada gilirannya merangsang aktivitas
protein kinase dependen-cGMP tertentu yang mungkin
memfosforilasi protein-protein otot spesifik, dan yang
menyebabkan relaksasi; namun, rincian proses ini masih
dalam proses klarifikasi. Vasodilator penting untuk arteri
koronaria, nitrogliserin, yang digunakan secara luas untuk
meredakan angina pektoris, bekerja dengan meningkatkan
pembebasan EDRF dan, karenanya, cGMP intrasel.
Yang cukup mengejutkan, EDRF ternyata adalah gas
nitrogen oksida (NO). NO dibentuk oleh kerja enzim NO
sintase yang berada di sitosol. NO sintase bentuk endotel
•uron diaktifkan oleh Ca2* (Tabel 48-8). Substratnya
sintase yang beraua

- J-iL-nva adalah sitrulin dan NO:

dan neuron diaktifkan oleh Ca2* (Tabel 4S-oy. -adalah arginin, dan produknya adalah sitrulin dan NO:

| NO SINTASE
Arginin ----- ► Sitrulin
+ NO
NO sintase mengkatalisis oksidasi lima-elektron sebuah
nitrogen amidin pada arginin. L-hidroksiarginin adalah
zat antara yang tetap terikat erat pada enzim. NO sintase
adalah suatu enzim yang sangat kompleks, menggunakan
lima kofaktor redoks: NADPH, FAD, FMN, heme, dan
tetrahidrobiopterin. NO juga dapat dibentuk dari nitric
yang berasal dari vasodilator seperti gliserol trinitrat sewaktu
metabolisme zat ini berlangsung. NO memiliki waktu-paruh
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Gli
ser
il
tri
nit
rat

Asetilkolin
NO

dihambat

olch

hemoglobin

dan

. heme lainnya
pr0tc,n.. itorkimiawi

yangmcngikamyasccar.icr.il. Kini tersedia inh‘ ^bentukaa NO

ENDOTEL
Arginin

sintase yang dapai sangai mcngurang* £
inhibitor semacam ini kepada

heWSm

7a6e/ 4q n •,
keterlibai ^c^oraPn ,L||'>gsi fisiologis dan
an Pa,ologis nitrogen oksida (NO)

dm NO. Pemberian

®erPerolfC^/ Pen *‘n9 dalam mengatur tekanan darah
fnemenrT l- ere,csi penis; sildenafil sitrat (Viagra)
^°sfodioc?rU 1 1 Proses 'n' dengan menghambat cGMP

cningkatan manusia menyebabkan

va.sokonstrik.si dan P^ tekanan darah yang mcncolok, yang

sintase

mc'nUn;l,V.,nan
Ctj

sitrulin

Ne

darah NO sangat penting dalam mempertahankan

Perifer r°nSm'fer °,ak ^an s'slem saraf otonom

*jah bahwa
in vivo. Efek kardiovaskular penting lainnya

:l U

cG
MP
Prot
ein
kin
ase

jnj ja

dentifikas'i tiga bentuk iso NO sintase yang
telah berhasil diklon, dan letak gen-gen
som manusia juga telah diketahui.

niaSl^i,

^
(elih

eh jalur
fosfoinositida'".^Jol
Irlfo D --i.
kemudian
ke otot
n0fn ,Pen8al<l''van
sint
oleh
ialur
fosfninnciHrt-,
• berdifusi
. 'tol
trifnef-,,
. NO
ycbabkan

metabolismenya menXe^k™^ -

SS

yang sangat singkat (sekitar 3-4 detik) d- • bereaks, dengan
oksigen dan supetokJ'
karena
dengan superoksida adaJah peroksinir ' / Pr°duk reaksi terurai unruk
radikai OH.
^"8
membentuk radikai OH (°N°°)> /ang
y 8 an at
8 reaktif.

Tabel 48-8. Ringkasan tata nama NO sinta ,

se cJan

otot

berkontraksi,

juga

Pada penyakit McArdle, salah satu penyakit penimbunan
glikogen [glycogen storage disease), glikogen fosforilase b otot

ATP yang dibutuhkan sebagai sumber energi koi
konst
imnii.' <-ii.-iin- I/m n r r-i 1/ *.•!_ i-/‘i-i I,-.-..
an
.4...,^^ dihasilkan
untuk siklus kontraksi-rclaksasi dapat —
j^
(1)
melalui glikolisis, dengan menggunakan glukosa ^
,
darah
atau glikogen otot, (2) melalui fosforilasi oksidatif. ( ari kreatin
fosfat, dan (4) dari dua molekul ADP dalam rca'si yang dikatalisis
oleh adenilil kinase (Gambar 48-16). Jum a | ATP di orot rangka
hanya cukup untuk menghasilkan energi untuk kontraksi
beberapa detik sehingga ATP harus terus menerus diperbarui dari
salah satu atau lebih sumber di atas, bergantung pada kondisi
r .........................
metabolik. Seperti
dibahas
efek knockout gennya pada mencit

Pada Keadaan Aerob, Ofrof Menghasnllkaini
ATP Terufamq Melalui Fosforilasi
Oksodafrof
Sintesis Al P melalui fosforilasi oksidatif memerlukan pasokan

aerob

apr°b

r Pan§ka’ satu terutama aktif dalam kondisi
,angka, satu terutama aktif dalam kondisi
dan dan °!°

k°duanya n 'an& ^a'n dalam kondisi anaerob; jelaslah,
atasdcno "1|n8?Unakan masing-masing sumber energi di
8 n t,era)at yang berbeda.

gugus heme mioglobin. Karena gugus heme, otot yang
mengandung

mioglobin

tampak

merah,

sedangkan

yang berasal dari glukosa darah atau dari glikogen endogen,
dan asam lemak yang berasal dari triasilgliserol jaringan
adiposa

adalah

substrat

utama

yang

digunakan

o ge " 9 Men 9andung Banyak

Sarkoplasm
yan8tcrda o m’1 rangka mengandung banyak glikogen,
D r
l)cmbebasa \ ‘l.am s‘anu*ayang terletak dekat dengan pital.
fosforii^ U vOSa c ai ‘ glikogen bergantung pada glikogen
Ca2\ e • ptot sPesifik (Bab 19), yang dapat diaktifkan oleh
fosfat untuk ^
harus

a n

U n t u k menghasilkan glukosa 6-

diakrmg ‘ ‘S di. °tor rangka, glikogen fosforilase b

fosforil^ l I V.an meniadi fosforilase a melalui fosforilasi oleh
fosfori|ase I ,nase (^ab 1)). Ca-* meningkatkan pengaktivan
Ca2* mem! lnasc’ ^‘8a melalui fosforilasi. Oleh karena itu, contra si
otot dan mengaktifkan jalur untuk

Kreatin Fosfat Merupakan Cadangan Energi
Utama di Otot
Kreatin fosfat meneegah deplesi cepat ATP dengan cara
menyediakan fosfat berenergi-tinggi yang dapat digunakan
untuk membentuk kembali ATP dari ADP. Kreatin fosfat
dibentuk dari ATP dan kreatin (Gambar 48-16) pada saat otot
beristirahat dan kebutuhan akan ATP tidak terlalu besar.
Enzim yang mengatalisis fosforilasi kreatin adalah kreatin
kinase (CK), suatu enzim spesifik-otot yang secara klinis
bermanfaat untuk mendeteksi penyakit otot akut atau kronik.

Kreatin fosfat

iNOS4

eN OS

iNOS memiliki sifal independent-, reiapi mengfa! Umo,S"'41' ^fPe,ki,akan0
dengan sangat kuat.

4

untuk

metabolisme aerob di otot.
Glik

; nNOS

Diadaptasi dari Sn> — --,uu„ieilai no. Nature 1995.->77
96
n, neuronal; mdur ib/e ,dapat diinduksi); o, endolelial
Knockout urn dilakukan melalui rekombinasi homolne n ,ri tempat cn/im tersebut pertama kali ditemukan N imun k '* menc'1' Enzim disebut
neuronal, inducible (makrofag), dan endotelial karena ini adalah tempat- gen telah berhasil diklon, dan lokasinya di kromosom p i d a e n * '
di,emukan di ,emPa' lain' f,an on/im neuronal juga dapat diinduksi. Masing-masing

otot

dengan sedikit atau tanpa mioglobin tampak putih. Glukosa,

Subtipe ! Nama2
J

dapat

postur), menyimpannya dengan meng- ikatkan oksigen pada

.

berbeda (.jj ^ aPal paling sedikit dua jenis serabut yang

POLOS
Gambar 48-15. Diagram
nitrogen oksida (NO) dari ^ • memPerl'hatkan non i
reaksi
yang
dikatalisis
oleh No"'!? Sd
e"dote| ^’
Cnlul<i
n
BEBERAPA MEKANISME MEMULIHKAN SIMPANAN ATP DU OTOT
’
, U1
.(mm
• y,,ICP
, ( U ini^
'Jlt;n NoSintaso
c;i tr>CIOtol
•‘ini
suatu
s,nf
u<
(mis. asetilkolin) denean2
ase. Interak*; - ................ " '
pembebasan
Ca 'intrasel mf‘UP-0r (R) mungkin
aSon's
ole
3 Ul ln 0s
Qn

vasodilator nitrogliserinyanPm^MH 1hlrnVa relaksasi rV

ketika

akibat kontraksi terus menerus (mis. untuk mempertahankan
kcnu,dian,

knockout gen telah dilakukan terhadap ketiga
tersebut dan hal ini membantu memastikan
Sebagai ringkasan, penelitian pada dekade tera j
menunjukkan balnva NO memiliki peranan penting
banyak proses fisiologis dan patologis.

h
menyebabkan
pengaktivan P,n i Seki,ar'
NO
s,n,ase- stimulasi c-GM P-protein
lomm,
<
me
kinase"^^
^WancCMp1
n

ADP

mengaktifkan fosforilase b tanpa menyebabkan fosforilasi.

oksigen. Orot yang memiliki kebutuhan tinggi akan oksigen

^

ketiga'1/3 1

Eksperimen-1'

penguraian

berada dalam keadaan inaktif (Bab 19).

dalnm P°,ensi(?si jangka-panjang
KadarMo neuro,oksisitas
P^0rosnn '/Qn^ rer,dah berkaitan dengan penyebab PadQ
stenosis pilorus hipertrofik infantilis ^UnQkin erPeran dalam
relaksasi otot rangka Menah"'r'UP-an ba9ian dari »*"" imun
primitif frornbosit Qf Per atan/ pengaktivan, dan agregasi

bekerja sebagai inhibitor agregasi trombosit ’s0dj|.uor
Sejak ditcmukannya peran NO sebaga1
’
ii
L'-ir pesai. INVJ
m mar penelitian atas substansi ini meningK‘‘ 1
•n i
,. . .
• n<r melioatKan
ternyata memiliki beragam peran hsiologis yanfc ^,|a|l terj.
hampir semua jaringan di tubuh ('label 48-9)-

Gua
nilil
sikla
se
cGMP

mengaktifkan glikogenolisis di otot. AMP, yang dihasilkan oleh

Per°n

dengan meningkatkan sintesis cGMP senya'v‘ ^ 50)

Nitrat

erase

menghasilkan energi yang diperlukan. Hormon epinefrin juga

m dap<1'

Gambar 48-16. Berbagai sumber ATP di otot.

10). Serabut tipe I tamrnk
‘

1 otot-

ICccPat,gJikolirik)

(Tabel

•'

.L

Paling tidak terdapat dua jenis aktin di
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OTOT RANGKA
MENGANDUNr
mioglobin
dan mitokondria;
™ h p"™ men8andung

Wam°

SERABUT
KEDUT
TIPE LAM
AT
bersifat aerobik,
dan serabut-senb
. ° ,s,llcRserabut
ini Mioglobin

:

•

Merah

; Ya

PU h

"

icka liPe

■ Tidak

Tabel, 48-10. Karakteristik
serabut
otot &
j,
,
Kecepatan
Lambat
; Cepa'
kontraksi
!
i
rr rrTTTKcduf
I
T,pe 1 cner
Kcd“ti;T , p r
Di oror rangka
dideteksi ;. • • ,1
anaerob
dan dapat
memperlihatkan
^
-°
,
8
dari
glikolisis
Durasi
00
5
SCrabut
an
;me,''/
Berkepanjangan
berbeda. Salah satu klasifikasi
y ; gSingk<^__,
............... -----------------------. Lambat .................. :
nksi
rel
Ccp Proporsi kedua tipe se«bw I
singkat.
/an§ ™f
rrfcmw
^ bergantung pada fijngsi
CrVa|,afl d'anrara otor untuk mempertahankan kadar glukosa
rubuh,
fmjc
darah.
menjadi1tipe I (kedut lambat, slow t ™ *cnis serabut ATPase miosin ; Rendah
j Ting9‘
apa a^ ot°f tersebut otot juga merupakan sumber bahan
J li c [,A
terlibat
dalam
kontraksi
berkepan'
cepat-oksidatiO, dan tipe IIB (ked..r * \ P
(kedut _
,,
I naj
Pem°ka,°n e"er9' Propo
bakar,
recap J snya,
‘ mempertahankan
^.ar!8an’ misalnya untuk ini diuraikan
jauh
menyederhanakan
hanyaata“7bPa/‘glikoli'ik>' Untukpostur).
i Rendah
j
jUga bervariasi sesuai
lebih
lambat
daripada
sevvakru
an
latihan;
contohnya,
jumlah
serabur
X1
Us
c
la
r
(kedutlambat,oksidatif)danIf (tad.
^ *pe: tipe I Mitokondria ; Banyak
■ Sedik'*
Telah diperhitungkan bahwa jumlah glukosa daiam ana, tertentu meningkat pada atlet v
°Cot tungkai glikogen cli hati, glikogen di otot, dan triasilg
kontraksi yang relatif menetap SrrT 'n-' memPerta('ankan
mpmiliH m- ii- i ' ^crabut tipeMII Ur -i I
CEPAT
(PUTIH)'
< anERAH)
memiliki
mioglobin
dan meng
dunc JK ’ dan
*T' t,daktipe II
terlihat putih; serabut ini memper I f
mitokondria,

^1
sedangkan jumlah serabut tipe It ^
. C,^ac'b maraton,
jaringan adiposa cukup
untuk memasok orot dengan energi
cePatmeningkat pada pelari sewaktu maraton dilakukan masingmasing selama * menit,
18 men it, 70 menit, dan sekitar 4.000
menit. Namun. aju Pelari Cepat Menqqunaknoksidasi asam lemak oleh otot lebih lambat danpa
a aju
<& Gflilkoiisis Anaerob Untulc AA Q*'n Fos*afoksidasi glukosa sehingga oksidasi glukosa dan
asam <-maATP, Sedangkan Pelari M MerT|bentulc
adalah sumber utama energi dalam maraton.
.
Menggunakan Fosfori In e f °.nSejumlah prosedur telah dilakukan oleh para atlet untu
lsero

1

?

Oksidatif

mengatasi kelelahan otot dan kurangnya kekuatan. Tin a-an
ini mencakuP penambahan {loading) karbohidrat,

Berdasarkan kedua jenis serabut d‘
so
a
5cragamnya sumber energi yang dj: | °t0t rangka dan (natrium bikarbonat), eloping darah (pemberian
sel darah kiranya jika kita rnembandinj-kan\fi a" di atas, menarik merah), dan ingesri kreatin
dan androstenedion. Alasan dalam lari cepat (mis. 100 meter) d <^Ccr ,°atan keduanya dan
efektivitas tindakan-tindakan ini tidak-akan dibahas di km; sedikit lebih dari 26 mil) (Tabel
48 1 ^
^
glikolisis
sebagai

CCpat 100

metabolik adalah di glikog^ f*™9” Uttnia Control I “ * ? ? ? - A l ? ? . !?> ............................................... :

Pada ma

utama energi'3’-

pelari maraton
——"
Pe,ori marat n

° ......................................................

rangka adalah sumber

jumlah besar, terutama pada Studi
berkepanjangan.
Selama

su

ber^urangnr§1 S‘mpanan

procein

°tot dalam

amino yang dibebaskan secara

protein di dalam sel,

dipindahkan ke organ lain

Untuk

mengalami lri

aktin dan miosin membentuk
mi°sin

IrJa'SSa

^ '^at kekurangan kalori

intrasel dapat digunakan kembali

U,Uu,< merr»bentuk

yang

t a'

l*t dilaku^nta? Penguraian protein jaringan in vivo

pen an’. karcna asam-asam

ekst^^f311

sCC'

atau

rnasu^T

.C,,a!Ur

°.*C*1 SUatu

asarn-a'18'

a.m‘no ccrsebut

anat>°lik.

m M *

Namun,

reaksi pascatranslasi

intrasel*116 *.^*St*^ln- Selama penguraian aktin dan

diekskresikan V C^'a(^* Pembebasan 3-metiIhisddin yang
l*am ur*ne-

Pengeluaran asam amino

bandal

terrnetilasi

untukV U'

dapat dijadikan indeks yang °tot manusia1Cn^Cta^U'

Ur‘ne ini

pengura*an

Protein

miofibril
besar dibahas 8,ani^aian metabolisme otot, yang sebagian label 48]2

'

a bab la'n

buku ini, diringkaskan pada

FUNGS|ESEL°N MELAKUKAN BERBAGAI
Sel Se|
Propulsi-diri i
m°r

mel‘akukan

kerja mekanis, antara lain eksositosis r

°Senesis, membelah diri, endositosis, Pungsi-fUn j

dan mengubah bentuk sel. fitamentosa intrasel ‘an

ansPor

intrasel,

oIeh

jaringan

struktur
Sitoplasma sel 31C i^an8 ^Uas yang merupakan sitoskeleton. yang
semula didu^

an^ SUatu

Pac^a llakikatnya

kantung cairan, seperti mengandunc* * •

semua sel eukariot

(dikenal jUo. ^en.*s SCluktur filamentosa: filamen aktin filamen int;C S°
m‘kr°filamen),

okimiawi

j1

Pr°tein otot

nonlemak. Hal ini menjelaskan °rang dewasa

dibedakan

^'T ***
meter Tabel 48-11. Jenis serabut otot dan sumber bahan
anaerob ‘ d P n o Pcrtama)
dan
kemudian bakar utama PacJa Pelari cePat dan
sumber glukosa nD™Cn8gunakan glikogen otot j
—' r

adalah' kr ea tin fos fa t'^

ADAM£NGKA MERUPAKAN
DALAMTSBUHTAMA PROTEIN
C

tme

^as‘nS"masing

mikrotubulus, dan

jenis filamen dapat elektron.

SCCara

dan dengan mikroskop

^ai' ket'§a struktur ini diringkaskan pada

Tabel 48-1

1- Glikogen fosforilase diakrif1^°S °r.^asc dan di PFK- Terutama menggunakan ,; Terutama menggunakan dari retikulum sarkoplasma sewakt ^
(dibebaskan
serabut pelljglikotitik) ! serabut tipe I (oksidatif) ............................
dan AMP PFK-1 diaktifkan olehcP,ne^'n’ Kreatin fosfat adalah sumber ; ATP adalah sumber energi
Pembuktian terhadap efisiensi n
’’ dan NH3‘
energi utama sewaktu 4-5 utama
aliran melalui glikolisis dapat m^TT05'5 ^ acfa,ah
........ ■’
..........

hpat sewaktu lari cepat.8 3t 1,nS6a ,000 kali Glukosa yang berasal
Sebaliknya, dalam maraton i i*
i
sumber utama ATP Si.mL i , abo,lsme acrob acJalah
o-liilrnco 1 l ja n bakar utama adalah
,

araasam

lemak bebas, yang terutama

J Glukosa darah dan asam
dari glikogen otot dan

lemak bebas adalah

dimetabolisme olehJ sumber bahan bakar
glikolisis anaerob adalah ; utama
sumber bahan bakar utama ;

berasal dan penguraian triasilgliserol di jaringan adip0sa f ............. .......... I ........................... i'"u”'
yang di rangsang oleh epinefrin. Glikogen hati diuraikan Glikogen otot cepat habis ; Glikogen otot hab.s perlahan

!3 dan 48-14.
sc nonotot;
p-aktin dan y-aktin. Kedua
jenis aktin ini

^nffiSkJ^^dnung Ak,i" ya"9
mbi!h'D

CCrdap.at di sebaBi:1n

vane scJ
membenM ^ SCCa™
terlihat dU

•

Otot rangka berfungsi dalam kondisi aerob (istirahat)
maupun anaerob (mis. lari cepat), jadi baik glikolisis aerob
maupun anaerob bekerja, bergantung pada kondisi.
• Olot rangka mengandung mioglobin untuk menyimpan
oksigen.
• Olot rangka mengandung jenis serabut berbeda-beda yang
terutama cocok untuk kondisi anaerob (serabut kedut
cepat) atau aerob (serabut kedut lambat).
• Aktin, miosin, tropomiosin, kompleks troponin (TpT, Tpl,
dan TpC), ATP, dan Ca2* adalah konstituen kunci dalam
kaitannya dengan kontraksi.
Ca2* ATPase, kanal pengeluaran Ca2*, dan kalsekuestrin
adalah protein-protein yang berperan dalam berbagai
aspek metabolisme Ca2* di otot.
Insulin bekerja pada otot rangka untuk meningkatkan
penyerapan glukosa.
Dalam keadaan kenyang, sebagian besar glukosa
digunakan untuk membentuk glikogen, yang berfungsi
menyimpan glukosa untuk digunakan sewaktu olah raga;
beberapa atlet lari jarak jauh melakukan "preloading"
glukosa untuk meningkatkan simpanan glikogen mereka.
Epinefrin merangsang glikogenolisis di otot rangka, tetapi
glukagon tidak demikian karena ketiadaan reseptornya.
Otot rangka tidak dapat secara langsung memengaruhi
glukosa darah karena tidak mengandung glukosa-6 fosfatase.
Laktat yang dihasilkan oleh metabolisme anaerob di otot
rangka dialirkan ke hati yang menggunakannya untuk
membentuk glukosa dan kemudian disalurkan kembali ke
otot (siklus Cori).
Otot rangka mengandung fosfokreatin yang berfungsi
sebagai simpanan energi untuk kebutuhan jangka- pendek
(hitungan detik).
Asam lemak bebas dalam plasma adalah sumber utama
energi, terutama dalam kondisi lari maraton dan dalam
keadaan kelaparan berkepanjangan.
Dalam keadaan kelaparan, otot rangka dapat
menggunakan badan keton.
Otot rangka adalah tempat utama metabolisme asam
amino rantai bercabang yang digunakan sebagai sumber
energi.
•
Proteolisis otot sewaktu kelaparan menghasilkan asam
amino untuk glukoneogenesis.
•
Asam amino utama yang berasal dari otot adalah alanin
(yang ditujukan terutama untuk glukoneogenesis di hati
dan membentuk sebagian dari siklus glukosa- alanin) dan
glutamin (ditujukan terutama untuk usus dan ginjal).

'Tabel ini menunjukkan sekaligus materimateri dari berbagai bab dalam buku ini.

bcsar atau di seluruh sel

k°nscntrasi magnesium
spmitan

Tabel 48-12. Ringkasan gambaran utama
biokimia otot rangka yang berkaitan
dengan metabolismenya'.

dan kaiium klorida

mengalami polimerisasi
F_aJ?t!n heliks-ganda seperti yang

dapat ditemukan di sel yang sama dan mungkin bahkan
bersama-sama mengalami polimerisasi pada filamen yang
sama. Di sitoplasma, F-aktin membentuk mikrofilamen
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BAB 48: OTOT & SITOSKELETON /
7-9,5 nm yang sering terdap terlihat sebagai jalinan kusut.‘
Bcrfc*T8*1 ***« yang jelas tepat di bawah membra,, , ini
tampak
disebut sebaga. stressfibers (serah, a”>'ak dan
le"yap iika motilitas sel meningk' Stres)' Scrabl« transformas, ganas
g v'nis
akibat pengaruh " SC' ">™galami bahan kimia.
onkogenik atau
Meskipun tidak 'tersusun sen •
aktin di sel selain otot berintetaksfT d'’ °t0t'
menghasilkan pergerakan sel.

fila"’™
gan

n.iosin untuk

Mikrotubulus Mengandunq ^
Mikrotubulus. yaitu suatu komp
^ P"Tubu,'n
sel, terdiri dari selang-selang b ^ ' ^ s k e l e t o n nm dan se
ring sangat pan,' d *«" garis tcr ,,
penting untuk membentuk da„ ' ,'°PlaSma- Mikrotubulus
o -to-, pdiijano die .•
.
tengah
penting untuk membentuk da„ „ ' P'asma- Miktotubu,
berfUngsmya gelendong mitoti|( £“**»g peranan da|am
terdapat d, semua sel eukariot St , , * ***) sehiingga dam
gerakan intrasel vesilr-i ‘ ,truktur ini in,,, r. embentuk
end°sitik dan
membentuk
if °nc*ositI’k dan ekscf- .t.tr*l,5ar
komponenkomponen
Mikrotubulus adalah
^^
yang keduanya berperan
' d a n dendrit,
serta dalam al,ran aksop|asJk ^"fan struktur dan iku
231 di sen-ini,
neuron tersebut.
Pan,ang “njola
Mikrotuhiilnc ,

^

Mikrotubu.us adalah ...
protofilamen yang tereusun '“*■' Wng terdiri dari ,3

Tabel 48-14. K(‘las-kt*l«is filamon inl£
eukariot daii dislrihusinv.i
; Massa Molekul : P

Protein

«rnlC'

!
rambuf.

: Berbagoj:

j

pembent“kan
ulus

herada dalam

Tabel48-13. Beberapa sifat mikmfil mikrotubulus
n,krof.lamen dan

; Mikrotubulus
• » '
— .
; a dan /3-fubulin
j 25 nm

Struktural,
motilitas
,
Sebagian sifat filamen intermedia dijelaskan pada Tabel 4 8 - 1 4
polaritas

^cngan d

terminal karboksil. Filamen tnatur terd'''^

serta
Un

aktin

dan

'Scw,l^Ul_ m>tosis,

massa

babk
Tidak adanya dinein di silia dan flagela menyebam
silia dan flagela tidak dapat bergerak sehingga terj a

--

an dan infeksi saluran napas kronik, suatu penya n
kemandulan dan infeksi saluran napas kronik, suatu peny;
j
yang disebut sindrom Kartagener.
a
Obat tertentu berikatan dengan mikrotubulus sehingga
d
mengganggu pembentukan dan penguraian struktur
i
ini. Obat-obat ini mencakup kolkisin (digunakan unruk
mengobati artritisgoutaKut;,
vtnDiastin
isuuiu
anuuuiu
<-,l->-iri
arrriric
<rr>..,
vinblastina
akur), yang
k
(suatutipe
alkaloid
vinka
digunakan untuk mengobati
kanker
tertt palditaksel
it
,\r (suatu
(Taxol) (efektif untuk kanker ovarium), griseofulvin
dan
obat antijamur).

adalah

^

cePat

sc^ua^

Model jembatan-silang filamen geser adalah dasar dari

tumpang tindih bergeser satu sama lain sewaktu otot

yang

berkontraksi dan jembatan-silang antara miosin dan aktin

komponen
•

dibentuk dan diuraikan
^ *.n*

•

^utas‘ di gen yang

menghasilkan dan mempertahankan ketegangan otot.
Hidrolisis ATP digunakan untuk menggerakkan filamen.
ATP berikatan dengan kepala miosin dan terhidrolisis
menjadi ADP dan P. oleh aktivitas ATPase kompleks
aktomiosin.
Ca-' berperan utama dalam inisiasi kontraksi otot dengan
mengikat troponin C. Di otot rangka, retikulum
sarkoplasma mengatur distribusi Ca2* ke sarkomer,

penuaan dini dan

sementara aliran masuk Ca2* melalui kanal Ca2* di

48-iV ln^.
dUa tIp

Seperti ditunjukkan pada

e utama keratin: semua keratin
• 04 *mer yang tersusun dari satu anggota dari

•

05

tcrse^ar

anggota famili mirip-vimentin intermedia'115CnUll< P°^mer satu
Sail^‘U

menonj°l

m°lekulnya.

lM 'sc^a8a‘

Lamin membentuk suatu Distribus* fii

sel normal dan

abnormal imunoflLlo

menggunakan teknik spesifisitasltSCn’
dengan spesifik ‘
memban

SyanSSCSllaL

anicn

C*

lllassa

lac^aPan

menentukan asal

semacam ini masih

apat diteliti dengan

dcngan memanfaatkan

antibodi

^ntihodi terhadap filamen intermedia

tumor ganas dediferensiasi jenis fi|1 Um°r

dapat mempertahankan

Se‘C ni?n *ntermedia yang dimiliki oleh sel asalnya. lepuh JtUH ,
yan8 terutama ditandai dengan menyandi i! !

mutasi di gen-gen yang ini ad,I

rbaga' kerat,n Tiga

pada

manusia

disfbabka? oleh

dari penyakit

kelompok i- .eP,dcrmol,s,s bulosa simpleks, hiperkeratosis Lepuh
dan keratodermaPalm°plantarepidermoliuk.

• P tersebut mungkin mencerminkan berkurangnya cmampuan
berbagai lapisan kulit untuk menahan stres "1L anis akibat
kelainan pada struktur mikrofilamennya.

Terdapat sejumlah perbedaan antara otot rangka dan

Sejumlah

kasus

kardiomiopati

hipertrofik

familial

rantai panjang p-miosin. Mutasi di gen yang menyandi
sejumlah protein lain juga pernah ditemukan.
•

Otot polos, tidak seperti otot rangka dan otot jantung,
tidak mengandung sistem troponin; kontraksi dipicu oleh

*ntermedia di

^aPat digunakan oleh ahli patologi untuk

tertentu'1 T

maligna

disebabkan oleh mutasi miseense di gen yang menyandi

di sel saraf;

rendah, sedang, atau tinggi jalinan yai 1

dengan membran dalam nukleus. (mis. kanl -

hipertermia

reseptor pada permukaannya.
•

neurofilamen
berdasarkai

kasus

otot jantung; khususnya, otot jantung memiliki berbagai

luas di sel mesoderm, sementara dengan

? illury acidic protein, dan periferin berkaitan ^aPat ni
IUln ^cmua
vim
CI |

sama lain. Filamen diklasifikas^

Banyak

disebabkan oleh mutasi di gen yang menyandi kanal
pengeluaran Ca2*.

asing kelas.

desmin, ,,/■ *n

•

heterodi1^1

adalah

masin»_n

11
v.b

sarkoiema sangat penting bagi otot jantung dan polos.

suatu famili besar, dengan sekitar label

tC'a*1 tllkcta,u,i-

tipis

model ini adalah bahwa filamen-filamen yang saling

seperti yang terjadi pada Penting

rnenyebabka1< 1,1

Filamen

pandangan terkini tentang kontraksi otot. Dasar dari

seperti

1

miosin.

menyandi lamin A gambaran lain ^'°^C1'a ^an§ ditandai oleh

penyakit ku,it

miosin disebut sebagai penggeralc molekular.

nict*'a

mengandung

(troponin T, I, dan C)
•

an^'1

teCramcr

tebal

mengandung aktin, tropomiosin, dan- kompleks troponin

lamin yang setelah mengalami mitosis ber h"'1' ^ct*^a ni‘tosis

angg0t^ lcmbentuk

terlibat dalam endositosis. Kinesin, dinein, dinamin, dan

< Sriu^tlIr’

'>an*ya^ hlamen mikrotubulus. Pengecualian losforjiasj

ad‘ilah

an

tCrniina|

^aran8 d' bagian tengah, sebuah kepala 'ni rnembe 'h? ^

sitoskeleton ^dak lenya ^' I't*a*<

: 65-75 kDa

uapai

Filamen

struktural penting yang relatif \ S/ .y^!ai1 hesar adalah komponen

Neuron

dan flagela. Protein lain, dinamin, menggunakan G 1 P

• Miofibril otot rangka mengandung filamen tebal dan tipis.

terdapat

.ccmPatnya adalah molekul fibrosa panjang,

3

dikemas secara heliks. Pada sel, d

i 11« /it r\ 11111
r 11 \ fungsi.
• 1. /
i hcrbagai
intermedia
j>.iris
lenj-.ih
I-Filamen
I I If mill
I I 1 fsekitar
<memiliki
dan
10 nm
(i|uj protein
Contohnya,
ker.ilin
■'!!'( 1/ II
t 11•!
I 1 I tersebar
I me • In,is di <.
vl
d,in
melekat
(>nik>l
IIl
tr..
jjcj menunjang
adaptor
pada dcsinosom
dann
hemidesmosom.
I.amin bertunj,

o

............................. ;:Mikroff,omen
Protein (-protein) ; Aktin
Garis tengah • 8-9 nm
Fungsi
; Struktural,
motilitas

(23 nm). Seperti *ntermedian ^8-14,

dan muncul kembali ketika

’Merujuk
pada
molckul.lmv.iNiin’ii

sistem serabut yang terdiri garis

tambang, dan filamen yang Filamen ir,".1 ^a"!

60-130 kDa : Neuron

Neurofilamen
Rendah (L),
sedang (M), dan
finggi (H) 1

tcrt^aPat Sliatu

dengan periodisitas aksial 21 nm dan ni>krohl;jn '

yang merupakan pertengahan antara ^*tUnjukka<'n .nm^ ^an

m>krotubulus

ekor

; ^esenkim
i o»of
: sel g,ia

; 53 kDa

i 6 6 kDa

sel

»rurai secura
keadaan instabilitas dinamik, terbentuk dan tei
*• ^
vi i, ui i i 11 t\, ICIUCIIIUI\ *-•*—
•"
, .
kDa. Dimer tubulin ^ >**« molekul sekitaTIo
terus menerus. Struktur ini memperlihatkan polaritas ^
kemudian menjad, lembaran m“Jadi'protofilamen dan
plus dan minus); hal ini penting unruk pertumbuhannya an
pusat penyusun m.krotubulus, ya„mudia" blinder. Suatu
sentriol dan untuk kemampuannya mengarahkan gera \in
sebuah pasangan sentriol ™
•8 terletak
i-iasel. Contohnya, pada transpor di akson, protein kinesin
„ ’ menjadi riUi i , . mengchlingi intrasel. ^onronnya, pada transpor di akson, piwiw -----------------------m;LmfllLMl„c |
gan aktivitas A I Pase yang mirip-miosin mengguna mu
Sp“ies k™ga , 1^' terb“^nya dengan aktivitas ATPase yang mirip-miosin menggunakan
tTmnalnva L
:ol is is ATP untuk memindahkan vesikel menyusuri akson
Pembenmk. rP®ran Pen«ng dalam ' ^'l’ Y"tubu,in. hidrolisis ATP untuk memindahkan vesikel menyusuri akson
ke
arah
ujung positif mikrotubulus. Aliran /.at dalam arah
Pembentukan mikrotubulus membulrmbentukan ™. ke arah ujung positif mikrotubulus. Aliran »c dalam arah
berlawanan,
arah
ujung negatif, dijalankan oleh dinein
protein dilaporkan berkaitan de, GTR Berbagai berlawanan. ke arah „i„n„ n,-„arif diblankan ke
oleh
dinein
sitosol,
protein
lain
dengan
aktivitas ATPase. Demikian juga
(mt~otub« e-a,sociatedpr„tein [ m i k t o t u b u f u s
dengan dinein aksonema yang berperan menggerakkan silia
adalah tau) dan berperan pentingdplyanSsa'ahsatunya
dan scabilisasi m.krotubulus. Mikrotub I

nm’

S(f

U11cn

603

RINGKASAN

empat kelas filamen
—;

■ 54 kDa

Glial fibrillary j 50 kDa
acidic protein j

Lamin A, B,
dan C

[fe|,

Un

Vimentin

filamc

tengah J*
; Sel
ep*
leuku

Mirip-vimentin

Periferin

ada sel

c^ar‘

istr

Kerofin
Tipe I (asam) ; 40-60 kDa Tipe II
(basa) ! 50-70 kDa

Desmin

di*1 P

® er beda
rofi,
amen & Mikrotubulus

darj
D.

fosforilasi rantai pendek miosin.
•

Nitrogen oksida adalah regulator otot polos vaskular;
hambatan pembentukannya dari arginin menyebabkan
peningkatan mendadak tekanan darah yang menunjukkan
bahwa regulasi tekanan darah adalah salah satu dari
banyak fungsinya.
Distrofi otot tipe Duchenne disebabkan oleh mutasi di
gen (terletak di kromosom X) yang menyandi protein
distrofin.
Pada manusia ditemukan dua tipe serabut otot: putih
(anaerob)

dan

merah

(aerob).

Pertama,

terutama

digunakan pada lari cepat, dan yang kedua, dalam olah
raga

aerobik

dilakukan,
glikolisis

berkepanjangan.

otot
sebagai

menggunakan
sumber

Sewaktu

lari

kreatin

fosfat

energi;

dalam

cepat
dan

maraton,

oksidasi asam lemak sangat penting pada fase-fase
terakhir.
rinc kanker tertentu),

Sel selain otot melaksanakan berbagai kerja mekanis
yang dilakuk an oleh struktur-struktur yang membentuk
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sitoskeleton (rangka sel). Struktur-stn.lrr •
filamen aktin (mikrofilamcn) mlL- , r , n i mcncakup
terdiri dari a-tubuJin dan B-r h ° r *
intermedia Filamen intermedia11 ^

S

Matthews Kl). Moore SA. Multicore myopathy*
malignant hyperthermia susceptibility.

(terutania

a,ld
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rnudahn
aia|1

sedikit (mis. terdeteksi dalam cairan hemodialisis dan dalam

BIOMEDIS
^

darab

dalam memelihara homeostasis dan terhadap^ V

diperoleh

memiliki

arti

bahwa

penelitian

^alarnpcri

\°n.St'Ulcn'*<onsc‘tucn darah sangadah penting
fan^odi5m,dtrrin,p^ma’ termasuk imunoglobulin berbagai ' ^ ^^as^an
imunoglobulin terjadi pada

atau

pros

dengan elektroforesis bab sebeU* **'
ditunjukkan di

ada

di pi

yang keadaan patoV

nin^a>

*a'nn^a

Perubahan

otc'n

lk'C.dan

plasma dan

dapat dipantau

yang

Ribuan antibodi terdapat dalam plasma manusia, meskipun
pada keadaan normal jumlah masing-masing antibodi biasanya
cukup rendah. Ukuran relatif dan massa molekul sebagian

dasar Se:CI11 1,lnganbiokimiadasardanbiokimiaklinis.Sifat
dalam bab ini. Perubahan jumlah banyak !

plasma pasien kanker) sehingga proteom plasma bertambah.

sesuai. Seperti

aktivitas enzim tertentu

makna diagnostik pada sejumlah

protein plasma terpenting disajikan pada Gambar
49-1.
Untuk memisahkan masing-masing protein dari campuran
kompleks

sering

digunakan

pelarut

atau

elektrolit

(atau

keduanya) untuk mengeluarkan fraksi protein yang berbeda
sesuai karakteristik kelarutannya. Hal ini adalah dasar dari
sesuatu

yang

disebut

sebagai

metode

yang

salting- out,

digunakan dalam penentuan fraksi protein di laboratorium
klinik. Oleh karena itu, kita dapat memisahkan protein plasma

°ARAH MEMILIKI BANYAK FUNGSI
dari| ,
mengan
-1-

menjadi

, llngsi

*

Kecuah

untuk fungsi

selular

spesifik

seperti

1)

'

an

kelompok

besar—fibrinogen,

albumin,

dan

dengan berbagai konsentrasi.

dilaksanfl<Ut ^<s'gen dan pertahanan imunologis sel
48-

tiga

globulin—berdasarkan pemakaian natrium atau amonium sulfat
Metode tersering yang digunakan untuk menganalisis

° plasnia dan berbagai konsdtuennya (rabei

prorein plasma adalah elektroforesis. Terdapat banyak jenis
protein ^ l.Cld'1' dar* a*r> elektrolit, metabolit, nutrien, pada d-i C an
lormon- Komposisi air dan elektrolit plasma PemeriJSainy>a sama
dengan semua cairan ekstrasel lain. pH dar saai? ^adar Na*, K\ Ca2*,
C1‘, HCO;, PaCO,, dan
banyak pa ‘ * a^oracor‘um pen ting dalam penatalaksanaan

elektroforesis, yang masing-masing menggunakan medium
penopang/penunjang yang berbeda. Di laboratorium klinik,
selulosa

asetat

digunakan

secara

luas

sebagai

medium

penunjang. Pada pemakaian bahan ini, protein plasma dapat
dipisah-pisahkan, setelah pemulasan, menjadi lima pita, yang
masing-masing dinamai fraksi albumin, a]S a,, P, dan y (Gambar
49-2). Strip selulosa asetat (atau medium penunjang lain) yang

MENGANDUNG CAMPURAN rOTEIN
YANG KOMPLEKS
seki ^

telah terpulas disebut elektroforetogram. Jumlah kelima pita ini
dapat

t0ta^

^a^am plasma manusia memiliki konsentrasi j j ' r
g/dL dan membentuk bagian terbesar dari
n
padat plasma. Protein plasma sebenarnya adalah
campuran kompleks yang mencakup tidak saja protein- ^ l’lf0111
Seder^ana> cetapi juga protein terkonjugasi, misalnya g’ ° Pro tein dan
berbagai tipe lipoprotein. Pemakaian te nik-teknik proteomik
memungkinkan kita mengisolasi dan mengetahui karakter protein
plasma yang sebelumnya tidak diketahui yang sebagian terdapat
dalam jumlah sangat

mudah

dikuantifikasi

dengan

menggunakan

mesin

pemindai densitometrik. Perubahan karakteristik dalam jumlah
satu atau lebih dari kelima pita ini ditemukan pada banyak
penyakit.

Konsentrasi Protein Plasma Penting dalam
Menentukan Distribusi Cairan Antara Darah
& Jaringan
Di arteriol, tekanan hidrostatik adalah sekitar 3/ mm Hg,
dengan tekanan interstisium (jaringan) 1 mm Hg melawan
tekanan tersebut. Tekanan osmotik (tekanan onkotik) yang
ditimbulkan oleh protein plasma adalah sekitar 25 mm H&.
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Tabel 49-1. Fungsi utama darah

A. SEBAGIAN BESAR PROTEIN PLA5fviA
DISINTESIS Dl HATI

Respirasi—mengangkuf oksinoo a T
jaringan dan COj dari iari„ga9n £ed°" P°^Poru ke

•ksPerirTICn PjAl
Hal ini telah dipastikan oleh eksperimen'4-’ ^ pemakaian tingkat

Nutrisi—-mengangkut zat makanlP U'P°ru

4.
5.

6.
7.
7.

9
.

Ekskresi—mengangkuf zat sisn
paru-paru,kulif,
kulif,dan
danusus
u.^/K.TWk
paru-paru,
unluk WkeK ginjal,
Memelihara keseimbanqan , 9
dalam fubuh

diserap

hewan utuh (mis. hepatekcomi) dan ^
h*”110^,

preparat hati. potongan hati,

it

,

hati, dan perfusi
jrat

mRNA sistem

translasi in vitro yang menggunakan PrC^jjsjntesis di yang

asam-b ,1W11IIL

a normal
Mengatur keseimbangan air ™ . . .
pada pertukaran air antara cairan t«,U‘ ffek darah
yan9 beredar
dan cairan |dringan
Mengatur suhu tubuh mpUl, • jUl distribusi panas
tubuh
Membentuk pertahanan terk j
sel darah putih dan anfibadi d<SamP ’•'fr1 me,a,ui
Mengangkuf hormon dan m s,rku|asi
Mengangkuf metabolit en9afur metabolisme

diekstraksi clari hati. Namun, y-globub11 ^ sel plasma dan
protein plasma tertentu d<s‘ntc lain, misalnva sel endotel.

B. PROTEIN PLASMA UMUMNYA D ,sI
POLIRIBOSOM YANG TERBUNGKUS-^ -

NJTESIS

Dl

MBRAN

L retorik utama

Protein plasma kemudian menjalani rute -sCN ^ nlcmbran

Koagufasi

di sel (membran retikulum endoplasma kasat ^ vesikel

10.

retikulum endoplasma halus —> aparatus C»oIg‘

(3Csar

sekretorik) sebelum masuk ke plasma. Jadi. st * j,in p;l(ja
Oleh karena iru, terdapar pa •
Hg yang mendorong cairan ^1^"°

protein plasma disintesis sebagai prapr°te,n| ct.rm|naj

ruang inperstisium. Di venuh -L- ^

masulc ,<c

dalan

amino (Bab 45). Protein plasma biasanya
*i I*,-i fosforilasi,
am modifikasi pascatranslasi (proteolisis, glikosu;,s . ^nSjt tJiri
dsbnya) sewaktu mengalir cli dalam sel. Wakm rr‘ . ^
tempat sintesis cli hepatosit ke plasma bervana•
•
i osin^-masing
menit hingga beberapa jam a t a u lebih unruk ma* »
menj:1 n

sekirar 17 mm Hg, dengan r e k i n " T " ,,litlrostacil< adalah
seperti diuraikan sebcWa 7 ° '

i n

nerto sekirar 9 mm Hg Vano m .

“ " t i s i u m .

arC.na. Itu>

terdapat gaya

sirkulasi. Tekanan-tekanan di atas^rined-k^*Tlba,i ke da,a™
Starling. Jika konsentrasi protein nh«f

Utseba8ai

prorein.

ruang ekstravaskular, yakni suatu k- |

berkuran8

Skala

di

sebagai edema. Edema memiliki bn

■ya"8 c,ikenal

protein adalah salah satunya

Protein PHasma Telah
Diteliti Secara MendaBam
K arena relatif mudah diperoleh, protein nl secara mendaJam baik pada
manusia mT

tC,al, ditc,iti
1

Telah banyak informasi yang tersedia mengena^bi —

H’ pergantian, struktur, dan fungsi protein

Drn

10 nm Na* Cl Glukosa

d<^ensi

M

T*5’ utama Perubahan jumlah

dan metabolisme protein *
"V pada berbaga' Penyakit juga telah diteliti. Dalam m!*"1 tahun terakhir, banyak
dari gen untuk protein n 1 M berhasil diklon dan diketahui strukturnya.
banyak

membantu

penelitian

tentang

protein

plasma

Albu
min
69.0
00

Hemoglobin

64.500

memungkinkan protein plasma murn! diendapkan dan dipisahkan dari campuran
kompleks yane terdapat di jaringan atau plasma. Selain itu, pemakaian isotop

celah memungkinkan kita mengetahui jalur-jalur biosintesis dan laju

asam. siala ^ ^a- ^un8s* ( Tabel 46-2). Pengeluaran residu
dapat sa S?1,n ^Cn8an memajankannya pada neuraminidase
dalam t’<U mcmPerPcndek waktu-paruh protein tersebut
Plasma (Bab 46).

(irGlobu
lin
90,000

. y-Globulin

156,0
00

p°limorfis

pertukaran protein-protein ini di plasma.
Dari penelitian rerhadap protein plasma, dapat dibuat gene ra I i sa si he ri
ku t.

[5,-Lipoprotein
1,300,000

Fibrin
ogen
340,0
00
Gambar 49-1. Ukuran relatif dan perkiraan massa molekul
dalam darah (Onrley).

molekul protein

Waktu-paruh suatu protein plasma dapat ditentukan dengan memberi
label pada protein murni dengan

l3l

I dalam kondisi tenang yang tidak

menyebabkan denaturasi. Isotop ini berikatan secara kovalen dengan residu
tirosin protein. Protein yang berlabel dibebaskan dari sisa

1 11

dan

kemudian diukur ‘aktivitas spesifiknya (disintegrasi per menit per miligram
protein). Sejumlah tertentu protein radioaktif kemudian disuntikkan ke
dalam orang normal, dan contoh darah diambil pada berbagai interval

IHATKAN

P OLIMORFISME

diperoleh diplotkan terhadap waktu, dan waktu- paruh protein (waktu
untuk radioaktivitas turun dari nilai puncaknya hingga separuh nilai
puncaknya)

dapat

dihitung

dari

grafikyang

terbentuk,

dengan

memperhitungkan waktu bagi protein yang disuntikkan untuk mencapai

adalah sifat mendelian atau monogenik pcn . terdapat dalam populasi

keseimbangan (bercampur) di darah dan di ruang ekstravaskular. Waktu-

dalam paling sedikit dua ] . i tl^>e’ yang keduanya tidak jarang ditemukan

paruh yang diperoleh untuk albumin dan haptoglobin pada orang dewasa

(yi. C uanya tidak terdapat dalam frekuensi kurang dari 1-2%).
tc-rkemnS' 8°,0ngan darah ABO (Bab 51> adalah contoh <enal polimorfisme manusia.
Protein plasma manusia
y 8 ITleniperIihatkan polimorfisme antara lain adalah a,- ‘ titiipsin,
haptoglobin, transferin, seruloplasmin, dan ■njunoglobulin. Bentuk
polimorfik protein-protein ini dapat l' |CC a an dengan berbagai prosedur (mis.
berbagai jenis e e <tioforesis atau isoelectric focusing}, yang masingmasing dapat membentuk migrasi tersendiri. Analisis terhadap
polimorfisme manusia ini terbukti penting bagi bidang genetika,
antropologi, dan klinis.

normal masing-masing adalah sekitar 20 dan 5 hari. Pada penyakit tertentu,

t

«1 Lipoprote
in
200,000

E. S ETIAP P ROTEIN P LASMA M EMILIKI W AKTU - P ARUH
YANG K HAS DALAM S IRKULASI

waktu untuk menentukan radioaktivitas. Nilai-nilai radioaktivitas yang

M
EM 1 NYAK P ROT E IN P LASMA
IY,EMp
ER Ul

tdah

yang

________________________
tu, piotcin-protein
ini umumnya mengandung
ini tidal m'n ac^ab sulah satu pengecualian
utama;
protein
,U <a, da
46). Alb.'^' ,' terkait-N atau -O, atau keduanya (Bab
tnemiliki ,mtjn8andung residu gula. Rantai oligosakarida
serulop] U. lt‘l ln'na' dar‘ Plotein plasma tertentu (mis.

Preparat antibodi yang spesifik untuk masing-macinor protem plasma
telah

EIN

Karena

ditarik

tcrt,mbun

mongubnh pita menjadi puncak-puncak khas albumin, a,-globulin, a,-globulin, p-globulin, dan y-globulin
■produksi ulang dengan izin, clari ParslowTG et al led]. Medical Immunology, ed ke-10, McGraw-Hill, 2001).

A D A ,^ G ; AN B E S AR P ROTEIN P LASMA
G LIKOPROT

gaya

(mis. akibat malnutrisi protein berat)ma
. kembali ke kompartemen intravaskuhr T**

'ambar 49-2. Teknik elektroforesis zona selulosa asetat. A: Sejumlah kecil serum atau cairan lain dioleskan pada
s,nP fclulosa asetat. B: Dilakukan elektroforesis sampel dalam larutan penyangga elektrolit. C: Tampak pita-pita
protein terpisah cli posisi-posisi yang khas setelah dipulas. D: Pemindaian strip selulosa asetat dengan densitometer

awalnya mengandung peptida-peptida siny*1 |-,er |,aqai

Sckitar 1 1 mm

nie

waktu-paruh protein dapat sangat berubah. Contohnya, pada beberapa
penyakit saluran cerna tertentu, misalnya ileitis regional (penyakit Crohn),
cukup banyak protein plasma, termasuk albumin yang keluar ke usus
melalui mukosa usus yang meradang. Pasien dengan penyakit ini
mengalami protein-losing gastroenteropatby clan waktu-paruh albumin
beriodium yang disuntikkan pada pasien ini dapat berkurang hingga 1 hari.
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F. Kadar Protein Tertentu
PLASMA MENINGKAT SEWAKTU £tAM
PERADANGAN AKUT ATAU Ter °AAN
Kerusakan Jaringan jEni~ ^AD' Ak,Bat
,s

Protein-protein ini disebut “protcin/r ^

Tabel 49-2. Beberap.i fungsi protein pl<l5fl

'ERTENTU
tan fasc

(acute phase protein/reactants)

"

Antiprotease

akut”

beri nama

C pneumokokus), a,-antitripsin Y*

PoI<sakarida

glikoprotein. dan fibrinogen. PeningX0!”"' <V
protein mi bervariasi dari hanya 50<>/ t
pada kasus CR P. Kadar protein^t ^

dar

Pr°t«n-

, 00°'ka,i liP™

dalam respons tub'uh terhadap n. . !PC‘rk,rakan berperan
protein reaktif-C dapat meranesane hi*, TP?.*

Hormon
I Erifropoietin1
.... .................
Pertahanan imun : Imunoglobulin, protein komp^en
; |i?-mikroblogulin
......................
Peran dalam
Protein respons fase akuf f01’5' P
respons
j reaktif-C, a,-glikoprotein oS°
peradangan ; [orosomukosoid])
............... |

Conto,mya,

dan ai-antitripsin dapat menetralk ^

mp*

emeu,
yang dikeluarkan sewaktu keadaan ,pr°tease fwtcnru
digunakan sebagai penanda ceder. ^

g a n

akut- CRP

peradangan serta pemakaiannya sch, ,3.nn8a?*

inFcks''>

dan

kardiovaskular tertentu
perhatian besar. Interleukin-1 m_n
yang dikeluarkan oleh sel faeosirk

SUatU

mendapat
PoliPeP“’da

stimulator utama—tetapi bukan s' m°nonuk,cus adalah
pada sintesis sebagian besar reakr,nT''Sa|tl,nya““stimi,,at°r
Molekul lain, misalnya IL-6 iUpa I ^

a<Ut

*lePatosit.

serta IL-I tampaknya bekeria di r' C?Cran’

dan

Onkofetal
; a,-Fetoprotein (AFP)
Protein
; Albumin (berbagai ligan, ^errr'°^on
pengangkut • bilirubin, asam lemak bebas, '
atau pengikat ;
[Ca2*], logam [mis. Cu2*, 2n •*' i
; melheme, steroid, hormon lain'
• berbagai obat)
; Seruloplasmin (mengandung Cu \ ,
j albumin mungkin lebih pent'n9 .
pengangkutan Cu2+ secara f'Si

faktor transkripsi yang berperan d •

;
j
;
!

SUaru
St,mulasi sintesis

terdapat dalam bentuk inaktif di sitosol r • r .“n
?,akt,fkan

(mis. interleukin-1) yang terbentut
Tabel 49-2 merangkum fungsi sejumlah h„c
plasma. Sisa bab ini digunakan untuk meny^n ^™"'"
dasar mengenai protein plasma tertentu 1 ^

Albumin AdaHah Protein Ufama dalam
PflosmrDo MannusSa
Albumin (69 kDa) adalah protein utama dalam plasma

plasma, dan 60% sisanya terdapat di ruang ekstrasel. Hati
menghasilkan sekitar 12 g albumin per hari, yaitu sekitar

terhadap globulin. Pembentukan

^buniinUtI"'S'

mplemen.

procc‘n>

disekresikannya.

Albumin

mula-mula

dengan

5^5

nianus‘a

asarn amino

dan

mcnggunakan

albumin dapat beda. Alb ^ '

y«ang memiliki fungsi

Ug3 do,na‘n

protease,

berbeda- tidak nieni ^'l'1 bcibcntuk dips yang berarti bahwa albumin
yang dil ikuk<

ltkan V*skos'cas

nn'v"1

plasma sebanyak peningkatan ^arena

molekul panjang seperti fibrinogen.

kDa) dan kJn -

m°*Cku*nya

yan8 relatif rendah (sekitar 69 mencntuk

in j,("|Urasinya yang tinggi, albumin diperkirakan Manusia Pen-f ‘U "
tekanan osmotik plasma
P^ma or- e'tian elektroforetik memperlihatkan bahwa °rang jnj
tertentu tidak mengandung albumin. Orangpenyebab keTl^ !nenSaIami analbuminemia. Salah satu pen8gabun ^ ,an m' adak,b
mutasi yang memengaruhi hanya ni °Orang dengan analbuminemia
sedang, meskipun pada

bahwa jumlali protein plasma tersebut

gikat ,

PC.^r'n8

dan

a

sam len 1 i ^

^gan- Ligan-ligan tersebut mencakup
ium, hormon steroid tertentu,
3g'an tr‘Ptofon

Haptoglobin Mengikat Hemoglobin
Ekstrakorpuskular, yang Meneegah
Hemoglobin Bebas Memasuki Ginjal
Haptoglobin (Hp) adalah suatu glikoprotein plasma yang mengikat
hemoglobin (Hb) ekstrakorpuskular dalam bentuk suatu kompleks
nonkovalen erat (Hp-Hb). Jumlah haptoglobin dalam plasma
manusia berkisar dari 40 mg hingga 180 mg hemoglobin-binding
capacity per desiliter. Sekitar 10% hemoglobin yang terurai setiap
hari dilepaskan ke dalam sirkulasi dan karenanya terletak
ekstrakorpuskular. Sebanyak 90% lainnya terdapat di sel darah
merah yang sudah tua dan rusak, yang diuraikan oleh sel sistem
histiosit. Massa molekul hemoglobin adalah sekitar 65 kDa,
sementara massa molekular bentuk polimorfik paling sederhana
haptoglobin (Hp 1-1) yang terdapat pada manusia adalah sekitar
90 kDa. Oleh karena itu, kompleks Hp-Hb memiliki massa
molekul sekitar 155 kDa. Hemoglobin bentuk bebas dapat
menembus glomerulus ginjal, masuk ke tubulus, dan cenderung
mengendap di sana (seperti dapat terjadi setelah transfusi darah
massif yang tidak cocok, saat kemampuan haptoglobin untuk
mengikat hemoglobin terla'mpaui secara besar-besaran) (Gambar
49-3). Namun, kompleks Hp-Hb terlalu besar untuk dapat
menembus glomerulus. Oleh karena itu, fungsi Hp tampaknya
untuk meneegah pengeluaran hemoglobin bebas melalui ginjal.

*a'n aIbumin adalah kemampuannya

plasma. Selain itu, albumin di tubuh

Hal ini menghemat besi yang terdapat dalam hemoglobin yang
akan keluar dari tubuh.
Haptoglobin manusia terdapat dalam tiga bentuk polimorfik,
yang dikenal sebagai Hp 1 -1, Hp 2-1, dan Hp 2- 2. Hp 1-1
bermigrasi

dalam

elektroforesis

gel

tepung

sebagai

pita

penting dalam mengangkut tembaga suIforiamidllanUS'a .^'bat

tunggal, sementara Hp 2-1 dan 2-2 memperlihatkan pola pita

bawah). Berbagai obat, termasuk dengan all ' P?nis*^n dikumarol,

yang jauh lebih kompleks. Dua gen, yang disebut Hp' dan Hp1,

dampak farmakologis Pr
dalam *!

aiat a^bum‘n

pentin'111111'

temuan

*n‘

memiliki

Ulg

manusia telah digunakan secara luas bebcr i

>Cn^° ^aLan sy°k hemoragik dan luka bakar. Namun, terapi in’
Penebt*an

terakhir mempertanyakan manfaat

mengarahkan ketiga fenotipe ini, dengan Hp 2-1 sebagai
fenotipe

heterozigot.

Diperkirakan

bahwa

polimorfisme

haptoglobin dapat berkaitan dengan prevalensi banyak penyakit
peradangan.
Kadar haptoglobin dalam plasma manusia bervariasi dan
sebagian bermanfaat untuk kepentingan diagnostik. Kadar
haptoglobin yang rendah dijumpai pada pasien dengan anemia
hemolitik. Hal ini dijelaskan oleh kenyataan bahwa waktu-paruh
haptoglobin sekitar 5 hari dan waktu- paruh kompleks Hb-Hp
adalah sekitar 90 menit sehingga kompleks dengan cepat

—

dibentuk

sebagai suatu praproprotein. Peptida sinyainya dikeluarkan sewaktu
protein ini masuk ke dalam sisterna retikulum endoplasma kasar,
dan heksapeptida di terminal

Penurunan

misalnya kwasiorkor.

dan aspirin, berikatan yang

25% dari semua sintesis protein oleh hati dan separuh jumlah
yang

raS'°

mengandung 17 ikatan dibagi mc .CIlgan

erPeran

'Berbagai hormon protein lain beredar dalam
darah, tetapi biasanya ti a disebut sebagai
protein plasma. Demikian juga, feritin juga
ditemukan dalam plasma dalam jumlah
sedikit, tetapi zat ini juga biasanya tidak
dianggap sebagai protein plasma.
protein

k°ndisi

terdiri dari satu rantai polipeptida disulfida I)*

tampaknya 'b

manusia (3,4-4,7 g/dlj dan membentuk sekitar 60%
protein plasma total. Sekitar 40% albumin terdapat dalam

Penyakit hati sering memperlihatkan a^uniin3n

relatif dini pada kondisi-

men

(transkortin) (mengikat korfiso J
Haptoglobin (mengikat hemog'oD
ekstrakorpuskular)
.
Lipoprotein (kilomikron, VLDL, LL>L,

makroglobulin, imunoglobulin, dan sistem kon l"’ ^

pnsien

Fu

tida
k

haptoglobin, transferin, seruloplasmin, a -antitrin

berkurang

mengompensasi ketiadaan albumin

2+-

; Transferin (mengangkut besi)
■
Transtiretin (dahulu pra-albumin;
; mengikat T4 dan membentuk suatu
■ _________________________ kompleks
dengan protein pengi*<a
; retinol). ______________________
______

seperti peradangan, infeksi, dan cedera radii Pr°SeS-Proscs'

Lipoprotein dibahas Bab 25.

a^umin

lper^'rakan

: t3)

m0,ekul

albumin

°sniotik p].lsnvi VUm’n ada*ah penentu utama tekanan lain menin »| ^

j Hemopeksin (mengikat heme)
; Protein pengikat-retinol (mengikat
■
retinol)
; Globulin pengikat-hormon seks
j (mengikat testosteron, estradiol)
j Globulin pengikat-tiroid ( m e n g i k a t

fakcor

fenomena imunologis. DaJam keadaa^T6 {*??
dan dipindahkan ke nukleus meJaJui kerb* ’’I

Sintesis

k-yataannTrzikr:

! HDL)

terlibat dalam ekspresi banyak cLl- ,Pentil!8 ini iu8a
pertumbuhan, dan molekul perekat -I ^ ^mokin’

kemudian diputuskan ketika protein Pada b

sekretorik.

; Globulin pengikat-kortikosteroid

molekul ini

beberapa protein fase akut tertent

\se)

Antikimotripsin
jteino
; a,-Anfifripsin (r^-antiprot
j a2-Makroglobulin
; Antitrombin
.......... ..................... .............................. "" fibrinogen
Pembekuan darah ; Berbagai faktor pembekua
................................. ; ............................. - .............. |nya rakfor
Enzim
I Berfungsi dalam darah, 0 1 , 5
J pembekuan, kolinesterase qan,
I Kebocoran dari sel atau \°° y

dengan kanker. Berbagai protein ini "'^an pada pasien

nn^ tcrbcntuk

,alur

Penurun- Lngan

; misalnya aminotransferase.. - ...........................................

meningkat pada keadaan peradangan I,r'" •I”',,Ufia biasanya

.Lnipul>

Pcnyakit, terutama penyakit hati. Plasma

Protein

- . - - - - • .......................................

reaktif-C (C-reactive protein, CRp^JakuP Pr«tein
demikian karena protein ini bereaksi d

■

Fungsi
Plasma

*n> men

l 6s

nnn\Gin^al Diekskresikan

(BM 65.000)

dikeluarkan dari plasma oleh hepatosit. Oleh karena itu, saat

terikat
dengan hemoglobin, haptoglobin dibersihkan dari
dalam urine atau
mengendap
plasma sekitar 80 kali lebih cepat dibandingkan dengan
di tubulus; besi hilang dari tubuh
keadaan normal. Karena itu, kadar haptoglobin menurun secara

B. (BMHbnnnx ' Hp komPleks Hb:Hp -mGinjal
65 000) (BM 90.000) (BM
‘
155.000)
Dikatabolisme
oleh
besi
dihemat
dan sel hati:
digunakan
kembali
Gambar 49-3. Perbedaan nasib hemoglobin bebas dan kompleks
bemoglobin-haptoglobin.

cepat dalam situasi yang menyebabkan hemoglobin terus
menerus dikeluarkan dari sel darah merah, seperti yang terjadi
pada anemia hemolitik. Haptoglobin adalah protein fase akut,
dan kadarnya dalam plasma meningkat pada berbagai keadaan
peradangan.
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Prorein plasma rercenru juga mcn
hemoglobin. Hemopeksin adalah sir f*

, iarri makanan
.j besi fero.

cntcrosit (Ciambar 49-4). Vitamin C:

bukan

juga mempermudah reduksi besi feri

merhem (heme feri) untuk membenn

Pemindahan besi dari permukaan apikal ^Transporter
tersebut
dilakukan
olch
divalent
”,e
denga

kn,engiicac

yang kemudian memindahkan merh ' I

Penyerapan Besi dari Usus
Secara Ketat

«fc*gian

mct,lcma,buniin,

CmC ke ,lc‘mopek.sin.

“alus Diatur

berpcran

yang membutuhkan zat ini Selvl '
lebih lanjut, beberapa aspek

antral
,

ke rempar-rempat

mctaboIisme

besi akan

Besi penting ba pi mKi.l,
dalam banyak hemoprotein, sepcrr'T

keberadaannya

dan sitokrom. Besi ditelan dalam f C™°8,°bin- mioglobin,
nonheme (Gambar 49-4)-

Scr)

• ,!Ct Sc”a8ai besi heme atau

berbeda ini melibatkan ja’|Ur ™ ‘ 'pc,,,hatkan, bentuk yang
di duodenum proksimal diatur J ’ '°da-

besi
■nyerapai
jalur fisiologis untuk mengeluark^Tl!??tIka.rcna ticlak ad;
meneeluarto "/"’V11 Karena tidak ada
keadaan normal, tubuh
"
i meS„!r,kan,beSI dari ^buh. Pada
ketat sehingga pria de\ ______ Jtu.
dungan besinya dengan
kchi,angan sekfra
I mg per hari yang digantfoleh 'T™. kc,li,an
^
gan sekitar
S?rpsi* Wanita dewas;
lebih rentan mengalami defisiend
i
.
lebih rentan mengalami'defisiensiV^T1351’ Wanita dewasa
keluar dalam jumlah besar melalui d' a.rena scbagian dapat
yang terdapat di berbagai komD m J , d‘ Jumlah besi
pada Tabel 49-3.mPartetnen tubuh diperlihatkan
Enterosit di duodenum

proksi

Penyerapan

besi. Besi yang datang dalam

bentukP 3. "peran menyerap Pe-' oleh ferireduktase yanp i ° eduksi
menjadi
7

(DMT1, pengangkut logam divalen) yang
proton. Protein ini tidak spesifik untuk beS'

ke dalam

t,lk;‘^irena

besi yang terikat pada Tf mengalami pertukaran 10-20 kali per
^erc^0*310 da,am se*

dapat

disintesis oleh sel hati) yang dinamai

3

dan
enzim
n (feri,in

hePs‘.

Kelainan pada glikosilasi transferin terjadi pada penyakit
kongenital glikosilasi (Bab 46) dan pada kecanduan alkohol

erbagai

emos.derin)

‘ampaknya

hari.

darah J 2500 mg

Dberk mi°9lobin

„ .irn amino,

Suatu peptida yang baru ditemukan (25

tertent.,Um membaha™ya

d«ulas secara singkat.

n

mengangkut berbagai kation divalen.

Transferin (Tf) adalah protein p|-,.sn
dalam mengangkut besi ke seluruhTu

sel

masuk kembali ke plasma, menyerap besi lain, dan kembali
menyalurkan besi ke sel yang membutuhkan. Secara normal,

mengikat heme bebas. Albumin aki^ ^‘g,obu,in yang

n,ef1,‘l sjr

protein ini

Kehilangan

menekandan
penyerapan
besi di ususbesi
serta
^-krofae
di plasenta
juga membebaskan
da"
•si-Jdart
ik » ‘
mungkin melalui interaksi dengan feroportii
plasma tinggi, sintesis hepsidin meningkat; yanS. .;ka kadar besi

penV

terjadi ketika kadar besi plasma rendah. Protei n

scbaliknya
berperan penting dalam hemokromatosis (lihat juga pada anemia
i dapat
defisiensi besi yang terjadi pa J ' acja|aj1 radang kronik. Protein lain

300 mg

kronik. Deteksi kelainan ini oleh, misalnya, isoelectricfocusing

1000 mg

ini.

1 mg per hari

Anemia Defisiensi Besi Sangat Sering
Dijumpai

digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit-penyakit

dan

•^bsorpSj

berperan penting dalam metabolisme besi- jahannya

l,nJ

1 mg per hari

1
1

^

1> j
» 3r
8
ada wanit i ck
"——
•ebih sedikit (ion io'C*1 nRJn sama, jumlah
dalam simpanan umumnya " mK> dan
kehilangannya lebih besar (1,5-2
mg/hari).

yang baru dicer«u "‘*moc|ll|aisj hemojuvelin yang mungkin bekerja
dengan ,llc
ekspresi hepsidin.
d’sim an
Setelah berada di dalam enterosit. besi dapat •
i r * .
ri
i ,,n basolateral
sebagai feritin atau diangkut menembus membran
■ i" i i
i .h transtenn
ke dalam plasma, tempat zat mi diangkut oien 0|.uera|
(lihat bawah). Pemindahan menembus membran
tampaknya dilakukan oleh protein lain, feroport,n- ^
ini dapat berinteraksi dengan protein berisi tem *0‘> ii.
nephaestm, suatu protein yang serupa dengan sei«‘ ,
••
(lihat bawah). Hephaestin diperkirakan menu'Iik' a^n'^taS
feroksidase yang penting dalam membebaskan besi <- *
Oleh karena itu,

Pe2’

diubah kembali menjadi

Pe

•

dan

b^n;

'|ccse*Ur uhan penyerapan besi bersifat kompleks

hepsidin b ^

lpabani*

dengan baik meskipun tampaknya enterosit

penting. Regulasi terjadi di tingkat
besi (mUn jtj<“ni^at P(-‘nghambatan penyerapan lebih lanjut cukup
(yanVj

^

0

^niloplasmin
^nii'*!'" U”
Vs'1

bePs‘din)

jika jumlah yang diserap sudah oleh “blok

Sebaga* rcgukls'

diet yang dilaksanakan terhadap keb^1'

Absorpsi juga tampaknya responsif (regulasi

kcsc^uruhan

UCU

> >aitu bentuk

bedebihan

wanita atas alasan yang disebutkan di atas. Selain itu, selama
kehamilan, janin yang sedang tumbuh juga memerlukan
asupan besi. Orang berusia lanjut dengan kebiasaan makan
yang buruk (“teh dan roti bakar”) dapat mengalami defisiensi
besi. Anemia defisiensi besi akibat asupan yang tidak
adekuat, pemakaian yang kurang, atau pengeluaran besi
berlebihan adalah salah satu penyakit yang paling sering
dijumpai dalam praktik kedokteran.
Konsentrasi transferin dalam plasma adalah sekitar 300
mg/dL. Jumlah transferin ini dapat mengikat 300 pg besi per
desiliter sehingga hal ini mencerminkan kapasitas mengikatbesi total [total iron binding capacity) plasma. Namun, dalam
Pada anemia defisiensi besi, saturasi protein oleh besi bahkan
lebih

rendah

penyimpanan

yong Dibutuhkc!n

Clahkan BeSl

^

ditemukan sekitar 20 bentuk metaboli
berperan sentral dalam (2 mol Fe’*6 °SI

SC^ICar

trans^e|in.

Protein ini

tubub karcna

transferin

mengangkut besi yan„

C per ni°*

tempat tulan »

besi, misalnya dari usus ke sumsum

utubkan

^ dalam sirkulasi ke tempat-

(sekitar 2 h °rg3n ^a*n‘ ^ekitar 200 milyar s\*l darah merah
mL)

iui Mbes‘

ke

)a

.

erdaPat

scj^j

di katabolisme per hari yang membebaskan

dalam tubuh—sebagian besar dari

j11*

akan

besi

sementara
berlebihan

pada

keadaan-

dalam

tubuh

keadaan
(mis.

Feritin Menyimpan Besi di Dallam Sell
Feritin adalah protein lain yang penting dalam metabolisme
besi. Padakondisi normal, feritin menyimpan besi yang dapat
diambil kembali untuk digunakan sesuai kebutuhan. Pada
keadaan kelebihan besi (mis. hemokromatosis), simpanan besi
tubuh sangat meningkat dan jauh lebih banyak feritin yang
terdapat

di

jaringan,

misalnya

hati

dan

limpa.

Feritin

mengandung sekitar 23% besi, dan apoferitin (gugus protein
bebas besi) memiliki massa molekul sekitar 440 kDa. Feritin

diangkut oleh transferin.

reseptor (TflRl dan TfR2) untuk transferin

lagi,

hemokromatosis) saturasi besi jauh lebih besar dari sepertiga.

TemPOt

^ kDa. Pf adalah suatu glikoprotein polimorfikCSIS * ,bat*‘ lelah

re a

Perrnukaan

banyak sel. Transferin mengikat reseptor- •eptoi ini

c jan

terinternalisasi oleh endositosis yang
Gambar 49-4. Penvnnmr, u • r- ,
,
enterosit oleh pens >l! ' hdiubah menjadi Fe'* oleh fori reduktase dan Fe-’* diangkut ke dalam
heme vane berh • |'Tu- U> ' mem*5ran apikal DMT I. Heme diangkut ke dalam enterosit oleh pengangkut ini diubah men rj r •
!' *1eme °ksidase (HO) membebaskan Fe2’ dari heme. Sebagian Fe-’* intratrasel ke aliran darah! yang diba^^' M °'eh'eritjn* SisanVa
mengikat pengangkut Fe- basolateral (FP) dan dibawa transferin (TF) (Oh r I k
hephaestin (HP). Dalam plasma, Fe2‘
diikat oleh protein pengangkut besi
I >c u si dengan izin dari Ganong WF. Review of Medical Physiology, ed ke-12. McGraw-t till, 2003).

Perhatian terhadap metabolisme besi sangat penting bagi

keadaan normal, hanya sepertiga protein yang jenuh oleh besi.

Transferin (Tf) i i
molekul I * atla|ah suatu P^globulin dengan massa dim disi

Brush

130

eritropoiesis untuk besi

yang diangkut oleh transferin di dalam plasma.

"B KrdaP« Pada permukaan

/ 671

I £rT,ai °^eb resePtor (bandingkan dengan nasib , . ’ ab ^5). pH asam di
dalam lisosom menyebabkan
esi ter epas dari protein. Besi yang terlepas meninggalkan
endosom melalui DMT I untuk memasuki sitoplasma. Tidak
seperti komponen protein dari LDL, apoTf tidak terurai di c a
am lisosom. Apo 1 f tetap berikatan dengan reseptornya, cm
bah ke membran plasma, terlepas dari reseptornya,

terdiri dari 24 subunit 18,5 kDa, yang mengelilingi dalam bentuk
misel sekitar 3000-4500 atom fen. Dalam keadaan normal,
hanya sedikit feritin yang terdapat dalam plasma manusia.
Namun, pada pasien dengan kelebihan besi, jumlah feritin dalam
plasma sangat meningkat. Jumlah feritin dalam plasma dapat
diukur dengan sensitif dan spesifik oleh radioimmunoassay dan
berfungsi sebagai indeks simpanan besi tubuh.
Pembentukan reseptor transferin (TfR) dan feritin berkaitan
secara timbal-balik dengan kandungan besi sel.

612 / BAGIAN VI: TOPIK KHUSUS

BAB 49:.PROTEIN PLASMA & IMUNOGLOBULIN / 613

.. j^riptus usus
HI I-: telah dibuktikan terletak di sel a|lVva protein

Sekuens spesifik yang tidak ditranslasikan n i
-•mRNA
-losol
yanp 7“ rcsp°ns ha,l,s- tcn,P;U penyerapan besi. Terdapat buku 7*ljkatan ^
protein (dinamai iron response eleme
kedua
)n r
tcrlhui;, ini
rcs ons
~
esponsi
P berikatan
Ve
besi) berinteraksi dengan protein sitosd”* e/ *
P dengan (*2-mikroglobulin. *lKltl .ntiaSC|, dan

Tabel 49-6. Beberapa protein yang terlibat dalam
metabolisme besi

nggi»
pcka terhadap
sel menJirT//‘*/W/"^ mungkin penting untuk stabilitas. pengolah-111. ‘ r;nterjksi
variasi kadar besi sel (iron-respons'
variasi kadar besi sel (iron-respons’ f tcr,lada|
,"",RNA ckspiesinya di permukaan sel. Kompleks ■ "» Jilakufean
protein). Jika kadar besi tinggi S(*lsintesis
*** e^net,tferiti
'bindhn <|,?
protem).
Jika
kadar besi
tinggi,
scl kn„o
88,Unal"1’'
feritin
simpanan
untuk
menyintesis
fi.?!!!"
~ IfR
.1
.
’.
"
m
K
NA
dengan rcscptortransfcrin (Tm); saat ini seda
mengalami
feritin
simpanan unruk menyintesis i^CnggUn;lk-ln mRNA
penelitian mendalam tentang cara HFE >'a,,'UJnjmbunan
dwr-J- •degradasi. Sebaliknya Tl"?' ?an mRNA TfR
mengalami
perubahan akibat mutasi menyebabkan ^^jp£ pada
mRNA TfR distabilkan dan terjadi
***'’ rendahberlebihan besi. Knockout terhadap horno\°& ^ umuj.

reseptor, sementara mRNA fCritin *rpcn,n8kar an sintesis
dalam bentuk inaktif Hal ini ad ilalirampakn>'a disimpan

pengendalian ekspresi protein di tin'J C°nt°h Pcnt«ng dari
Hemosiderin adalah molckul

tram,asi-

masih belum jelas; molekul ini tan I

>a”S definisinya

separuh-terurai dari feritin, tetapi m^k
Hemosiderin dapat dideteksi denT"

ada,ah

men8andung

(mis. biru Prussia) untuk besi, din8'1"

bentuk

besi.

PU,asan hi«ologis

aitemuKan jilca terjadi penimbunan besi
ditemukan jika terjadi penimbunan beli^ h'St0,08is daPat

Hemokromatosis Heredia .%•
di Gen HFE * e k Q bkan

Hemokromatosis
oleh Mutasi

(dalam jumlah bervariasi) tertimbu r

mUn8kin

Mc,anin dan

kulit kebanyakan pasien tampak ab '

karena efek
besi

menyebabkan

pasti akumulasi melanin
koeksistensi diabetes melitus (kare

Sermgnya

pankreas) dan pigmentasi kulit menwh i‘fUSakan Pulau
nama £r««z<> diabetes bagi penyakir !„• n ,
Feder dan rekan-rekannya be^sil m " . ^ “hUn '"5’
kini dikenal sebagai HFE, letaknya di k„ SebU,?h gCn'

ekat

disandi (HFE) dibuktikan berkaitan dengan 2,
HC kelas 1. Pada awalnya, individu denTl,”,t'g.en-ant,gen

penelitian hemokromatosis.
mcncic mcngh;KsiIkan mode

"^

proses-

utama yang berperan menyebabkan hem° herediter.
.
Beberapa tipe lain hemokromatosis nK.n„lHj0

hcrediter-

htsnd.l 63 menjadi res.du aspartil fH63D). Mutasi lain pada
HFE juga dapat berperan menyebabkan hemokromatosis
heredncr. Pemeriksaan penyaring genetik untuk penyakir
ini celah dievaluasi, cecapi saat ini belum direkomendasikan
Namun, pemeriksaan mutasi HFE pada orang dengan
konsentrasi serum besi yang meningkat mungkin berguna

.ru.^rihm
dibuktikan

H^^r<>,na Vis. ^4
to
ti

j Hemojuvelin
; Hepsidin

; Reseptor transferin

'

•i

lnforni,1^ilobii7u^

---------------------------------------

lerclnp.Ti |)(. ,UI nn M^on>li penyakit ini dapat diakses di OMIM.
ihui.,n,) r°niaiosis tipe neonatus yang pcnyebabnya belum

hemojuvelin, hepsidin, reseptor transferin 2

(Tabel 49-4).

2 I Feroportin
,u8a

disebabkan oleh mutasi di gen-gen yang ^

• ...iiisicrin/ udan ic»^pr ■

berulang (mis. untuk mengobati anemia sel sabir)» ‘ P ^
besi oral (mis.
yang untuk
berlebihan
(mis. oleh
orang Bantu A n a > o
berulang
mengobati
•
i n anemia seli isabit^
Johm wadan
mengonsumsi
mmuman
beralkohnl
U‘l,“
besi oral yang berlebihan (mis. oleh orang Bantu A rl

vn
mengonsumsi
minuman beralkohol yang diolah
dalam
nT(
. J ....j;
tnoiaii
r« terbuat
yang
sejumlah
keadaan
lain-la
^ mu dari
uari besi),
oesij,atau
atau
sejumlah
keadaan
- Tabel 49-5 meringkaskan pemeriksaan laboratorium ■

/•

i i Tabeli •49-5 meringkaskan
, on kelainanpemeriksaan labor*
yang bermanfaat dalam menilai pasien dengan
bermanfaat
menilai pasien
...
, •dalam
i
. 1 dengan
ceiumlah

metabolisme besi dan label 49-6 mencantumkan sejun
besar protein yang terlibat dalam metabolisme besi-

Seruloplasmin Mengikat Tembaga &
Kadar Rendah Protein Plasma ini
Berkaitan dengan Penyakit Wilson
Seruloplasmin (sekitar 160 kDa) adalah suatu c^-g^bu^11,
Prorein ini memiliki warna biru karena tingginya kandungan

j

t ___________________________________
Hilangnya pengendalian penyerapan besi di
usus halus ~ 1 ----------------

ternbaganv-i I.
Setiap niolc].C l'*1
dengan san^1
dipertukarkfU
i

um‘n

111 cnSangktit

Scru*°P*asm*n

am "

se^lngga

90% tembaga dalam plasma,

Gambar 49-5. Skema ten (at if proses-proses utama yang
menyebabkan hemokromatosis herediter (MIM 235200). Dua
mutasi utama adalah CY282Y dan H63D (lihat teks). Mutasi lain
pada HFE jug a pernah dideteksi.

(aktivitas

feroksidase)
====

=
•
DMT1
•
Ferireduktase (sitokrom b reduktase I)
•
Feritin
•
Feroportin
•
Pengangkut heme
•
Hemojuvelin
•
Hepsidin
•
Hephaestin
•
HFE
•
Iron-responsive element-binding protein
•
Transferin
• ________________________________________________ Reseptor
transferin 1 dan 2 ______________________________________________
Informasi lebih lanjut tentang protein-protein ini dapat diakses di
OMIM.

mengikat enam atom tembaga

tembaga ini tidak mudah lainnya, tet

mengangkut 10% tembaga plasma dengan pc ^ "-i"

Cn^an

ikatan yang lebih lemah dibandingkan
Karena itualbum^ ya'lg diIakukan oleh seruloplasmin. kejaringa -I’l Umm
*°b'b mudah menyalurkan tembaganya penring dib i
^I'^'H^^nserulopliismin dan tampaknya lebih tembaga |‘ n.C ln^
111 seruloplasmin dalam pengangkutan aktivitas C ok ‘U^ manus'a‘
Seruloplasmin memperlihatkan fisiologi ^ | !.daSe dePendentembaga, tetapi makna dalam ol 't l*n, *Pastikan selain
kemungkinan berperan Penyakit k aS* * C menJadi Fe3* di dalam
transferin. Pada Secara ^11,11 ^ab serulopIasmin dalam plasma
menurun.
seruloPIasmin yang rendah dijumpai
pada penv-,!';,'
penyakit *1 'I l,son (degenerasi hepatolentikular), suatu
mcmperieln'T11! kcIt?lnan metabolisme tembaga. Untuk memb 1 S °
CS *PS’ penyakit Wilson, kita mula-mula akan kemud’ 3S meta^°^sme
tembaga di tubuh manusia dan ,!„ 'an Penyakit Menkes, keadaan
lain yang berkaitan engan k<=^inan metabolisme tembaga.

Tembaga Adalah Kofaktor untuk Enzim
Tertentu
Tembaga adalah trace element esensial. Unsur ini diperlukan
dalam diet karena merupakan kofaktor logam untuk berbagai
enzim

(lihat

Tabel

49-7).

Tembaga

menerima

serta

menyalurkan elektron dan terlibat dalam reaksi dismutasi,
hidroksilasi, dan oksigenasi. Namun, kelebihan tembaga dapat
menyebabkan masalah karena unsur ini dapat mengoksidasi
protein serta lipid, mengikat asam nukleat, dan meningkatkan
pembentukan

radikai bebas. Oleh

karena itu

perlu ada

mekanisme untuk mempertahankan jumlah tembaga tubuh
dalam batas-batas normal. Tubuh orang dewasa normal
mengandung sekitar 1 0 0 mg tembaga yang terutama terdapat
di tulang, hati, ginjal, dan otot. Asupan tembaga harian adalah
sekitar 2-4 mg dengan jumlah sekitar 50% yang diserap di
lambung

dan

usus

halus,bagian

atas

sementara

sisanya

diekskresikan dalam tinja. Tembaga diangkut ke hati dalam
bentuk terikat pada albumin, diserap oleh sel hati, dan sebagian

Pemeriksaan laboratorium
untuk
Pasien dengan gangguan
metabolisme
^esj eri <sa

di hati, pulau pankreas, kulit, dan otot jantung
I
Besi secara langsung dan tak-langsung menyebabkan
kerusakan jaringan di atas, yang mengakibatkan
sirosis hati, diabetes melitus, pigmentasi kulit,
dan gangguan jantuna

c,i*«?t<-

u,UI

.• ,hh transhisi

HFE. Mutasi yang lebih sering adalah mutls^m b t
merusak struktur protein. Mutas, yang lain mengubal, rest"

2B ^

Di Gambar 49-5 dilukiskan skema kemungkinan^^ proses

herediter mula-mula ditemukan dua mutasi miss °kr°?latos,s
residu sistemil 282 menjadi residu tirosil (CY282Td™

TiPe

.. 'erka^Trf°™,0=is herediter

penelitian hemokromatosis.

•
Seruloplasmin

Ti^ek2°A1a,OSiS' iuvenilis

H 0 kr atosis ,ipe 3
re m r ^

berm*,n

Mutasi di HFE, yang terletak di kromosom 6p21.3
yang menyebabkan kelainan dalam
struktur protein produknya r x

munculnya

dengan gen kompleks hisrokomparibilitas m, T

...

dapat terjadi setti*
'““'u Hemokromatosis sekunder
.
- 1j transflisi
Hemokromatosis sekunder dapat terjadi setei*

.

Hemokromatosis herediter (prime )
* ^«-**iwivi<_.niciiw5i5nereaiter (primecn)
resesif yang sangat sering dijumJij u,, P y»kir autos,
resesif yang sangat sering dijumpai"T I M PCnyakir
(mis. Skotlandia,
Skotlandia, Irlandia,
Irlandia, dan A ‘ ahan dunia terro>
(mis.
!^™<entu
ditandai
oleh
kelebihan
I , tara)- Penyakit ini
ditandai oleh kelebihan simpanan
* ,ncn r'
Jarin
an
terjadi kerusakan jaringan. pacf
g sehingga
besi tubuh total berkisar dari* 2’5 h™"8 devvasa normal,
hemo k ro m a tos is primer jumU .
<? sa™Pai 3.5 g; pada
g. Akumulasi besi merusak orga , asanya melebihi 15
hemo k ro ulau
m a tos
is Primdan
" jumlah
........
pankreas,
jantung, 5," .3n jann8an, seperti hati,
a melebihi
g. Akumulasi
besiyang
merusak
orga
i sanymun
15
dikal-bebas
terbentuk
CR-T'c
8kln karena efek
at)
Mela.-.;.,
pulau pankreas, dan jantung, i30• j'ann' 8an51).
» seperti
hati, ,i„„ i. •
radikal-bebas yang terbentuk (Bab^S

mencit menghasilkan model hewan yang

..H?"]°kromatosis.
herediter . .......

^ Hitung sel darah merah dan perkiraan hemoglobin
rnn^i i ° besi Plasma< lolal iron-binding capacity p " an 0/°
saturasi transferin Penentuan feritin dalam plasma dengan
radioimmunoassay • Pulasan biru Prussia untuk sediaan
jaringan

Penentuan jumlah besi (pg/g) dalam biopsi jaringan

diekskresikan ke empedu. Tembaga juga meninggalkan hati
dengan melekat pada seruloplasmin yang disintesis di organ ini.

Kadar Tembaga & Logamn Tertentu
Lain di Jaringan Sebagian Diatur oleh
Metalotionein
Metalotionein adalah sekelompok protein kecil (sekitar 6,5
kDa) yang,ditemukan di sitosol sel, terutama hati, ginjal,
Tabel 49-7. Beberapa enzim penting yang
mengandung tembaga
Amin oksidase

Superoksida dismutase dependentembaga Sitokrom oksidase Tiros inase

•

-onimbunan
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. \Vilst>n- Seperti

dan usus. Prorein ini mengandung banvak

yang dapat bcrpcran menyebabkan

mengikat tembaga, seng, kadmiuni d " C'n dan daPat
SH pada sistein berperan dalam mengikat]" ^

dijelaskan .selanjutnya, memang hal

Gu8us

(mis. dengan penyuntikan) tembaga dan |°^Un‘

logam di atas dalam suatu bentuk n m.Cn,y,mpan logamdalam metabolisme keseluruhan loeam°i S'k dan berP<-*rai

a

tubuh. Sekuestrasi tembaga juga nienur"

n

tcrscbut d
kctCreedia£

i
a

Penyakit Menkes Disebabkan L. ,
di Gen yang Mengode ATPnc d ^ utasi
e en9'katTembaga Tipe-P

n

rambut

dan

bayi. Pada tahun 1993 dilaporUn Iv^1 Ut ^

r c l 1 1 %tv

rl kadar

^'V^jnokatnya
heml) 1

penyakit
|0<Tjs akibat

hati kronik (sirosis, hepatitis), dan sindrom neui°
pada

masa

Menkes adalah mutasi di gen (ge * ?'Va penyebab penyakit
pengikat-tembaga tipe-P (protein A'n>7A\

11,1

tembaga, pasien dapat mengalami anemia

laki-laki, mengenai susunan saraf ,lanya men8cnai bayi
jann8an ikat-

terjadi
se| J13lj

seruloplasmin dalam plasma. Seiring dengan

Penyakit ini rerkair-kroin0sosm ^ "1crahol,smc rembaga.
pembuluh darah, serta biasanvi 1

a;l

keseimbangan tembaga mendekati nol

tampaknya menghambat penggabungan

ATPaSC

penimbunan tembaga di ganglia basal dan
cincin
lamn)
/a. lemuan klinis
yangini
sering
dijumpai
hiiiu
Kayser-Fleiseher.
C.mcm
adalah
cincin Iao*or,.u
nn..
i•
,
.
i-inan tembaga
atau emas di sekitar kornea karena pengenci‘*K
i mrium utama
di membran Descemet. Pemeriksaan laboratt •p1[3Cj 49

untuk metabolisme tembaga dicantumkan pada 1
an8
enzim ini memperlihatkan
memperlihatkan kemiripan
L-mcnarik.
1
c! hati narus
8. Jika dicurigai adanya penyakit Wilson, biop■>-() i<t ,cr
pengikat-logam tertentu pada miU tUrden8anprotein
dilakukan; kadar tembaga hati yang melebihi jj
gr a m b er at kering dengan kadar ser ulop las min P
diperkirakan berperan menearahk-i.°0,r an,SmC* ATPase ini
dari sel. Jika protein tersebut mem V ,<C,Uar tembaga
bawah 20 mg/dl. bersifat diagnostik.
^ ^ tahun
Penyebab penyakit Wilson terungkap P‘l ‘
^
mutasi, tembaga tidak dimobJl; . ami Per«hahan akibat
, SCCara normal dari usus
dan menumpuk di tempat terck ccara normal dari usus
Penyebab penyakit Wilson terungkap F‘
berba8ai sel

jaringan lain. Tembaga juga tid^kW ^
dan • 993, saat dilaporkan bahwa berbagai mutasi ch *
‘^
«- i—— r
jaringan
tcriadi
‘ *****
•1
jaringantersebut.
tersebut.Meskipun
Meskipun
tej^^^
ATP7B) adalah penyebabnya. Gen ini (ATP7B) d'PCI
aktivitas banyak enzim depend tn,m.bunan tembaga,
m e urun
mengode sebuah protein dengan Mil asam amino )ang
383
mungkin karena gangguan penggabunlTln
. .? '
sangat
homolog dengan produk gen yang terkena pa a
gam
,ni
den
an
apoenzim. Hati normal tidak lv,n °
g
penyakit Menkes. Melalui cara yang belum dapat dije as; \in,
AT Pase nonfungsional menyebabkan gangguan e cs ’resi
tembaga ke dalam empedu, penurunan pengga »•

w

m.

Tabel 49-8. Pemeriksaan laboratorium utama dalam
pemeriksaan penyakit metabolisme tembag;
Pemeriksaan

i8§S h..\ K,saran Dewasa Normal

a

sedang dilakukan usaha mengembangkan terapi gen untuk

ntitri 'P.r°tc‘nase (sekitar 52 kDa) dahulu dinamai a,- suatu pro*1.-

dan

ranta‘"tunSSal

dengan 394 asam amino yang k°mpo

oligosakarida, serta merupakan *ni disintn-

Un^ n8a

adenovirus (patogen saluran napas) yang telah dimodifikasi ke

tantai

dalam tempat gen cXj-antitripsin yang telah disisipkan. Virus

fraksi

lUania

cxt

inhibit'1 S S <^C*1 bcPatos'c dan makrofag dan merupakan plasma
Pr«tease (scrpin, atau Pi) utama pada

tase,

dan

anUSIa‘ Procc*n

scr,n

ini

gen

tidak dapat di 5js j
adalah M VI1

dcnSan

^ntu^

P°limorfik yang banyak di antaranya

elektroforesis. Genotipe utama dua bidan * 1

ini

dan

mengeluarkan

a,-anti

tripsin

dapat dilakukan.
Defisiensi CXj-antitripsin juga diperkirakan berperan dalam
satu tipe penyakit had (penyakit hati defisiensi a, -antitripsin).
Pada

penyakit

molekul

ini,

mutan, yaitu polimer yang terbentuk melalui interaksi kuat antara

terutama pada orang heterozigot^PiTy
juga pada dalam i |

'

’

^anS

keduanya

lengkung spesifik di satu molekul dan lembar ft-pleated di molekul

menyekresikan

lain (polimerisasi Loop-sheet). Hepadtis terjadi melalui mekanisme
yang belum jelas dan selanjutnya menjadi sirosis (akumulasi

protein
individu PiMMl,]?/lU.h lcbih sedikit dibandingkan dengan iikn A\k i10tein

Strips’" Ja?
di pari 'r

1

.

C

mengontroM^
<erusakan

^ ^
St‘^aktLI

darah

kolagen dalam jumlah masif sehingga terjadi fibrosis). Pemberian
suatu peptida sintetikyang menyerupai sekuens lengkung dapat

ini juga saneat sedikit dikeluarkan

menghambat polimerisasi loop-sheet ini. Penyakit, seperti defisiensi

dC"8an r™' Jik“ teriadi defisiensi

c*astase

putih polimorfonukleus meningkat

pneumonia), pasien tidak dapat prote •

proteolitik paru yang disebabkan oleh (residu °

(Gambar 49-6). Metionin tertentu

protein i • ai"anr‘tripsin terlibat dalam pengikatan ini m •

1

a,- antitripsin yang patologi selnya terutama disebabkan oleh
adanya

agregat

protein

berbentuk

abnormal,

; 20-50 fjg/q beraf kerinq

Didasarkan pada Caw A a al. Clinical BiochemiMy. Churchill
Livings,one. 1995. Hak up,a © 1995 Elsevier Ltd. Dicetak
ulang dengan izin dari
Flsevier.

tertimbun di dalam sel tertentu ot&k, hepatosit, dan sel pulau
pankreas. Pasien mengalami gejala neurologis berat dan diabetes

nama

pembentukan protein lembar (3 yang bentuknya tak-stabil yang
kemudian mendorong pembentukan agregat (polimer). Anggota

P‘otcase- Merokok mengoksidasi metionin

lain dari kelompok penyakit ini adalah penyakit Alzheimer,

inaktif0^ 11..met‘on‘n sulfoksida sehingga protein menjadi
dapat menetralT’ m°‘ekul “,-antitripsin ini tidak lagi men ^
‘
*<an protease. Hal ini terutama sangat
• gan8gu pada pasien (mis. fenotipe PiZZ) yang kadar a^
^ ^ npsinya memang sudah rendah. Penurunan lebih lanjut g

diobati dengan transplantasi hati. Di masa men- datang, kita

tICllPsin

akibat merokok menyebabkan peningkatan 1 ^guraian

proteolitik

jaringan

paru,

yang

mempercepat

terjadinya

emfisema. Pemberian intravena aj-andtripsin teiapi penguatan)
telah digunakan sebagai terapi adjuvan a am pengobatan pasien
menggunakan

teknik rekayasa

protein, untuk menggantikan metionin 358 oleh residu lain yang
tidak dioksidasi. (X,-

penyakit Parkinson, dan penyakit Huntington.
Saat ini, penyakit hati defisiensi a j-anti tripsin berat dapat
mungkin dapat memasukkan gen untuk ctj- antitripsin normal
ke dalam hepatosit, tetapi hal ini tidak akan menghentikan
pembentukan protein PiZ. Gambar 497 adalah skema penyebab terjadinya penyakit ini.

a 2 -Makrogl@bulin Meimetrallficaini Banyak
Protease & Mengarahkaim SDtokoni
Tertfeimtfu ke Jaringan
a2-Makroglobulin adalah glikoprotein plasma besar (720 kDa)
yang dibentuk oleh empat subunit idcntik 180 kDa.

A.
B.

Elastase aktif + c^-AT -> Kompleks elastase inaktif: a,-AT -> Tidak terjadi proteolisis di paru —>
Tidak ada kerusakan jaringan

Elastase aktif + j. atau tanpa a,-AT -> Elastase aktif
Proteolisis di paru -> Kerusakan jaringan

melitus. Pemakaian bahan pengelat atau pemberian plasma atau
konsentrat seruloplasmin dapat bermanfaat.

diberi

conformational disease. Kebanyakan tampaknya disebabkan oleh

kadar

menurun. Hal ini menyebabkan besi tidak dapat keluar dari sel dan

hepatosit.

PiZ, dan

ZZ yang men
y«ntesis

seruloplasmin sangat rendah sehingga aktivitas feroksidase sangat

J <1 pmol/24 jam

dan

Agregasi ini disebabkan oleh terbentuknya polimer a,- antitripsin

e°

endoplasma

mineral ini di dalam tubuh dapar dikurangigenetik

menumpuk

^al ini terjadi

pada kasus-kasus tertentu

retikulum

ZZ

bcrPeran

C.m^Scma-

sisterna

fenotipe

berkaitan dengan a,-antitripsin. (sekitar so/^IOrC,n *n‘
dcngan

di

ini,

menggumpal

tembaga dan mengeluarkan nya melalui urine sehingga kelebihan

penyakit

lokal.

r'1 .piodu^ fenotipenya adalah PiM. Terdapat Defisicns' ^ ^ 'n's )'anS

dilakukan berbagai upaya, dengan

Pada

secara

Eksperimen pada hewan menunjukkan bahwa pendekatan ini

membentuk terdapat 7_)<"'Sama Pro tease-pro tease tersebut. Paling

tembaga di hari dan kemudian organ lain, seperti ota •
Terapi untuk penyakit Wilson adalah diet rendah tem a&a dan

kemudian dimasukkan ke saluran napas (mis. dengan aerosol).
Harapannya adalah bahwa sel epitel paru akan mengekspresikan

plasma manusia. Protein

dengan emfisema akibat defisiensi 1 antitiipsin. Kini sedang

pemberian penisilamin unruk (seumur hidup) ya% mengikat

penyakit ini. Salah satu pendekatan adalah dengan menggunakan

n

‘ni dipertahankan di sini. Ini adalah mengandu"

nama

tembaga ke dalam aposeruloplasmin serta penim unan

aseruloplasminemia.

Seruloplasmin

Tembaga hati

jauh lebih lama dibandingkan dengan a} -antitripsin asli. Juga

Penyakit lain yang berkaitan dengan seruloplasmin adalah

Tembaga serum

Tembaga urin

Antitripsin “mutan” yang terbentuk akan terlindung dari protease

Berkaitan dengan Emfisema
Penyakit Hati

menghambat tripsin, elas- k°mplci<s b!°CCaSC tcrtentu lainnya dengan

,rtahankan

dianggap sebagai kctidakmampuan tubuh

aposeruloplasmin dan menyebabkan

pcnyak,r

1

toksikosis tembaga. Peningkatan tembagadengan

Penyakit Menkes {kmky/steely hair
^i’

mengekspresikan tembaga cli empedu dan ^ juga dapat
otak, ginjal. dan sel darah merah. Penyakit

(/i."Antiproteinase

SatU Jenis

Penyakit Wilson Juga Disebab'^*3 50
Mutasi di Gen yang Mengode
Pengikat-Tembaga Tipe P
tidak
2
„ cidaK
dapat
Penyakit Wilson adalah penyakit genetikdapat
y* . ^un
di had,

Protein-protein ini mungkin berfunes' ^ .SIC?kin tert«itu.

kusur/kaku) adalah suaru penv-il,'

terjadi.

(or
&V"

-v
ri

Pr0rC'? ,ni.di iaringan,

logam ini unruk menghasilkan radika7bcb"s

terscbi*1

AsuPanakut

meningkatkan jumlah (menginduksi) p" °^am tertentu ,;li”
demikian juga pemberian hornion

penyak'1 j(1g

Gambar 49-6. Skema yang melukiskan (A) inaktivasi normal elastase oleh a^antitripsin c|an (g) situasi yang jumlah a,antitripsinnya sangat berkurang sehingga terjadi proteolisis oleh elastase dan menyebabkan kerusakan jaringan.
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rantai H. Bagian molekul imunoglobulin yang mengikat antigen
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suatu misnomer karena clahulti didug11 11 rCfo), Protein

□

T

Menyebabkan penggantian Glu342 menjadi LysMJ di a,-AT dan terbentuknya
Pi77

I

prekursor yang umum dijumpai adalah ‘^jf-amiloid
imunoglobulin (lihat bawah), protein
yang berasal dari protein

Ic

tcrkait-amil°u*

^2)- Protein

glikoprotein plasma), dan transtiretin (*'x . . jumlahnya
prekursor dalam pl.ism.i biasanya

inening^j1
nl,t

^ multipel

^pi dialisis

atau p,-mikroglobulin pada pasien yang

rr;inStircnn

kronik) atau suatu bentuk mutan protein
neuropati amiloidotik familial).

I
^Menyebabkan hepatitis (mekanisme tidak diketahui) dan
sirosis pada sekitar 10% homozigot ZZ

Gambar 49-7.-Skema penyakit hati defisiensi ct,-antitripsin. Mutasi yang
diperlihatkan menyebabkan terbentuknya PiZZ (MIM 107400) (a,-AT, a,antitripsin)

I;akr°r

('1l,S*

asti yang pada

pengendapan

dan sisanya diangkut oleh albumin. Protein ini disintesis oleh
berbagai jenis scl, termasuk monosit, hepatosit, dan astrosit.
Protein ini adalah anggota utama dari sekelompok protein plasma
yang mencakup protein komplemen C3 dan C4. Protein-protein ini
mengandung ikatan tiol ester siklik internal (dibentuk antara residu
sistein dan glutamin) sehingga disebut sebagai famili protcin tiol ester
plasma.
mengikat

banyak

proteinase

sehingga

merupakan suatu inhibitor panproteinase yang penting. Kompleks Ct,-

variabel (VH), dan tlSa P^r ^ ^ lainnya disebut sebagai rcgio konstan
(CH1> H ’

m'sa^n'

Serrorejn

reaktif. Scdiaan jaringan yang mengandung sera J1 *
■. «
«( Qiisu uan
akan berinteraksi dengan nulasan meran
- .....

. / • /• •

,

memperlihatkan birefringence hijau mencoio* ; ter'acf
dengan mikroskop polarisasi. Penjicndapan am1 °

i ■ i

ii

..

111

^

...

hewan tingkat-ringg1 bursa Fabricius pada unggas. LimfositT berasal
dari timus. Sel B bertanggung jawab membentuk antibodi Jiumora
dalam darah yang jug a dikenal sebagai imunogl°^u^n- Sel T
berperan dalam berbagai respons imunologis selular (cell-mediated
immunologic response), misalnya peno- Iakan tandur, reaksi
hipersensitivitas, dan pertahanan terhadap sel ganas dan banyak
virus. Bagian ini hanya membahas imunoglobulin plasma yang
disintesis terutama di
sel plasma. Sel ini adalah sel khusus
turunan sel B yang
membentuk dan mengeluarkan imunoglobulin ke dalam plasma
sebagai respons terhadap pajanan oleh beragam
antigen.

dapat

Bagian antigen tempat suatu antibodi melekat disebut determinan

sebagai

“regio

menentukan

engsel”

fleksibilitas

{hinge
serta

region).

Bagian

memungkinkan

engsel
lengan

ini
Fab

bergerak secara independen dan membantu lengan ini berikatan
dengan epitop yang

Pepsin I Tempat
pemutusan
N
^ papain j

V"

yang

molekul IgG mengikat dua molekul antigen dan disebut divalen.

,1; in dalam

akan dibahas di sini.

suatu

fungsi mengikat antigen. Karena terdapat dua regio Fab,

°

limfosit T. Limfosit B terutama berasa dari sel sumsum tulang pada

“amiloidosis

fragmen

disagregasi scrabut-serabut tersebut in vitro. j .

oleh a2- makroglobulin melibatkan mekanisme berbeda yang tidak

aa^ fragmen proteolitik berbagai

satu

e

Sistem imun tubuh terdiri dari dua komponen utama. limfosit B dan

<i struktur lembar P-pleated. Istilah

dan

,..ntzkm terapi

pertumbuhan dan fungsi sel. Pengikatan proteinase dan sitokin

a

(Fab)

pada pasien dengan berbagai penyakit; jika iru**'© j. ^
ditujukan pada penyebab mendasarnva. Beberapa gan
■ *II ■■
i
,
.. • J r'ontohnj’a,
kccil berikatan erat dengan serabut amiloid, r .,,niloid alann
antrasilin beriodium mengikat semua serabut an*
secara spesifik dan dengan afinitas tinggi serta

digesti

dikristalisasi (Fc), yang menentukan fungsi imunoglobulin selain

*H,N

makroglobulin dan kemudian menimbulkan beragam efek pada

1

pengikat-antigen

i J- iika dilihat

tertentu. Jika telah diserap oleh sel, sitokin terlepas dari a2-

protein plasma dan mem1

49-8,

Q. protcin

IMUNOGLOBULIN PLASMA BERPERAN BESAR
DALAM MEKANISME PERTAHANAN TUBUH

Serabut protein ini umumnya

Gambar

unj|0jj

pengobatan amiloidosis. •

antara sel-sel jaringan hingga menyebabkan gangguan fungsi.

pada

sekitar 1 5 j^^^ponen pernah ditemukan. Semua serabut mernihk1

makroglobulin mengikat banyak sitokin {platelet-derived growth factor,

Amiloidosis adalah penimbunan berbagai protein fibiilai tak-larur di

dilukiskan

(tidak berasal dari pr°r<\ ^crbeJ, pada penyakit Alzheimer; total

reseptor yang terdapat di banyak jenis sel. Selain itu, a,-

AmrDDloidosos Terjadi Karena Pengendapan
Frogmen Berbagai Protein Plasma
do Jaringan

Seperti

imunoglobulin oleh enzim papain menghasilkan dua fragmen

oleh papain—yi. regio antara domain CH1 dan CH2—disebut

11

\jn plasma) dan protein amiloid fi

• asam amino berbeda antiparalel yang mengikat antigen.

antigen, atau epitop. Bagian molekul imunoglobulin yang diputus

sepcrempat dari rantai berat (H) di termma disebut sebagai regio

jaringan masih belum diketahui. Protein kl'n 1JTa|s,conin ditemukan
dalam serabut amiloid,

49.8;
■■
JjWi

sccara konscptual menjadi domain-domain, spesifik, yang memiliki

h

senyawa semacam mi mungkin dapat diguna*-*

dalam pengarahan molekul-molekul ini ke jaringan atau sel

(53.75
^
,

terminal amino adalah regio variabel rantai ringai l Sekitar

perna

makroglobulin-proteinase cepat dibersihkan dari plasma oleh

transforming growth factor ft, dan sebagainya) dan tampaknya terlibat

protein terdiri dari dua lembaran sekuens

terminal karboksil disebut sebagai regio konstan (CL), sedang an

fragmen

plasma yang berkaitan erat dengan I
Sekitar 10% seng dalam plasma diangkut oleh a,- makroglobulin,

variabel) rantai H dan L - yi. domain VH dan VL. Domain rantai

makna struktural an Separuh dar? rantai ringan (L) ke arah

,0|icilc di menyebabkan

^ suatu P yang berasal dari komponen P amiloid
Protein ini membentuk 8-10% protein plasma total pada manusia.

Imunoglobulin mengandung minimal
(L) idcntik (23 kDa) dan dua rantai berat (H)
kDa) yang disatukan menjadi tetramer , 2
disulfida. Struktur IgG diperlihatkan pada
struktur ini berbentuk huruf Y, dcngan pcngt
berlangsung di kedua ujung Y. Setiap rantai a _

(suatu

rUfn

(mis. rantai ringan imunoglobuiin pada

PiZZ menumpuk di sistema retikulum
endoplasma dan agregat melalui
polimerisasi loop-sheet

a.-Makroglobulin

serabut-

serabut tersebut bcrsil.it mirip dcngan pac' ^^ptai ringan

Mutasi GAG menjadi AAG di ekson!Tgen~umuk~ a,AT di kromosom 14

spesifik dibentuk oleh bagian-bagian terminal amino (regio

Semua Imunoglobulin Mengandu 9
Minimal Dua Rantai Ringan & Dua
Rantai Berat

Canttar 49-8. Struktur IgC. Molekul terdiri dari dua rantai ringan (L) dan dua rantai berat^ ^
a^8 masi §
rantai ringan terdiri dari bagian/regio variabel (V L) dan onsan ( L c2
terdiri dari satu regio variabel(V„) dan satu regio konstan yang dibag, menjadi t.ga domam (C. 1I, LA
dan Ch3). Domain C„2 mengandung tempat pengikatan komplemen dan domain C HI mengandung
bagian yang melekat pada reseptor di neutrofil dan makrofag Tempat pengikatan antigen dibentik
oleh regio hipervariabel rantai ringan dan berat yang terletak di regio variabel kedua ranta, ml «iha
Gambar 49-9). Rantai ringan dan berat dihubungkan oleh ikatan disulfida, dan kedua ranta, berat
juga dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida (Diproduksi ulang dengan izm dar, Parslow TG
et al [edlMedical Immunology, ed ke-10. McCraw-Hill, 2001).
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nl3sing'™sing

jaraknya bervariasi (mis. pada permukaan bakteri) Ba»ian Fc
dan engsel dari kelas antibodi yang lain berbeda-beda*' tetapi
model keseluruhan struktur antibodi unruk •
,

.

Regio
hipervar
iabel
rantai
ringan

Tabel 49-10. Fungsi utama imunoglobulin’
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uutuk masing-masing

Icelos adalah serupa dengan model yang diperlihatkan pada
1
Gambar 49-8 untuk IgG.

dinamai y. a. p. S. dan e. Rantai p
memiliki empat domam C„ (biasanya _

pub

H menentukan kelas imunoglobulin.

tCrdaP

elas imunoglobulin: IgG. IgA. IgM. lg '^c\

Semua Rantai Ringan Termasuk Tipe Kappa
atau Lamda
Terdapat dua tipe umum rantai ringan, kappa (K) dan lamda (A),
yang dapat dibedaJtan berdasarkan perbedaan struktur di regto
C,. Sebuah molekul imunoglobulin selalu mengandung dua
ranta, nngan k dan dua rantai ringan X-tidak pernah campuran
K dan A. Pada manusia, rantai k lebih seringdijumpai
dibandingkan dengan rantai X di molekul imunoglobulin.

rcgio variabel dari orang vang.

IgA

; IgA sekretorik meneegah melekatnya
• bakteri dan virus pada membran mukosa.

ana*‘sls

memiliki sekuens asam amino yang idcntik- ^bd terd.n asam
amino memperlihatkan bahwa reg>‘>

re^°ntUk

; Antibodi utama dalam respons
sekunder. Mengopsonisasi bakteri,
; dan menyebabkan bakteri terse u : lebih
mudah untuk difagositosis.
Memfiksasi komplemen, yang ;
meningkatkan pemusnahan ba ten. '■
Menetralkan toksin bakteri dan

lden,ik

serta cukup beterogcn. Pada ken>- *ja dijumpai pernah dua

memiliki tiga rcg ^

IgG

*

Regio variabel molekul imunoglobulin terd'^^, belum V dan V„

relatif invariabel dan rcg

; Fungsi Utama .....................................

49'10‘

. . . van9
Tidak Ada Dua Reg.o Var.abel 7
^^

empat

Kelas Imunoglobulin Ditentukan oleh Lima
Tope Ramtai Berat

al l,m

¥un
dcngan
fungsi cfcktornya. Dcngan
_‘^
1 menu"'
^•dcm*
L-i 1 n>
'r n &
1 „r: 1..a Dcngan deni' • ^ Jglei*'
engan fungsi icfcktornya.
E Funga

biologis kelima kelas ini diringkaskan pa* a

____________________ _____ _______

•munoglobulin

). Tj|*

hipervanabd

hiperVanabd

dari regio yang

Tidak memfiksasi
IgM

■ komplemen. ...............................................
; Dibentuk dalam respons primer ! terhadap
antigen. Memfiksasi
• komplemen. Tidak dapat menembus
plasenta. Reseptor antigen pada
permukaan sel B.

(Gambar 49-9). Rantai 1.

hiperVariabcl (di*

V ) dan rantai II memiliki

temPat /.i: v ). Regio hipervariabcl ini mem

1L

.jperlihatkan pcngikatan antigen (terletak di ujung Y

antibodi.

pada Gambar 49-8) dan menentukan spes* •

j.sebut

IgD

Tidak jelas. Banyak ditemukan pada j
permukaan sel B serta di dalam

Olch karena itu. reg.o hipervariabcl

Pada manusia terdapat lima kelas rantai H (Tabel 49- 9) yang
dibedakan berdasarkan regio C,,„ya. Kelimanya

igE

; Memerantarai hipersensitivitas • tipe cepat
dengan menyebabkan pelepasan mediator dari

Tabel 49-9. Sifat imunoglobulin manusia

sel mast ■ dan basofil jika terpajan oleh ;
antigen (alergen). Pertahanan terhadap infeksi
cacing dengan menyebabkan pelepasan
berbagai ! enzim dari eosinofil. Tidak |
memfiksasi komplemen. Pertahanan j ' utama
pejamu terhadap infeksi ! cacinq. _

Persentase dari imunoglobulin
total dalam serum (perkiraan)

1000

Koefisien sedimentasi

7S

Berat molekul (xlOOO)

150

Struktur

120

200

7S atau 1 IS2
170

atau

4002
Monomer atau
dimer

Monomer

Simbol rantai H

19S

7

900

S
1
Monomer

Monomer atau
dimer

8

6

0

a

Fiksasi komplemen
Melewati plasenta

Memerantarai respons ■
alergik

;

mengandung rantai J

9
0

Monomer

complementarity-determining

region

(CDR).

Tempat

pengikatan

antigen dibentuk oleh sekitar lima sampai sepuluh asam amino

+

;
j

................... ;
~

;

_

I+

+

;

bagian polipeptida regio-regio hipervariabel dinamai framework

;

Dipmdu
uUnndari Levinson
W. lawelz E. Medial Microbiology and f
B,n,uk
1 fcs.
I S ditemukrin
(mis ,.u[ ^ ^ Jjr mala) dan *kret saluran apas.j:^ ^ ^
^
IgM
men^opsonisdsi
s e e « 'dak langsung dengan mengaktifkan Hill,
komplemen.
Hal m
200
2
opso
nin.

^

untuk kelas berbagai molekul imunog o

49 9>

komplemen
-

Sebagian imunoglobulin, misalnya g^^

yang

hanya

rantai

IgM dapat beradadal=un ^ ^ dengan ordo lebih tinggi, yang

polipeptida

di

dalam

tempat

keduanya

berada,

polimer

imun

ia'in> terdapat

dalam bentuk tetramer, semen ^

misalnya IgA dan

membentuk suatu permukaan yang hipervariabel (tempat

terdiri . atau lima (IgM) unit tetramerik (Gambar ojejcul

pengikatan antigen, antigen-binding site). Berbagai kombinasi

terpisah Rantai L dan rantai H disintesis sebagai m

kantung atau alur

i

fragmen Fc, menentukan fungsi e

legion. dari domain V„ dan V,, yang disatukan oleh pelipatan

hanya dengan satu atau beberapa CDR yang membentuk

j

,.

plasenta.

CDR suatu antibodi, sedangkan ligan kecil dapat berinteraksi
+

ikatan dan gaya nonkovalen (gaya e

lengkung-lengkung kecil domain variabel, dengan bagian-

combinatorial diversity. Antigen besar berinteraksi dengan semua

!

=wt.k ^ van

bagian bawah), misalnya kemampuan meng atau melewati

menyebabkan molekul antibodi sangat beragam dan disebut

;

mTbbatkan

danepitop. Interaksi antara^tibod,dan

di masing-masing regio hipervariabe (CDR) ini. CDR terletak di

dengan spesifisitas berbeda-beda, suatu ciri yang berperan

Reseptor antigen di sel B •' _ "
Bentuk poiimerik

1

komplementaritas timbal

Regio Konstan Menentukan Fungsi Ef
'Diproduksi ulang dengan izin dari Levinson yang Spesifik untuk Kelas
W, Jawetz E. Medical Microbiology an(j
i kulin terutama CH2 Regio konstan molekul imunoglo .
membentuk
immunology, ed ke-7. McGraw-Hill, 2002
dan C,,3 (dan CH4 pada IgM dan Ig )
spesifik

rantai H dan L CDR dapat menghasilkan banyak antibodi

Ditemukan dalam sekret
Opsonisasi

8S

molekul antibodi. Esensi interaksi anngcna™15

der Waals serta ikatan hidrogen dan hi ro

0,05
Konsenfrasi dalam serum
(mg/dL) (perkiraan)

Gambar 49-9. Model skematis .se^Vah
rinfai beral
memperlihatkan Perkiraan P°S,SI ^en' dibentuk oleh regio-regio dan ringan.
Tempat pengikatan antig
. compiementarityhipervariabel ini. Regio hipervariabel jug 1 diproduksi ulang determining
regions (CDRs)_( D i m o ^ ' 1 *Medical Immunology, ed dengan izin, dari
Parslow TG, et al [edl. Medic*
ke-10. McGraw-Hill, 2001).

plas
ma ii j n atau sci ^ dan kemudian disusun di dalam sei ‘ ^
semuanya
menjadi molekul imunoglobulin lengkap. >anD
merupakan glikoprotein.
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Rantai Ringan & Berat Adol u „
alah Produk dari
Banyak Gen
Setiap rantai ringan imunoglobulin j , pal.ng sedikit tiga gen
struktural „
] *h Prod^ dari
variabel (K), gen rcgio penghubunS"^ gen regio ada hubungannya
fid‘lk
dengan rantai J
gen regio konstan (C,). Setiap r^ "
'gM), dan
dar, paiing sedikit empa, „en ^erat adalah produk ™riabel (KH), gen
regio ke ^"g berbeda: gc„ r io
gen regio penghubung (A J"'™
Oleh karena itu, konsep "satu
molekular

yang

"**», £>),
een8 re8'° k°nstan

berpe^ jT'""” "dali “'’i'1- "a'U,ran‘a'

dari b^[lKna 'tU’ ^ktor-faktor di atas memastikan bahwa damr j|Cra^a ratus segmen gen sejumlah besar antibodi 1 at dihasilkan.

Keberagaman Antibodi Berga' 1,t,n ® **
Tata-Ulang Gen

(C ) Mekanisme

,munoglobulin

dibahas daJam Bab 35 dan 38.

gam

dari ber

Pcmbentukan
ge" «ruktural

.• ,,-ing
ditujukan
Setup orang mampu menghasilkan antibodi. ‘
pada mungkin I juta antigen yang berbeda- ^ _
keberagaman antibodi yang sedemikian ‘keberadaan
bergantung pada sejumlah faktor terma*Jk dan D)
segmen gen yang multipd (segmen V,

C

Kelr,1!1?,s Res P°ns Imun Terjadi Perubahan
l' °type Switching)

35 dail 38)
’

kombinasi rantai I. dan H yang berbeda-^ ’u|in
^
frekuensi mutasi somatik di gen imunog*

junctional diversity (keberagaman pe">*tUa^nEU
terakhir ini mencerminkan penambahan atau F &

^

0

sejumlah nukleotida sccara acak ketika segnien se»nitn
gen disatukan, dan menambah derajat keberagaman.
tertentu

terganggunya

pertahanan

tubuh

terhadap

mikroorganisme.

S

tetapi kelas berbeda dihasilkan dalam
iniUno

Jika suatu antigen disuntikkan ke dalam seekor hewan, antibodi

1 Ulan

respons imun humoral, antibodi clengan suatu ur'lS

kronologik tertentu sebagai respons terhadap ^°ntoh

^am*gcn yang menyebabkan imunisasi). kelas hA?1’ ^a*am

11

keadaan normal pembentukan antibodi kelas y-,, ”Kndaluilui kelas
IgG. Perubahan dari satu kelas ke isotype si ','n tj'sc^ut Perubahan
kelas atau isotipe” (class/ Sccara

^an ^asar molekularnya telah

diteliti
dapat be |nt a|*l-m’ ^atU C'Pe ranta* ringan imunoglobulin

rncngh-i

'M°,n

'>'nas* dengan rantai p spesifik-antigen unruk ringan s\IgM
sebuah

^CS1^k-antigen

i

rn°lckul'jIU/''

^

dCngan re§‘°

yang

sama berkombinasi

°*c*1

mo*ekul

IgM

dengan

^11 'dentik untuk menghasilkan yang djn

m-i'.c^cn8an spesifisitas antigen yang identik dengan
semula.

Rantai

ringan

yang

sama

jun:.; V'

Juga

m^,r

berkombinasi dengan rantai berat a, yang IgA den ** '<* 'C?l°
'dentik untuk membentuk molekul IgG, cl inll| S^<"s‘*ls'ras
identik. Ketiga kelas (IgM, yang

saj

n

mo|ekul

ant'gen

imunoglobulin

terhadap antigen
rantai r'^*1 ”lcm^*ki domain variabel yang sama pada dan d'l

yang terbentuk bersifat poliklonal, yang disintesis oleh suatu
campuran sel B. Antibodi poliklonal ditujukan pada sejumlah
tempat berbeda (epitop atau determinan) pada antigen sehingga
tidak

monospesifik.

dikembangkan

oleh

Namun, melalui
Kohler dan

suatu

metode

Milstein, sejumlah

yang
besar

antibodi monoklonal tunggal yang spesifik terhadap satu epitop
dapat diperoleh.

spesifik. Kemudian, rantai .

A. IgA serum

karena

Hibridoma Merupakan Sumber JangkaPanjang Antibodi Monoklonal yang Sangat
Bermanfaat

sPesifisj an^,lkan

rekombinasi segmen-segmen tersebut (lihat Ba -

agammaglobulinemia yang sangat memengaruhi produksi IgG—

lga,n

^ ^an

Metode yang digunakan adalah fusi sel, dan turunan sel
permanen yang dihasilkan disebut hibridoma. Biasanya sel B
diambil dari limpa seekor mencit (atau hewan lain yang sesuai)
yang sebelumnya telah disuntik suatu antigen atau campuran
antigen (mis. sel asing). Sel B dicampur dengan sel mieloma
mencit

dan

dipajankan

dengan

polietilen

glikol,

yang

menyebabkan sel-sel berftisi. Ringkasan prinsip- prinsip dalam
pembentukan sel hibridoma disajikan pada Gambar 49-11.
Dalam kondisi yang digunakan, hanya sel

^erat (V,,) molekul-molekul tersebut
sama. (Idiotipe adalah
di reei 'Y'1 ant‘8cn yang dibentuk oleh asam amino spesifik pada k
■'
B-

1'^U

Va'

'a^c^'

Oleh

karena

itu,

perbedaan

kelas

Sel mieloma

oleh

pe'if7,min0gl.0bUIin ini (disebut isotipe) ditentukan
V snoe'c|C( aan re8*° yang berkombinasi dengan regio ii-l - 'n kantigen yang sama.

IgA sekretorik
(dimer)

yanobBntVk|?u

Disatukan dengan keberadaan PEG
Sel hibridoma
Ditumbuhkan
dengan
penambahan
medium HAT
Hibridoma akan
bermultiplikasi; sel
Sel hibridoma
mieloma- dan sel B mati

lmuno9lol’ulin

sekretorik
j^c|hnunoglobulin mencakup peningkatan produksi
tertentu

imunoglobulin

atau

bahkan

molekul

™Unogl°bulin spesifik (yang terakhir ini oleh tumor klonal ad ]
,aSma

yanS

disebut mieloma). Mieloma multipel

a a an

suatu penyakit

neoplastik: elektroforesis serum atau
Gambar 49-10. Gambaran skem
sekretorik, dan IgM. Baik bA ™af,s 'gA serum, |oA
sebuah rantai J, tetapi hanya Un 'SM memiliki
memiliki komponen sekretorik p sekretoril<

ur‘n

C. IgM

(pentame
r)

'munogJobjjjjH tertentu atau satu rantai ringan tertentu (yang
dinamai protein Bence Jones). Penurunan produksi J aPat

terbatas pada satu kelas molekul imunoglobulin (mis.
(f A^tau ^G) atau dapat mengenai semua kelas imunoglobulin
’

berbeda
digambarkan
oleh
garis*™*' po,iPepticJa ulang dengan
izin, dari Parslow TG, ei'a|S (Diproduksi
Immunology, ed ke-10. McGraw-Hill'
200iMedical

biasanya akan memperlihatkan peningkatan besar satu

t.Cla llr

!8D«

(8

IgE. IgG, dan IgM). Penurunan hebat sintesis satu kelas

imunoglobulin akibat kelainan genetik dapat menyebabkan
penyakit imunodefisiensi serius—misalnya

Sel B

Gambar 49-11. Skema produksi sel hibridoma. Sel mieloma diabadikan
(immortalized), tidak menghasilkan antibodi, dan HGPRT- (menyebabkan
jalur penyelamatan/penghematan pada sintesis purin [Bab 33] tidak
bekerja). Sel B tidak diabadikan, masing-masing menghasilkan antibodi
spesifik, dan sel tersebut merupakan HGPRT'. Polietilen glikol (PEG)
merangsang fusi sel. Sel hibridoma yang terbentuk diabadikan (melalui
sel mieloma induk), menghasilkan antibodi, dan merupakan HGPRT*
(kedua sifat terakhir diperoleh dari sel B induk). Sel B akan mati dalam
medium tersebut karena tidak mengalami pengabadian. Dengan
keberadaan HAT, sel mieloma juga akan mati karena ammopterin pada
HAT menekan sintesis purin oleh jalur de novo dengan menghambat
pemakaian kembali tetrahidrofolat (Bab 33). Namun, sel hibridoma akan
bertahan hidup, tumbuh (karena se se ini merupakan HGPRT*), dan—jika
diklon—menghasilkan
antibodi
monoklonal
(HAT,
hipoxantin,
aminopterin, dan timid.n; HC.PR1, hipoxantin-guanin fosforibosil
transferase).
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hibridoma yang tumbuh dalam biakan s e l P i
ini, sel-sel hibrid ditanam pada medium yang ^

hipoxannn-aminopterin-nmidin (HAT) .

,

jni

: — J— •

.
.
.......... ^AT) Pada° suit
konsentrasi sedemikian rupa sehingea s,-,L i
mengandung sekitar satu scl. Oleh karena itu J- Cm|!en
masing lempeng berkembang biak satu kl„„ sc| h'iJd“
Medium b.akan d.panen dan disaring untuk antib,
yang bereaks, terhadap ant,gen (-antigen) semula I
munogennya adalah campuran banyak antigen (mi, supreparat membran sel), masing-masino i.°
--••£>'-*1 vmis. sua it
" mas>ng-masing lempeng biakan u
akan mengandung satu klon sel hibridoma yang menyintesis
a
satu antibodi monoklonal terhadap satu determinan antigen
n
spesifik dari campuran tersebut. Dengan memanen medium
dari banyak lempeng biakan, dapat diperoleh serangkaian
antibodi monoklonal, yang banyak di antaranya spesifik
untuk masing-masing komponen campuran imunogen. Sel
hibridoma dapat dibekukan dan kemudian dicairkan jika
diperlukan lebih banyak antibodi; hal ini menjamin pasokan
jangka-panjang. Sel hibridoma juga dapat ditumbuhkan
di abdomen mencit untuk menghasilkan antibodi dalam
jumlah besar.

RINGKASAN

Karena spesifisitasnya, antibodi monoklonal kini menjadi reagen yang bermanfaat dalam banyak bidang biologi

Plasma mengandung banyak protein dengan fungsi. Sebagian

dan kedokteran. Contohnya, antibodi monoklonal dapat

besar prorein ini disintesis di

digu nakan untuk mengukurjumlahprotein-protein individual
(mis. protein plasma), untuk menentukan sifat agen infeksi
(mis. tipe bakteri), dan nnn.i. -

ian

mengalami glikosilasi.d ll ill

•
Albumin yang ridak mengalami glikosilasi prorein utama clan
menjadi penentu utama ‘ osmotik intravaskular; albumin juga
mengil<ar a •* ligan, misalnya obat dan bilirubin.

Selain itu, antibodi ini ju^di^nifcT ^ leukemia)
agen terapeutik ke SJ"Cj‘T
I
ii••ii
iu8a mempercepat

pengeluaran obat dan sirkulasi iika

•

i

0

J. . v JIKa obat tersebut mencapai
kadar toksik (mis. digoksin).

r

kulir

Haptoglobin mengikat hemoglobin ekstrakorpllS 11 an
mencegahnya keluar melalui ginjal dan urin se nnw. dapat
menghemat besi untuk digunakan kembali- ^
Transferin mengikat besi dan memi
ndahkannya ke
tempat yang membutuhkan. Peri tin adalah simpanan besi
intrasel. Anemia defisiensi besi adalah penya it yang sering
dijumpai. Hemokromatosis herediter disebabkan oleh mutasi di

Sistem Komplemen Terdiri dari Sekitar 20
Proteen Plasma & Terlibat dalam Lisis Sel
Peradangan, & Proses Lain
'

HFE, yaitu gen y,lI1S mengode protein HFE, yang tampaknya
berperan penting dalam penyerapan besi. Tipe hemokromatosis
lain disebabkan oleh mutasi di gen-gen yang men got c
hemojuvelin, hepsidin, reseptor transferin 2, an feroportin.

Plasma mengandung sekitar 20 protein yang merupakan anggota dari

Seruloplasmin mengandung cukup banyak tembaga, tetapi

sistem komplemen. Sistem ini ditemukan ketika diamati bahwa penambahan

albumin tampaknya lebih penting dalam kaitannya dengan

serum

bakteri

pengangkutan tembaga. Penyakir Wilson dan penyakit Menkes

menyebabkan lisis. Tidak seperti antibodi, faktor ini bersifat Jabil jika

yang mencerminkan kelainan metabolisme tembaga, disebabkan

dipanaskan pada suhu 56 °C. Penelitian selanjutnya berhasil mengetahui

oleh mutasi di gen vang mengode ATPase ripe P pengikat-

protein-protein yang terdapat dalam sistem ini dan cara protein-protein

tembaga. a(-Antitripsin adalah inhibitor serin protease utama

tersebut berfungsi; sebagian besar telah berhasil diklon dan ditentukan

pada plasma, yang terutama menghambat elastase neutrofil.

sekuensnya. Komponen protein utama dinamai Cl-9, dengan C9 yang disertai

Defisiensi genetik protein ini adalah penyebab emfisema dan juga

oleh kompleks C5-8 (bersama-sama membentuk membrane attack

dapat menyebabkan penyakit hati.

segar

yang

mengandung

antibodi

terhadap

suatu

complex) yang berperan dalam membentuk pori-pori larut-Iipid di
membran sel yang menyebabkan lisis osmotik.
Rincian tentang sistem ini relatif rumit, dan untuk itu pembaca
dianjurkan melihat buku teks tentang imunologi.

1 snia utama yang

vang secara

Konsep dasarnya adalah bahw.i protein sis^ n ’ jj|. a dipicu
normal inaktif akan diaktifkan oleh P r ° ie l berinteraksi
oleh suatu stimulus. Protein protein in' ak ‘ lfl pI-otein lain
dalam urutan spesifik dengan satu atau k’^ 1 1 .^abkan lisis
dalam sistem tersebut. Pengaktifan ini
0|jpeptida
sel dan pembentukan fragmen peptida a** u £emotaksis, yang
terlibat dalam berbagai aspek peradangan ^ misa | n ^
fagositosis. dsbnva). Sistem ini memiliki fung sl *. l||ilSi darah.
pemhersihan kompleks antigen-antibodi dari s,r ^ j af j j ua
Pengaktifan sistem komplemen dipicu oleh S - 1 ^ j a | ur rute,
yang disebut jalur klasik dan jalur
antigenpertama melibatkan inter. 'ksi ( I dengan konjp ‘ ant ibodi)
antibodi. dan jalur kedua (tidak mclibatka melibatkan interaksi
langsung polisakarida atan P c sel bakteri dengan komponen
yang dinamai ( '^’j ^.,1, (Bab Sistem komplemen mirip dengan
koagn , ;lS l ‘ r ‘ e j. ur sor SO) karena sistem ini menimbulkan
perubahan P inaktif menjadi produk aktifoleh protease dan
sU‘ lt U reaksi dengan penguatan.

h

ct2-Makroglobulin adalah protein
menetralkan banyak protease dan n o

\

‘^ara^kan

sitokin

tertentu ke organ spesifik.
mekanisme perImunoglobulin berperan penting a a ^ komplemen'
tahanan tubuh, seperti protein pa a S1 •• jni

telah

Sebagian gambaran utama prote.nprote- dijelaskan.

REFERENSI
oliferative anemiasAdamson JW. Iron deficiency and hyp°Pro ^ ^ garrison's Bab 90, him.
586. Dalam: Kasper DL,
2005Principles of Internal Medicine, ed ke-16. c ^ ^ ^ hlm Adamson JW,
l . o n g o DL. Anemia and poly0)’1 C ' principles of 329. Dalam: Kasper
Dl.. ct al (ed)
Internal Medicine, cd ke-16. McGraw 1 > ^ 2004;306'-2051
Bcutlcr E. “Pumping” iron: The proteins. Science ’ is ^ Engl Fleming
RE, Bacon BR. Orchestration of iron ion^
J Med 2005;352:174\.

Jancway CA Jr, et al. Immunobiology, ed ke-6. Garland Science
Publishing, 2005.
Johnson AM, et al. Proteins. Dalam: Burtis CA, Ashwood EA (ed). Tietz
Fundamentals of Clinical Chemistry, ed ke-5. Saunders, 2001..
Kelly JW. Attacking amyloid. N Engl J Med 2005:352:722. Levinson
W, Jawetz E. Medical Microbiology and Immunology, ed ke-6. Appleton &
Lange, 2000.
Merlini G, Belloti V. Molecular mechanisms of amyloidosis. N Engl J
Med 2003:349:583.
Pars low TG, et al (ed). Medical Immunology, ed ke-10. Appleton
& Lange, 2001.
Pietrangelo A. Hereditary hemochromatosis: A new look at an old
disease. N Engl J Med 2004;350:2383.
Tall AR. C-reactive protein reassessed. N Engl J Med 2004:350:1450.
The SAFE Study Investigators. A comparison of albumin and saline
for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med
2004:350:2247.

BAB 50: HEMOSTASIS & TROMBOSIS / 625

Hemostasis & Trombosis

Margaret L. Rand, PhD & Robt

Jalur
intri
nsik
PK
HK Xlla
XII

)Grt K■ Murray, MD, PhD

PERAN BIOMEDIS
Bab ini menguraikan aspek-aspek dasar protein pada sistem

koagulasi darah dan fibrinolisis. Sebagian aspek
fundamental
biologi trombosit juga disajikan. Keadaan
perdarahan dan
trombosis dapat menyebabkan kedaruratan medis
yang serius,
dan trombosis di arteri koronaria serta otak
adalah penyebab
utama kematian d. banyak tempat di dunia.
HEMOSTASIS & TROMBOSIS MEMILIKI
Penatalaksanaan
tigarasional
fase yang
sama
penyakit-penyakit mi memerlukan
pemahaman yang
Hemostasis
adalah penghentian
perdarahan darah,
akibat pembuluh
jelas tentang
dasar koagulasi
fibrinolisis,
darah
yang
terpotong
atau
robek,
sedangkan
trombosis terjadi
dan agregasi trombosit.
jika endotel yang melapisi pembuluh darah mengalami kerusakan
atau terlepas (mis. akibat ruptur suatu plak aterosklerotik).
proses-proses in. mencakup pembekuan darah (koagulasi) dan
melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit serta protein
plasma yang menyebabkan pembentukan atau disolusi agregat
trombosit.
Pada hemostasis, mula-mula ,erjadi vasokonstriksi
pembuluh yang cedera sehmgga aliran darah ke bagian distal

dari
tempat
cedera
berkurang.
Kemudian
Hemostasis dan
trombosis mengalami tiga fase yang sama:
(1)

Pembentukan agregat trombosit yang
longgar dan
sementara d, tempat cedera. Trombosit
berikatan
dengan kolagen d, bag,an dmding
pembu|uh yang
cedera, dan mengeluarkan ADP dan
membentuk
tromboksan A yang mengaktifkan
trombosit lain
yang mengalir di sekitar tempat cedera.
(Mekanisme
m
pengaktifan
trombosit
dijelaskan
atau
rrom
.kemudian).
Trombin, yang terbentuk sewaktu
koagulasi di
tempat yang sama, juga mengaktifkan 624
trombosit.
Jika diaktifkan, trombosit berubah bentuk
dan,
dengan adanya fibrinogen, akan bergumpal
untuk
membentuk sumbat hemostatik
(pada hemostasis)
bus (pada trombosis).

(2) Pembentukan i.irin,, n

•i

trombosit, menib , M,r"> yang mengikat
ngr^t /ang lebih stabil ' ”hemostatik ar au

trombus

(■V Disolusi sumbat hem

aran total 0 /e/i pl is,nj°StU < crom^uS secara P3™*!

Terdapat Tiga Jenis Trombus
Diketahui terdapat tin,. mengandutig fibrin d •
' tron,hus aran bekuan. Ketlganya
tn£an

prop()rsi berbeda-beda.

(0 Trombus putih terdiri </ , •

kurang mcngandun > • tr°mbosi[ dan flhnn serfa tempat cedera
atau dfnY'1'^'1 lrombus 'n‘ rer^enru^' di Ti bagian yane alirS 'T
PCmbuluh abnormal, terutama

(2) Trombus mcrah terl,'^^1 dcnis ^rreri).

U r<l,ri dan scl
dan fibrin. Tronib
‘
darah merah
bekuan yang terbe SCCara m°rfologis menyerupai
terbentuk in vilo"]"') d'. CtlbunS rcnksi chn daPar terhambat atau
stasis '( ?gian -V;,n£ aliran ^arahnp cedera vaskular, at- ^ S"
vcna) dengan atau tanpa tempat cedera atau di "° mblIS ini dapat
terbentuk cli disertai dengan terb Sll'Uu Pembuluh abnormal
yang

SUmbat
(3) Tipe
ketiga darah
adalahhalus atau kap'iler.
pembuluh

trombosit
Mula-mula kita akan membahas jalur
koagulasi
yangawal.
!_, Ctldapart fibrin diseminata di
menyebabkan terbentuknya fibrin. Kemudian kita akan
menjc as can se >agian aspek dari keterlibatan trombosit dan
dinding pembuluh darah dalam proses keseluruhan secara
sepmtas. Pemisahan faktor pembekuan dan trombosit ini
ersji ar arri sia arena keduanya mem iliki peran yang sangat
erat an sering ergantung saru sama lain dalam hemostasis
dan trombosis, tetapi pemisahan tersebut membantu
penjelasan keseluruhan proses yang terjadi.
* ?i£rmsikM^ebobka„

Dua jalur yang menyebabkan pembentukan bekuan i nn. ja ui
intrinsik dan jalur ekstrinsik. Seperti diduga

Ikatan
silang
polime
r fibrin
. -alur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua jalur menyatu
Gambar 50-7. Jalur koagulasi darah. Diperlihatkan j‘
ikatan-silang fibrin. Kompleks faktor
di pengaktifan faktor Xa dan berpuncak pada pem e ^
. ekstrinsik) tetapi juga faktor IX di
jaringan dan faktor Vila tidak saja mengaktifkan a °^jan_j:)a|j|< trombin dan faktor Xa mengaktifkan jalur intrinsik
(tanda panah bertitik-titik). Selain itu, urJ darah dipicu oleh pembentukan kompleks
dua tempat (tanda panah putus-putus). In vivo, oag « |i|<rein; HK, kininogen berberat molekul faktor jaringanfaktor Vila pada jalur ekstnns.k. PK, P
hr_ ^ |N ^
ivffi 0„ the

tinggi;
PL, fosfolipid.)
(Diproduksi
ulang
izin dar
coagulation
cascade. Hosp
Pract [Off
Edl dengan
1992 Jan;27:97).
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Vila memutuska . kompleks tenase pada (alur
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626

/ BAGIAN VI: TOPIK KHUSUS

dal* 1 1

sebelumnya, kedua jalur ini tidak independen. Namun, dalam
pembahasan selanjutnya pembedaan artifisial ini dipertahankan
untuk mempermudah penjelasan kedua jalur
tersebut.
Inisiasi bekuan fibrin sebagai respons terhadap cedera jaringan
dilaksanakan oleh jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik diaktifkan oleh
permukaan bermuatan negatif in vitro, misalnya kaca. Kedua jalur
menyebabkan pengaktifan protrombin menjadi trombin dan
penguraian fibrinogen, yang dikatalisis oleh trombin, menjadi
bekuan fibrin. Kedua jalur bersifat kompleks dan melibatkan
beragam protein (Gambar 50-1 dan Tabel 50-1). Sec ara umum,
seperti dijelaskan pada fabel 50-2, protein-protein ini dapat
diklasifikasikan menjadi lima jenis: (1) zimogen proteasc dependenserin, yang menjadi aktifsewaktu proses koagulasi; (2) kofaktor; (3)
fibrinogen; (4) suatu transglutaminase yang menstabilkan bekuan
fibiin; dan (5) protein regulatorik serta protein lain.

Jalur Intrinsik Menyebabkan Pengaktifan
Faktor X

Tabel 50-2. Fungsi

protein \ang

U>rllhn

pembekuan darah

Zimogen serin •tease
protease
• r> _ikatan dengan
Fakfor XII

Faktor
XI
Faktor
IX
Faktor VII
Faktor X

dan
Dermuatan negotiw aGn r1
akjtfkan oleh kin.noy
;alikrein
yiia
aktifkan oleh faktoi JenQ aktifkan oleh
faktor ceberadaan C a * ' Jeng°n
engaktifkan trombm
bosit
ceberadaan C a * ' . o a n *ro ^ aktifkan
pada per^1 a$e i^afnu0r
ktif oleh kompleks
0|eh
aktor Villa dan iXa) ° faktor Villa
dengan kebera aringan dan Ca* ,
a ( 1 trom aktifkan pada perm
a
tr0 mb'n aktif oleh kompleks p
Co2*,

Faktor II

,:o°n i

faktor Va dan X .Q\ab

pembekuan darah. Angka-angka menunjukkan urutan

Kofaktor

Faktor VIII

..............

Faktor-faktor ini biasanya
disebut sesuai nama
}
umumnya.
F
Faktor jaringan
} aktor-faktor ini biasanya
2
Ca *
tidak disebut sebagai
j
faktor koagulasi
I Proakselerin, faktor labil, globulin akselerator i (AcProtrombin

III
IV
III
VI
I'

)
■ Prokonvertin, akselerator konversi protrombin I
serum (serum prothrombin conversion ; accelerator;
SPCA), kotromboplastin
' Faktor antihemofilik A, globulin antihemofilik A j
(AHG)
■' Faktor antihemofilik B, faktor Christmas,

IX

Faktor I

Transglutaminase
dependen-tial
leh b n

Faktor XIII: Diaktifkan ° '^ ; enslabilkan
keberadaan Ca , n(?rnbentukan
bekuan fibrin melalu. pem

ikatan-silang kovalen

Protein regulatorik
Protein C

keduaproteinmengan

XI

XII

XIII

Gla (ykarboksiglutama ^

j Faktor Stuart-Prower

I plasma thromboplastin antecedent (PTA)
j Faktor Hageman
; fjfocin stabilizing factor (FSF), fibrinoligase^_______________

Trombomodulin

Tidak terdapat laklor VI

^

Diaktifkan menjadi
aCja
oleh trombin yang te .kanP
trombomodulm; Ikern ^ ^ Va
menguraikan fak
protein C;
Bekerja sebagai kof . g residu
Protein pada perm
mengikat trombin yang
mengaktifkan protem C

^

intrinsik. Memang,
folttor jaringan dan

tahap awal iJu'^7btp'ran mulai dipertanyakan karena
dan kininogen HMpiKr komponen-kampone

pasien dengan defis.en .darahan Demlkian ,uga,
i„i tidak mengalami d.ates.s pt;dak mengalaml
Lien dengan defisiensi faktar XI P
sebenamya
masalah perdarahan. Jalur |nt bawah) dibandingkan
Spemingdalamabrinol^ *a W ^ ^
da,am

koagulas.Jto®. ^ kalikrem dapat

m'nCV'

rffjSSZJS* utama

urokinase rantai-tunggal.

jalur faktor jaringan) ada

Y-karboksiglutamat [Gla] dependen-vitamin >

secara langsung menghambat
a’

suatU

bit or

protem y»S

en>

terakhir
ini memerlukan penyusunan kompone - mbran:
rp' akhir ini memerlukan penyusunan komponen- ^^ran:
yang
disebut kompleks tenase, pada permukaan me
ng disebut kompleks tenase, pada permukaan me
Ga2, dan faktor Villa, serta faktor IXa dan X. er u^
bahwa dalam semua reaksi yang melibatkan zimogen • a|
G1a (faktor 11, VII, IX, dan X), residu Gla di reg‘° * ikatan
amino molekul berfungsi sebagai tempat pe
berafinitas tinggi untuk Ga2*. Faktor VIII (33 v ^ tetapi
glikoprotein, bukanlah suatu prekursor P10^?^ iXa
kofaktor yang berfungsi sebagai reseptor untu
dan X pada permukaan trombosit. Faktor \
untuk mcmbentuK ra.
oleh trombin dalam jumlah kecil untuk-ilmembentu

kemUdian

Jalur Ekstrinsik Juga Menyebabkan
Pengaktifan Faktor X, Tetapi Melalui
Mekanisme yang Berbeda

Mpniadi Trombin
Mn »

^
^

*“lk“

’itkra"” ™»i*dl

menjadi fibrin (Gambar 50-1)-

faktor x> terjadi

Pengaktifan protrombin, sepe
pembentukan
di permukaan membran
l mnleks protrombinase yai g

Suatu

2XX -»■•»«- r-’S7„r-Ta

Faktor Xa terbentuk di tempat pertemuan ja'ur ‘^"^^tor ekstrinsik
(Gambar 50-1). Jalur ekstnnsi mt i 1
, a^an
jaringan, faktor Vll dan X, dan Ca serta m cedcra terbentuknya faktor
Xa. Jalur tm dimu ai i te .^arn^ar jaringan dengan terpajannya falctor
jaring :.iringan 50-1) di sel endotel aktif dan monosit. Fak. I ^
berinteraksi dengan dan mengaktifkan faktor IU^ suatu glikoprotein
berisi-G a dalam darah yang •

“S ™„VS

fektor Xa-TFPI
faktor vlll'faktor

jaringa
n.

lebih lanjut oleh trombin.

dan protein lain

fektor

pembentukan ° P ^ “ bagai proses kunci dalam
d an
faktor
Vila
kin.
' ®^
J^Makna
fisiologistahappermulaan koagulasi daxfaktQr XII, ptakalikrem,

ijadi inaktif
pada
Villa, yang pada gilirannya menjadi inaktif
pad a PenS
pengura

Fibrinogen

Protein S

X

aktifkan oleh trombin, gakt.fa" adalah
kofaktor dalam P faktor X oleh faktor IX° f Va
aktifkan oleh ‘rombm, ngakt.fan
adalah kofaktor dalam P
protrombin oleh fakto ^spresikar uatu
glikoprotein yang dan sel
pada permukaan m° e sebaga«
endotel aktif untuk
kofaktor untuk faktor
. membentuk
ipecah oleh trombin un bekuan fibrin .......

; komponen tromboplastin plasma (PTC)
VIII

^
dcngan

^

ab

___

untuk menghasilkan serin protease, yaitu faktor

Faktor V

; Nama
Umum
Fibrinogen

^jjaj

adalah bahwa kompWo'
iuga mengaktifkan fa
k m U

gilirannya menguraikan ikatan Arg-Ile di faktor' j^eaksi

Faktor jaringan
(faktor III)

Faktor

f

,nKraksipentmg tan antara I

44), menjadi serin protease, yaitu faktor IXa. a

penemuan faktor dan tidak berhubungan dengan urutan
kerjanya.

Prakalikrein untuk menghasilkan lebih
sehingga terjadi pengaktifan timbal-balik.. a’
sctelah terbentuk, akan mengaktifkan faktor;
dan juga melepaskan bradikinin (suatu nonapepti
efek vasodilatasi kuat) dari kininogen HMW. „i.rifkan
Faktor Xia dengan keberadaan Ca'* ™^ung residu
‘aktor IX (55 kDa, suatu zimogen yang meng

X adalah penghubung penting

'amam ialur intrinsikeks[rinsik dan intrinsik

g

aktor II, V''' IX'p?ani (Gl° ** ^
zimogen berisi-Gla] \
carboksiglutamat)

Jalur intrinsik (Gambar 50-1) melibatkan faktor-faktor XII, XI, IX, VIII,
dan X serta prakalikrein, kininogen
Tabel 50-1. Sistem angka Romawi untuk tata nama faktor

berberat molckul tinggi (11 MW), Ca ,
(berdasarkan
ini menyebabkan pembentukan taktor i^rifkan diberi
Perjanjian, faktor pembekuan yang sudah diaK
akhiran a).
„ ora kalikrein,
Jalur ini berawal dari “fase kontak saat
0 leh
kininog en 11 MW, faktor XII, dan faktor X F^
permukaan pemicu bermuatan negati . . f intrinsik.
digunakan untuk uji in vitro sebagai pemicu )< t ersUS un
Jika komponen-komponen dari lase konta >
_
^ [0 r
pada permukaan pemicu tersebut, terjadi penga ’ k a likrein.
XU menjadi faktor Xlla melalui proteolisis olLei
Faktor Xlla ini, yang dihasilkan oleh kalikrein,

"

k

nrotrombinase

dan

kompleks tenase berlangsung pad. ‘ jankan fosfolipid
trombosit yang diaktifkan untuk
keadaan normal
asam (anionik) fosfatid.lserm yang
^ nonakt,f
berada di sisi dalam membran plasm
^
(lSt*

Faktor V (330 kDa), suatu^g'ikoPr°'^smin! disintesis
homologi dengan faktor V1U dan senJop^ ^ [romboslt
di hati, limpa, dan ginjal dan |Uga
kofaktor yang
dan plasma. Senyawa ini ber unc
^kan faktor
serupa dengan fongsi kofektor yang^
fektor Va
dalam kompleks tenase. Jika dia

^
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“
s
e
s
u
a
i
ska,a, , aktif Tempat
pemutusan Protromb"„Poth7aek7br'n plas™ Srombosil dua tanda panah. Bagian
protrombin yanid" 3di'""iukkan o“h trombin d.nama, pratrombin. Ca-- teriS
^mbontuk
membran plasma trombosit aktif' pada fosfolipid anionik

olch sedikit trombin, senyawa ini b u spesifik pada tnembran
trombosit'' ^”gan
'

5

° '

2

)

d™

rcscP»r

membentuk kompleks dengan fifc

Senyawa mt kemudian diinajctiflj^ , P™r°mbin.

seh.ngga pengaktifan protrombin 1 '

I

tr°mbin

^

d.batast,

Protrombin (72 kDa- r L tr°mbin dapat
suatu glikoprotein ranta,-tungga,;^™15-^ 50-3) adalah
Regto terminal amino protrombin J ,
T * ™ °,ct> hati.
mengandung sepuluh residu Gla d
dependen-serin (dituniukka

!7PaC

Gambar

50-3) aktif yang

Prot““

terletak di regio terminal U-l , / kan oleh m.-irn panah)
terletak di regio terminal karboks 1 ml", mata P
dengan kompleks faktor Va dan Xa nad Ma berika«n
protrombin d.uraikan oleh faktorX^ d^membran '~mbo.it,
50-2 untuk menghasilkan molekul r u" 'Cmpat (Gambar
yang kemudian dibebaskan dari perm ^

dua-™ntai

aktif

A dan B trombin disatukan oleh ™ tr°mbosit.Rantai
satu ikatan disulfida.

Perubahan Fibrinogen M .
Dikatalisis oleh Trombinenl«,di Fibrin
Fibrinogen (faktor I, 340 kD
50-4; Tabel 50-1 dan 50-2)
plasma larut yang terdiri dari tiEa n'f

Gambar
SUatU

Garni)

flt5rinogon5^4* ,:>ia8ra™
B&

— Menunjukkan
muatan nogatif
yang
mengikat
Ca2,
di hati; tiga gen struktural yang terlibat terletak a* ^ yang sama,
dan pada manusia ekspresi
terminal amino keenam

kcf‘g;in>'ter|cr.ik

r‘int*Umcnnrj

secara terpadu. Rcgio

berdekatan karena adanya

sejumlah ikatan
molckul
regio terminal karboksil tersebar sell in 33
sea terbentu
...
. . /^-imbar 5U-4J.
memanjang yang sangat tidak simetns (Gam"
Bagian A dan B dari rantai Aa dan Bp, yang masing 1
&
1 l^Un.p
dinamai fibrinopeptida A (FPA) dan B (FP&)’
terminal amino rantai memiliki kelebihan muatan
akibat adanya residu aspartat dan glutamat, serta tirosin
sulfat yang tak-lazim di FPB. Muatan negatif in* berperan
dalam kelarutan fibrinogen dalam plasma dan jug3 ^cr
meneegah agregasi dengan menimbulkan repulsi (peno *
elektrostatik antara molekul-molekul fibrinogen.
Trombin (34 kDa), suatu serin protease yang dibentuk oleh
kompleks protrombinase, menghidro ISIS empat ikatan Arg-GIy
fibrinogen (Gambar ^ Pembebasan fibrinopeptida oleh trombin

Slik°P«>tcin

(Aa,Bpy)2 nonidentik yang disatukTn"6 ^
ikatan disulfida. Rantai Bp dan y m " SCCara kovalen oleh
T mengandung oligosakarida

menghasil an monomer fibrin yang memiliki struktur subunit (ct, P>
Y)y Karena FPA dan FPB masing-masing hanya mengandung 16 dan
14 residu, molekul fibrin mempertahankan 98% residu yang terdapat
di fibrinogen. Pengeluaran fibrinopeptida menyebabkan tempat
pengikatan terpajan sehingga molekul-molekul monomer fibrin
dapat membentuk agregat (menggumpal) tak-larut secara spontan.
Pembentukan

polimer

fibrin

tak-larut

inilah

yang

menjerat

trombosit, sel darah merah, dan komponen lain untuk membentuk
trombus putih atau merah. Bekuan fibrin awal ini relatif lemah, yang

S-s

Gla„

disatukan hanya oleh ikatan nonkovalen monomer-monomer fibrin.

Aktivitas Antitrombin, Suatu Inhibitor
Trombin, Ditingkatkan oleh Heparin

Jika telah
atau tromb 2r C*rtU^ trombin aktif dalam proses
hemostasis ketat untuk * onscntrasi trombin ini
harus dikontrol secara tr°rnbosit I Pembentukan
fibrin atau pengaktifan
^r°rnbin bcr -V ln*Ut‘ ^a* ’n‘ dicapai melalui dua
cara. yang diaktifk° ^ S.C^a^a* Pr°kursor
inaktifnya, protrombin, ma5ing-rnas- <ln a^'^at
kaskade reaksi-reaksi enzimatik yang aktif yang ^
,mcn8ubah zimogen inaktif menjadi enzim menjadi tr
1^.'rn^a mcnyebabkan perubahan protrombin ini
terdapat'11 ^ambar 50-1). Di setiap titik pada
kaskade keseimbanj, m° Canisme umpan-balik yang
menghasilkan dan pengh 1| ^<ln^ ticla,< stabil antara
pengaktifan (aktivasi) plasma ,a.m atan/‘nb‘bisi).
Konsentrasi faktor XII dalam fibrinogen f! se^'tar 30
pg/mL, sedangkan konsentrasi 'Hterrnediat \ ^
^dengan
faktor-faktor
pembekuan
Perjalanan 1- I"1 yang meningkat konsentrasinya sesuai
Penibeku ^ vaC^C' ^a* 'n‘ menunjukkan bahwa
kaskade mengatur I mengbas'^an amplifikasi. Cara
kedua untuk yang terb» tI^‘tas tr°mbin adalah
inaktivasi setiap trombin faktor y., 11 ^ berbagai
A.
inhibitor dalam darali dan
selanjutny1^ tcIPLnt'ng adalah antitrombin (lihat
NH,
uraian

TromZtZTcU,USan0lehXs>

kovalen molekul-molekul fibrin dengan membentuk ikatan peptida

dan lebih resisten terhadap proteolisis.

pemutusan oleh Xa) Gambar 50-3. Diagram
(tidak dieamhar
*?Uai Ska,aj P^ombin.

Inhibitor yang terpenting adalah antitrombin yang membentuk
sekitar 75% aktivitas antitrombin total. Antitrombin juga dapat
menghambat aktivitas faktor IXa, Xa, Xia, Xlla, dan Vila yang
membentuk

kompleks

MakrogIobuIin

dengan

menghasilkan

faktor

sebagian

jaringan.
besar

a2-

aktivitas

antitrombin sisanya, dengan kofaktor heparin II dan a,antitripsin yang bekerja sebagai penghambat minor pada
kondisi fisiologis.
Aktivitas endogen antitrombin sangat ditingkatkan oleh
adanya

proteoglikan

asam,

misalnya

heparin

(Bab

47).

Proteoglikan ini berikatan dengan bagian kationik spesifik
antitrombin,

yang

memicu

perubahan

konformasi

dan

mendorong terikatnya antitrombin pada trombin dan substrat
lain. Hal ini adalah dasar untuk pemakaian heparin dalam
kedokteran

klinis

untuk

menghambat

koagulasi.

Efek

antikoagulan heparin dapat dilawan oleh polipeptida kationik
kuat, misalnya protamin yang mengikat heparin dengan kuat
sehingga heparin tidak dapat berikatan dengan antitrombin.

Trombin
Gly
Rantai
fibrin (a
atau p)

COO"

B.

antara gugus amida glutamin dan gugus £-amino residu lisin
(Gambar 50-5B) sehingga terbentuk bekuan fibrin yang lebih stabil

Dalam plasma normal terdapat empat inhibitor trombin alami.

Fibrinop
eptida
(A atau
B)

transglutaminase yang sangat spesifik dan mengikat-silang secara

----

residu C/a. Tampak tempat Pemutusan
produk-produknya. Tempat residu serin
yan ditunjukkan oleh segitiga berarsir.
Rantai a8
tyang diarsir) disatukan oleh jembatan disulfida ^

i_ •

0rn
Diat
bin
dalam Darah Harus
Ur s
Per
C 3ra Cerr
r»bf*r»f
|
*iat untuk Meneegah
entu
kan Bekuan

mengubah faktor XIII menjadi faktor Xllla. Faktor ini adalah suatu

(setelah

Terminal ammo terletak di

FPB, fibrinopeptida B).

Selain mengubah fibrinogen menjadi fibrin, trombin juga

jm l < I

Kratrombin

F-1.2

!'sa,ukan o|eh ikatan disulfida. (FPA,

T»-

...
.
,nrai disintesis
kompleks yang ter.kat pada asparagin. Ketiga «n ^

(tidak digambar sesuai skala)
pasangan rantai Act,

8 mcmPerlihatkan

ibrinopep,id\ni?.

antara fibrinopeptida dan bagian a dan p rantai Aa dan Bp

50-1 dan

dan ■

bentukan
fibrinrantai
Argbekuan
Aa danikatan
'Gly Pada
n Bp fibrinogen (yang dipicu oleh
S”p>ar 50'5'
ro™ ln)

Pem

menghasilkan fibrinopeptida (sisi in' 0)3,1
rantai a dan (i monomer fibrin (sisi kanan). (B)
Pembentukan ikatan-silang molekul-molekul
fibrin oleh faktor XIII aktif (faktor Xllla).

Fibrin — CH2 — CH2 —
CH2 — CH2
— NH3+
(Lisil)
.J
NH

H2N — C—CH2—CH2—Fibrin
(Glutaminil)

Faktor Xllla (Transglutaminase)
v9

Fibrin - CH2 - CH2 - CH2 - CH? - NH - C - CH2 - CH2 - Fibrin
kata,itis aktif
B trombm aktif
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Heparin berberat molckul rendah (low molecular weight

heparin?, LMWH) yang berasal dari pemutusan heparin
takterfraksionasi secara enzimatik atau kimiawi, semakin
sering

dcngan nicnggun.iJc.in mi-,,;; ,

i
• ,1 l‘i‘ koagulasi >a
bawah) karena nsiko terjadinya pJhrahan.

digunakan dalam bidang klinis. Senyawa ini dapat diberikan

sesuai (lihat

-ahan

Terdapat Beberapa Pe nyo kif Per
Herediter, Termasuk HeLfilia A

secara subkutan di rumah, memiliki bioavailabilitas yang
lebih besar dibandingkan dengan heparin tak-terfraksionasi,
dan tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium berulang
kali.

Dcmhi r t ,C/,P" ' defisiensi herediter sistem pembekuan darah
yang menyebabkan perdarahan. Pendit tersering adalah defisiensi
laku.r V I I I yang tnenyebabbn
bem°r ITr PC"yaki‘ -crkait-kromosom X yJng
berperan besar dalam sejarab keluarga-keluarga kera,aan di
U

Individu dengan defisiensi herediter antitrombin rentan

mengalami trombosis vena yang membuktikan bahwa
antitrombin memiliki fungsi fisiologis dan bahwa sistem
koagulasi pada manusia dalam keadaan normal bersifat
dinamis.

,er adi

...

plasminogen
Valyangsarnau

............. cdua faktor cli

Gen untuk faktor V I I I ma,Wsh ^ berhaSil _
merupakan salah satu gen terbesar yang sejauh im diteliti
dengan panjang 186 kb dan mengandung 26 ekson. Telah
diketahui berbagai mutasi di gen faktor VIII dun IX yang
mcnyebabkan berkurangnya aktivitas protein V I I I dan I X ;
m
nutas,-mutas, ini mencakup delesi parsial gen serta mutasi
C,an ,”"sse”5<-- Diagnosis pranatal dengan analisis
DNA setelah pengambilan sampel vilus korion kini dapat
dilakukan.
Dahulu terapi untuk pasien dcngan hcmoSlia A dan B ada ah
adalah
pemberian
Knopresipitat
(diperkayadengan
ot,,b— faktor VIII) vang
pemberian
knopresipitat
(diperkaya
V Idiperoleh
I I ) yang diperoleh
dari
donor
individual
atau konsentrat
dari donor individual atau konsentrat
I

dalam jumlah besar. Faktor VIII dan IX kini dapat dibuat

Obat golongan kumarin (conmarin, mis. warfarin), yang
digunakan sebagai antikoagulan, menghambat karboksil
dependen-vitamin K residu Glu

melalui teknologi DNA rekombinan. Preparat semacam
ini terbebas dari virus pencemar (mis. hepatitis A, B, dan
C atau HIV-1) yang terdapat dalam plasma manusia, terapi

dependen-vita^nK^r^^^^^f^

mahal; pemakaian produk rekombinan ini dapat meningkat

di regio terminal amino faktor II VII TY i v • protein C dan S.
untuk

proses

koagulasi

yang

normal.Kumarin bekerja dengan -enghambat reduksi turunan
kuinon vitamin K menjadi bentuk aktif hidrokuinon (Bab 44). Oleh
karena itu, pemberian vitamin K akan memintas (bypass) inhibisi

waktu

12-24

jam

hampir seketika itu juga
dan

warfarin

digunakan

secara

luas

dalam

pengobatan penyakit trombosis dan ttomboembolus, misalnya
trombosis vena dalam dan embolus paru. Heparin diberikan
pertama kali karena awitan kerjanya yang cepat, sedangkan warfarin
memerlukan beberapa hari sebelum mencapai efek penuh. Efek
keduanya dipantau secara ketat

Prourokinase adalah prekursor aktivator plasminogen kedua,
urokinase. Urokinase, yang semula ditemukan di urine, kini
diketahui disintesis oleh sel semacam monosit dan makrofag,

COO"

fibroblas, dan sel epitel. Fungsi utamanva mungkin adalah
dalam

mcmutus

ikatan
^ residu Arg-

molekul plasmin dua-rantai. Segitiga
serin tempat aktif. Kedua rantai plasmin disatuka
jembatan disulfida.

penguraian

matriks

ekstrasel.

|eh sebuah

t-PA Rekombinan & Streptokinase
Digunakan Sebagai Penghancur Bekuan

fibrinolitik,

diinaktifkan oleh inhibitor plasmin p asm* bekerja cepat, yaitu

juga

streptokinase.

Namun,

yang

menguraikan fibrinogen yang beredar dalam darah) serta

terbentuk keti a ^ dengan fibrin terlindung dari a,-antiplasmin,

plasminogen yang terikat pada bekuan fibrin. Jumlah plasmin

jenis

yang dihasilkan oleh dosis terapeutik streptokinase dapat

aktivator plasminogen, dan semua a j mcmutus ikatan Arg-Val
mbar

demikian

mengaktifkan plasminogen dalam fase cair (zat ini dapat

terserap ke dalam e ua ^ dibcntuknya; karena plasmin yang

yang sama di pilasmiinog

teknik DNA

terakhir ini kurang selektif dibandingkan dengan t-PA, dan

a,-antiplasmin. Plasminogen dcngan fibrin dan karenanya

ini

dengan

rekombinan, digunakan di bidang medis sebagai bahan

terbentuk dalam lase cair dalam keadaan fisiotop • cepat

terdaPat

50-7

pembentukan dan kerja plasmin.

Alteplase (t-PA), yang dihasilkan

]p asm . aktif. Di sebagian bcsar jaringan tubuh

Gambar

menunjukkan tempat kerja lima protein yang memengaruhi

melebihi kapasitas a,-antiplasmin yang terdapat dalam darah

menghasilkan protease serin dua-

sehingga fibrinogen dan fibrin akan terurai dan menyebabkan

rantai, p asmin

perdarahan yang sering dijumpai sewaktu terapi fibrinolitik.
Karena selektivitasnya yang relatif dalam menguraikan fibrin,

Aktivator plasminogen jaringan (tissue plasmtnog activator,
alteplase, t-PA) adalah protease se dibebaskan ke dalam
sirkulasi dari emdote vas lim aktif mengalami cedera atau stres
dan secara katahus belum ak kecuali jika terikat pada fibrin.
Sewaktu bert a

t-PA

rekombinan

telah

digunakan

secara

luas

untuk

memulihkan kepatenan arteri koronaria setelah terjadinya
trombosis. Jika diberikan cukup dini, sebelum otot jantung
mengalami kerusakan ireversibel (sekitar 6 jam setelah awitan
trombosis), t-PA dapat secara

ke

dalam

plasma.

Faktor

ini

menstabilkan

faktor

VIII

dan
Streptokinase
+
Plasminogen ■

0

sedangkan

penghilangan efek antikoagulan heparin oleh protamin terjadi
Heparm

keduanya diinaktifkan oleh inhibitor alami zat tersebut.

suatu glikoprotein multimer besar yang dikeluarkan olch scl endotel

cedera (lihat uraian selanjutnya).

memerlukan

sehingga keduanya dibebaskan ke dalam fase cair, tempat

terjadi akibat defisiensi atau defek pada faktor von Willebrand,

faktor yang mengandung Gla. Penghilangan efek inhib.s, kumarin
K

dapat terus berikatan dengan produk- produk penguraian ini

Penyakit perdarahan herediter tersering adalah penyakit von

mendorong perlekatan trombosit pada dinding pembuluh yang

vitamin

bekuan mencair. Plasmin atau aktivator plasminogen tidak
COO"

Willebrand, dcngan prevalensi hingga 1% populasi. Penyakit ini

yang d.p.cu oleh kumarin dan memungkinkan pengaktifan faktoroleh

menghasilkan produk penguraian yang mudah larut sehingga

jika biaya produksi menurun.

Fungsi protein-protdn ^ disintesis d. hat., bergantung pada sifat
Ca-

menghasilkan plasmin yang sebaliknya menccrna fibrin untuk

PLASMINOGEN

Gambar 50-6. Pengaktifan plasminogen. Semuai menfihasilkan

faktor VIII atau IX lyophilized dari kumpulan plasma

mengilL

NH3-

Aktivat
or
plasmin
ogen
ArgVal -r*■ S—
S—>
-r—Arg
Val-ylS—'
S—

PLASMIN

Antikoagulan Kumarin Menghambat
Karboksilasi Faktor II, VII, IX, & X
yang Bergantung pada Vitamin K

Gl.

NH,

Hemofi/ia B disebabkan defisiensi ftktot L\:

Trombin terlibat dalam mekanisme regulatorik lain
yang bekerja pada koagulasi. Trombin berikatan dengan
trombomodulin, suatu glikoprotein yang terdapat pada
permukaan sel endotel. Kompleks ini mengaktifkan protcin
C. Bersama dengan protein S, protein C aktif (APC)
menguraikan faktor Va dan Villa, yang membatasi kerja
keduanya dalam koagulasi. Defisiensi genetik protein C
atau protem S dapat menyebabkan trombosis vena. Selain
itu, pasien dengan faktor V Leiden (memiliki sebuah
residu glutamin yang menggantikan arginin di posisi 506)
memperlihatkan peningkatan risiko penyakit trombosis
vena karena faktor V Leiden resistcn terhadap inaktivasi oleh
APC. Keadaan ini dinamai resistensi APC.

residu

fibrin, t-PA mcmutus plasminogen di dalam bekuan untuk

,:

>

Kompleks
streptokinase-plasminogen

Bekuan Fibrin Diuraikan oleh Plasmin
Seperti dinyatakan sebelumnya, sistem koagulasi secara normal
berada dalam keadaan keseimbangan dinamis, yang membentuk dan
melarutkan bekuan fibrin terus menerus. Proses terakhir ini
dinamai fibrinolisis. Plasmin, yaitu serin protease yang terutama
bertugas menguraikan fibrin dan fibrinogen, beredar dalam bentuk
zimogen inaktif, plasminogen (90 kDa), dan sejumlah kecil plasmin
yang

Gambar 50-7. Skema tempat kerja streptokinase,
aktivator
plasminogen
jaringan
(t-PA),
urokinase, inhibitor aktivator plasminogen, dan
a,-antiplasmin
(dua
protein
terakhir
memperlihatkan efek jnhibitorik). Streptokinase
membentuk kompleks dengan plasminogen,
yang memperlihatkan aktivitas proteolitik;
kompleks
ini
menguraikan
sebagian
plasminogen menjadi plasmin dan memicu
fibrinolisis.

Inhibitor
aktivator
plasminogen

Urokinase

t-PA
©

Plasmin

a2-antiplasmin

1
Fibrin

Produk penguraian fibrin
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bermakna mengurangi angka kcm- '

ilU,|ekul

miokardium setelah terjadinya ' ^r"1 i^'^

kcrilsakan

Streptokinase juga telah luas digunik n *

k°ronaria-

trombosis koronaria, tetapi obat in' . .

polifosloinositida) untuk membentuk du-*

trisfosfat,
kerja banyak

internal. 1,2-diasilgliserol dan I .S-im>sito

men«°bati

efektor

karena bersifat antigenik.
'
keleniahan
t-PA juga digunakan dalam teraoi ,
sumbatan arteri perifer, dan emboli p lr' *
° iskc,»'k.
Terdapat sejumlah penyakit, ternJsuk L- ,

in kinase
Hidrolisis PIP juga berperan dak*111
*
(
-,rOtC tuu»x
hormon dan ob.u. I >usilglisCro| merangsang P ^pa). Hal
C. yang memfosforilasi protein pleckstri» < * granujj
ini mcnyebabkan agregasi J.,n ,H-nibcb-«-sill|_ ‘ jat jU£y

yang menyebabkan peningkatan k Kankcr dan syok,

simpanan. ADP yang dibebaskan dari gr;l'nl

plasminogen. Selain iru, aktivir-. ®,,Senfraj5i aktivator

dapat mengaktifkan trombosit sehingga •,r|t^,j’l|nInsitosol

dihasilkan oleh a^antitripsin dan r

meningkat. IP, menyebabkan pelepasan Ga ”

llleni,l,ki

ant.lp,asn,in

terganggu pada penyakit seperti sir

yang

’.'ant,Plasmin

dapat

mengaktifkan plasminogen, prodiikM'S’i ^arcna mampu
misalnya streptokinase, mungkin bperdarahan difus yang

'

tcrcent“.

kadang-kad.n,^0™" nK'n>'c,^bkan

dengan infeksi bakteri diseminata.

,UmPai

pada pasien

Pengaktifan fosfolipase A, trombosit y;ingc,lllU

Dalam keadaan normal, trombosi I
trombosit menjadi aktif dan memba ^ ^
hemostatik atau trombus. Terdap'

perlekatan pada kolagen pembulujwl ^

tahaP Utama:

pembebasan isi granula trombosit d-

GPla-lIa (integrin a2f3l; Bab sn

W
^rpajan, (2)

‘

rescPtor

spesifik

,°mp,eksg,ikoProtein

GPVI. Pengikatan GPlb-JX-V 1 G p I b - I X - V , dan
oleh faktor von Willebrand- i„ ?

.ko,aSen

dalam perlekatan trombosit pad7l '
tekanan geserri

subendotel

diperantarai

Sangat

Pcnti"g

dalam kondisi

halus dan arteri yang mengalami

>*di di P^buluh

ter

Trombosit

dan menyebar di subendotel T I berubah bentuk
isi granula simpanannya (eran.,1 ^ °S,r membebaskan
sekresi juga dirangsang oleh trombin ^ gran,,laa'6);

Trombin, yang dibentuk dari kaskade U ,
aktivator terpoten trombosit d

koaSulasi adalah

trombosit dengan berinteraksi d" me,T1'cu Pengaktifan

(protease activated receptor)-! Pap?8? rcscPrornya PAR
membran plasma (Gambar 50-8A) p’ GPIb'IX"V pada
yang menyebabkan pengaktifan r°SeS;prosesseianiutnya dengan PAR-1
dan PAR-4 i . . OS,c seCe,ali berikatan sinyal transmembran rl« 3 3 3 1 .conCob
pembentukan

sinyal transmembran, denean

COntoh

Pembentuk

sel yang menghasilkan molekul

P^antara di luar

ha I ini, trombin bekerja seba^i ° ^
(stimulus atau agonis). Interaksi tr^k ^

SC,‘ Da,am
k'miawi cksternaJ

.
.

Bagian
dalam sel

111CI^^

^^

*•

*

penjalaran

Dala

Sinyal

m

tcr-.ljj

dapat semakin mengaktifkan fosfolipase C seh,n»k‘

Trom bosit -elekatpadakola^nliT.^pada permukaan trombosit term! , ,

non1’

diperantarai oleh reseptor dan dikaitkan dengan p

sumbat

(yang berkaitan

dengan protej mb,n dengan reseptornya
fosfolipase Cf) intrasel En/im ; • merangsang aktivitas
memb™ ^ftridilino^T 45 "7^“ fosfoJipid
*»5-bisfosfat (PIP .suatu

agregasi trombosit.

m•

1

• it 1 ■

I

,-,r trombosit,

Membran
plasma

,

Irombosit aktif, selain membentuk agregat 1*
juga dibutuhkan, melalui fosfolipid anionik fosfati 1 serin

1
1
11
,
yang baru terbentuk di permukaan memo'*" >

Luar

.

Urin. untuk

mempercepat pengaktifan faktor koagulasi X dan 1* ( ,‘11
50-1).
“

1 -ir termasuk
Semua /.at yang memicu agregat trombosit.
c

Fibrinog

.
term;
fakt
or .
^
PAF)
,

Sel Endotel Membentuk Prostasiklin &
Senyawa Lain yang Memengaruhi
Pembekuan dan Trombosis
Sel endotel di dinding pembuluh darah memberi kontribusi penting
bagi regulasi keseluruhan hemostasis dan trombosis. Seperti
dijelaskan di Bab 2.3, sel-sel ini membentuk prostasiklin (PGI.),
suatu inhibitor kuat agregasi trombosit, yang melawan kerja
tromboksan A,. Prostasiklin bekerja dengan merangsang aktivitas
adenilil siklase pada membran permukaan trombosit. Peningkatan

en

Luar

trombin, kolagen, ADP, dan zat lain misalnya
pcngaktivasi trombosit (platelet activating fu't0’’
memodifikasi kompleks glikoprotein permukaan trom t
GPI lb-JI Ia (allbp.3; Bab 51) melalui sinyal transmembran
sehingga fibrinogen dapat berikatan dengan nya P‘l '*
permukaan trombosit aktif (Gambar 50-HB). e u
fibrinogen divalen kemudian menyatukan trombosit aktif
satu sama Iain sehingga membentuk agregat trombosit.
Sebagian zat, termasuk epinefrin, serotonin, dan vasopresin,
memiliki efek sincrgistik dengan zat lain yang memicu
agregasi trombosit.

cAMP intratrombosit

Bagian
luar sel

Membran
plasma

23). Tromboksan A,, selanjutnya melalui mckani-s'nie )

trombosis,

mcnibcntuk

Prostasiklin

kemudian menyebabkan pembentukan tronibok^*111 1 ^

cakram inaktif. Sewaktu henioL ^rCdar da,am bcntuk

ADP

>lwbkan

kolagen melalui peningkatan kadar C !aJ‘ sitosol
pembebasan asam arakidonat dari fosfolipid

Trombin

‘ ^tikulum

•1
• R'lflfw**’14 u*l
menyebabkan fosforilasi r a n t a i ringan miosin- 1 ‘, -bibkan
ini kemudian berinteraksi dengan aktin vang mc‘r1)
perubahan bentuk,trombosit.
^ ksi oleh

Stimulasi Jalur Polifosfoinos^0"

VWF

trombosu

terutama dari sistem tubulus padat (atau •slS‘J^rjntcniksj
endoplasma halus dari megakariosit). y*l'& \iosin dan
dengan kalmodulin dan kina.se rantai ringan 1,1

Pengaktifan Trombosit MelibntL,

Kolagen
subend°tel

/ 633

fntrLlCyan‘ mel“wan Peningkatan kadar Ca"
pengaktifan tr 'T" ^ ft"1 IP’ sellin86‘1 menghambat peran lain d ,

Gambar 50-8. (A) Diagram pengaktifan trombosit oleh
kolagen, trombin, tromboksan A„ dan ADP, serta inhibisinya
oleh prostasiklin. Lingkungan eksternal, membran plasma,
dan bagian dalam trombosit digambarkan dari atas ke
bawah. ’Peningkatan kadar Ca2* di dalam trombosit dan
pengaktifan protein kinase C memperkuat penyaluran sinyal
yang menyebabkan perubahan bentuk, pembebasan isi
granula simpanan, dan agregasi trombosit (AC, adenilil
siklase; cAMP, AMP siklik; DAG, 1,2-diasilgliserol; GP,
glikoprotein; IP, reseptor prostasiklin; IP,, inositol 1,4,5trisfosfat; P2Y,, P2V, „ purinoseptor; PAR, protease activated
receptor, PIP,, fosfatidilinositol 4,5-bisfosfat; PKC, protain
kinase C; PL, fosfolipid; PLA„ fosfolipase A.; PLCP, fosfolipase
CP; PLCy, fosfolipase Cy; TP, reseptor tromboksan A,; TxA„
tromboksan A,; VWF, faktor von Willebrand). Protein G yang
terlibat tidak diperlihatkan. (B) Diagram agregasi trombosit
yang diperantarai oleh pengikatan fibrinogen pada molekul
GPIIb-llla aktif di trombosit sekitar. Sinyal yang ditimbulkan
oleh semua zat pembentuk agregat trombosit mengubah
GPIIb-llla dari keadaan istirahat menjadi keadaan aktif yang
dapat mengikat fibrinogen.

Analisis

tentang

mekanisme penyerapan

lipoprotein

fi'mmbosis-

aterogenik, misalnya LDL, oleh sel endotel, otot polos, dan

Contohnya, sel ini memiliki agregasi ADP ™ngh,d™li5is ADP ^hingga

monosit arteri, bersama den "an studi terinci tentang cara
O
lipoprotein merusak sel-sel tersebut adalah bidang studi

mb°™

(Gambar 50-8). Sel endotel memiliki ADPase v!

melawan efek membentuk^

P

res

^ *“•

,
'
“^oagulan, serta aktivator Tabel 50T1 ya"g
pat membantu
menghancurkan tron.bus.
I h J 3,mencantumkan “bagian molekul yang dihasilkan F J. th °tel yan§
mcrangamhi trombosis dan fibrinolisis. Liu o eltum-derived relaxing
factor (nitrogen oksida) dibahas di Bab 48.
Xminol

hepara n SUl6t SUatU

yang sangat penting untuk mengungkapkan mekanisme
aterosklerosis (Bab 26).

Aspirin Adalah Obat
Atmtitroinnibosit yang Efektif
Obat tertentu (obat antitrombosit) menghambat respons
trombosit. Obat antitrombosit yang paling sering digunakan
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yaitu ^Cn v'tam'n pada K residu glutamat tertentu, "■'arfirj'p
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Ob.if antitromhosi, |.,jnjbh klopid°^a ' "*** inhibitor spesifik reseptor pjv
„ ’* u yvpP. t,an ama80nis

Tabel 50-3. Molekul yang dibentuk oleh sel
endotel dan berperan dalam regulasi
trombosis dan fibrinolisis1
Molekul

Kerja

ADPase (suatu
ekfoenzim)

Menguraikan ADP (suatu zat
penggumpal trombosit) menjadi
AMP + P,

Pengikatan lig.m p.u|., (j I >, ,|>_ ,f ,;l (m's* X'maM
vang mengganggu pengikatan fiUonogc"
sehingga |Uga
mengganggu penggumpal.m trombosit.

Menghambat perlekatan dan

Nitrogen oksida (NO)

agre
gasi
trom
bosit
deng
an
meni
ngka
tkan
kada
r
cGM
P

Heparan sulfat (suatu
glikosaminoglikan)
Prostasklin (PGI,, suatu
prostaglandin)
Trombomodulin (suatu
glikoprotein)
Antikoagulan; berikatan dengan
antitrombin untuk menghambat
trombin
Aktivator plasminogen
jaringan (t-PA, suatu
protease)

Menghambat penggumpalan
trombosit dengan meningkatkan
kadar cAMP

Mengikat protein C, yang
kemudian dipecah oleh trombin
untuk menghasilkan protein
C aktif; faktor ini, bersama
'Diadaptasi dari Wu KK. Endothelial cells in hemostasis, thrombosis, and
dengan protein S, menguraikan
inflammation. Hosp Pract (Off Ed) 1992;27:145
faktor Va dan Villa sehingga
membatasi kerja keduanya
Mengaktifkan
plasminogen
adalah aspirin (asam aserilsalisilat)
yang
mengasetilasi sccara
menjadi
plasmin,
yang
ireversibel sehingga menghambat
sistem
siklo-oksigenase
(COX-1)
mencerna fibrin; kerja t-PA
dilawan oleh inhibitor aktivator
suatu agregator poten trombosit
dan juga 1 suatu
vasokonstriktor.
plasminogen(PAI-1).
_______

trombosit yang terlibat dalam pembentukan tromboksan A, (Bab 15),
Trombosit sangat peka terhadap aspirin; dosis sekecil 30 mg/hari
(satu tablet aspirin biasanya mengandung 325 mg) secara efektif
menghilangkan sintesis tromboksan A,. Aspirin juga menghambat
produksi

prostasiklin

(PGI,

yang

menghambat

penggumpalan

trombosit dan merupakan suatu vasodilator) oleh sel endotel, tetapi
tidak seperti trombosit, sel-sel ini menghasilkan kembali siklooksigenase dalam beberapa jam. Oleh karena itu, keseimbangan
keseluruhan antara tromboksan A, dan prostasiklin dapat bergeser
ke arah prostasiklin, yang menghambat penggumpalan trombosit.
Indikasi

pengobatan

dengan

^rwses *van& dihambat oleh antikoagulan
Scb;»gai°lch

diakti'fk•

Ulsor 'naktif,

a^t‘vator

plasminogen, yang dapat Bail< t-P/\ °

plasminogen jaringan (t-PA). untuk n

streptokinase digunakan secara luas Iroinbin^'^0 ^

aspirin

adalah

angina,

infark

miokardium yang sedang berkembang, serangan iskemik sesaar
pada otak, stroke iskemik akut, dan stenosis beiat arteri karoris.

thromboplastin time (aPTT .Uau pn ) wakW protronihm (prothrombin
time, PT), vvaku, trombin (TT). konsentrasi

hbnnogcn,
stabilitas
bekuan
fibrin
dm
pengukuran produk Penguraian fibrin (fibrin
,/egr<tr/,tti'on product, FDP)- H«ung tronihosir
mengukur jumlah trombosit, waktu perdarahan
adalah uji keseluruhan atas fungSj trombosit.
dan agregasi trombosu mengukur resepons
terhadap agen penggumpal ■‘Pesifik. aPTT
adalah suatu ukuran jalur intrinsik dan ‘ I
adalah ukuran jalur ekstrinsik PT digunakan
untuk mengukur efektivitas antikoagulan oral,
misalnya warflirin, dan apr I digunakan untuk
memantau terapi heparin, embaca dipersilahkan
melihat buku-buku teks hematologi wnuk
pembahasan tentang berbagai pemeriksaan ini.
RINGKASAN
Hemostasis dan trombosis adalah proses rumit
yang melibatkan faktor pembekuan darah,
trombosit, dan
pembuluh darah.
Banyak faktor koagulasi adalah zimogen serin
protease yang menjadi aktif sewaktu proses
keseluruhan bcrlangsung.

terdapar jalur koagulasi yang intrinsik maupun ekstrinsik. Jalur
ekstrinsik dipicu in vivo oleh fhktor jaringan. Kedua jalur
menyatu di hktor Xa yang akhirnya menyebabkan konversi
fibrinogen menjadi rin yang dikatalisis oleh trombin dan diperkuat olch

'katan-silang (dikatalisis olch faktor XIII).
enyakit genetik dapat menyebabkan gangguan
pcrda- ia inn; yang terpenting adalah
penyakit yang melibatkan aktor VIII (hemofilia
A), faktor IX (hemofilia B), dan faktor von
Willebrand (penyakit von Willebrand).
nritrombin adalah inhibitor alami yang penting pa a
koagulasi; defisiensi genetik protein ini dapat

mcnyebabkan trombosis
Agar dapat berfungsi, faktor II, VII, IX, dan X
serta piotcin C dan S memerlukan ykarboksilasi yang

^an

nio

-M*11^ mc*'katkan

1 1,1 /U

mauPun
tro °s‘s

dini di

^a'n menye^abkan penggumpalan

berbagai proses biokimiawi P°lifosf • °

°^'S ^r'mulasi fosfolipase C dan jalur tr°nibos'

Aspirin adalah obat antitrombosit penting yang bekerja
dengan menghambat pembentukan tromboksan A,.

REFERENSI

plasmin. Plasmin terdapat

arteri koronaria. tr°nibosir

Pemeriksaan Laboratorium Dapat
Mengukur Koagulasi, T r o m b o l i s ' &
Agregasi Trombosit
lerscdia sejumlah pemeriksaan lahorator111"1
l,n'»k
mengukur fase-fase hemostasis y;Wfi
dijelaskan
sebelumnya.
Pemeriksaanremeriksaan ini mencakup hitung trombosit,
waktu perdarahan. agregasi trombosit, activat'd
partial

•
UU

ni>Sll'^a

adalah hal

kunci dalam pengaktifan tetapi proses lain juga berperan.

Hoffman R, ct al (cd). Haematology: Basic Principles and Practice, cd kc-4.
Elsevier Churchill Livingstone, 2005.
Israels LG, Israels ED. Mechanisms in Hematology, ed ke-3. Core Health
Science Inc., 2002 (Buku teks ini memiliki banyak ilustrasi yang
sangat baik tentang mekanisme dasar dalam
hematologi).
Kasper DL, et al (ed). Harrison’s Principles of Internal Medicine, cd ke-16.
McGraw-Hill, 2005.
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Tabel 5 1 - 1 . Ringkasan penyebab periling beberapa

kelainan sel darah merah.
Sel Darah Merah & Putih

“Kelainan

'

'

Anemin

Robert K. Murray; MD, PhD

diperoleh, peranannya yang penting, dan
kctcrlibatannya dalam
banyak proses penyakit. Bahasan mengenai
struktur dan fungsi
hemoglobin, porfiria, ikterus, dan aspek-aspek mctabolismc

besi terdapat pada bab-bab sebelumnya.
Penurunan jumlah
sel darah merah dan kandungan hemoglobinnya
merupakan
penyebab anemia, yaitu suatu kelompok kelainan
yang beragam
dan penting yang sebagian di antaranya sering
ditemui dalam
praktik klinis. Sistem golongan darah tertentu yang
terdapat
di membran eritrosit dan sel darah lain sangat
penting dipahami
dalam transfusi darah dan transplantasi jaringan. Tabel 51-1

meringkaskan penyebab sejumlah kelainan sel
darah mcrah
penting yang beberapa diantaranya dibahas di
dalam bab ini,
dan sisanya dibahas di bagian lain buku ini. Setiap
organ tubuh
dapat mengalami peradangan; neutrofil berperan
sentral dalam
peradangan akut, dan sel darah putih lain, misalnya
limfosit,
berperan penting dalam peradangan kronik. Leukemia, yaitu

suatu neoplasma ganas jaringan pembentuk darah,
dapat
mengenai sel prekursor dari semua kelas utama sel
darah
putih; jenis yang umum dikenal adalah leukemia
mielositik
akut dan kronik yang mengenai prekursor neutrofil;
serta
leukemia limfositik akut dan kronik. Pengetahuan
mengenai
mekanisme molekular yang berperan menyebabkan
leukemia
636
telah meningkat pesat, tetapi tidak dibahas di sini.
Kemoterapi
kombinasi dengan menggunakan gabungan
berbagai obat
kemoterapeutik, yang semuanya bekerja di satu
atau lebih
lokus biokimiawi, sangat efektif dalam pengobatan
leukemia
jenis tertentu. Untuk memahami peranan sel darah merah dan

putih dalam keadaan sehat dan sakit diperlukan
pengetahuan
mengenai aspek mendasar tertentu dalam biokimia
kedua sel tersebut.

STRUKTUR & FUNGSI SEL DARAH MERAH YANG
SEDERHANA
Fungsi utama sel darah merah relatif sederhana,
vairu menyalurkan oksigen ke jaringan dan
membantu

166 asam amino (massa molckul sekitar 34 kDa). Jumlahnya

- ---- --------- *' * , _ .. 1/1 irnno atau
----

dalam darah dapat diukur melalui pengukuran radioimunologi
(radioimmunoassay). Eritropoietin merupakan regulator utama
erirropoiesis pada manusia. Zat ini disintesis terutama oleh

Asupan oksidan yang berlebihan (berbagai
bahan kimia dan o a ) Defisiensi genetik
pada sistem methemoglobin reduktase
dependen-NADH (MIM 2508 )

ginjal dan dikeluarkan ke dalam aliran darah sebagai respons
terhadap hipoksia. Eritropoietin kemudian masuk ke dalam
sumsum tulang dan berinteraksi dcngan progenitor sel darah
merah melalui reseptor spesifik. Reseptor ini merupakan suatu

Jjbentukoleh
mcmbuang karbon dioksida d.,n proton yanb
metabolisme jaringan. Sel dar.ih merah

Berbagai scl darah dipelajari sccara intcnsif karena mudah

Eritropoietin manusia merupakan suatu glikoprotein dengan

. Penyebab U*arna^w7i^99^Z

^e*hemoglobine- ■ mia

PERAN BIOMEDIS

Eritropoietin Mengatur Produksi
Sel Darah Merah

_

nlt

protein transmembran yang terdiri dari dua subunit berbeda

struj.tur

^' j.cbanyakan

yang jauh lebih sederhana dibandingk;,n . ,..,1-

Anemia

sel sabit : IMIM
603903)

mer,L

sel pada manusia. Pada hakikamva. scl

’ ,,r

merupakan suatu membran vang mciiii’i* r ^ protcjn
hemoglobin (protein ini membentuk sekita'

or<j.inej sc|

intrasel sel darah merah), dan tidak mcini^'1
"isalnya

mitokondria,

^

lisosom,

Ta|asemiaa

800)

(MIM 141

"aU

Sekuens kodon 6 pada rantai p berubah dari
GAG pada gen normal menjadi GTG pada
gen sel sabit sehingga terjadi substitusi
asam glutamat oleh valin.......................
Berbagai mutasi pada gen a-globin,
terutama pertukaran-silang ; (cross/ngover) yang tak-sepadan 1 dan delesi dalam
jumlah besar ■ serta berbagai mutasi

nonsense

inert secara metabolis. Melalui proses glikoli ' ^ (j1|am

merah membentuk ATP vane berperan penC,n.^., ,
i

ii‘

.

„.,ne btkonkaf

is. A-r-i) i

I

Talasemia-p (MIM 141
900)

n

, bavvahj) serta
anion lin-lC 1

,f•.
e
•tii . r, L- bikonkar im
m
pengaturan
air keluar-masuk sel. BentuK
e
. , «
.
,, ilinle sel darah
•ningkatkan rasio pemuikaan-terhadap-v0111
ii.,
., t, \s Sel darali
rah sehingga mempermudah pertukaran g*13
.
i
iI
..1,1 /lihat bawah)
merah mengandung komponen sitoskeletai v*" yang berperan
penting dalam menentukan bentuknya.
Setiap Detik, Sekitar Dua Juta Sel Darah
Merah Masuk ke Sirkulasi

Umur sel darah merah normal adalah 120 hari, hal ini berarti
bahwa setiap hari terjadi penggantian kurang cart 1% populasi scl
darah merah (200 milyar sel, atau - juta pcr detik). Sel darah
merah baru yang terdapat di dalam sirkulasi masih mengandung
ribosom dan elemen-c retikulum endoplasma. RNA ribosom
dapat di etcj’Si
dengan pemulasan yang sesuai (misalnya cresyl bln?)’ c an scl yang
mengandung RNA tersebut dinamai retikulosir,
jumlah retikulosir dalam keadaan normal sekitar 1 % jum 1 1 total
sel darah merah. Umur sel darah mcrah dapat sangat memendek
pada keadaan anemia hemolitik. Pada keadaan ini, jumlah retikulosit
meningkat
pesat
karena
sumsum
tulang
bcrupaya
inengompensasi penurunan pesat sel darah merah dengan
meningkatkan jumlah sel darah merah muda
baru di dalam sirkulasi.

; Berbagai macam mutasi pada gen p-globin,
termasuk delesi, mutasi ; nonsense dan
frameshift, dan • mutasi lain yang
memengaruhi semua aspek slrukturnya (mis.
■ tempat penggabungan, mutan

r|-1

Km Al Pasc dan protem penukar

tertentu dari kelas enzim ini yang terlibat dalam penyaluran
sinyal ke hilir. Eritropoietin berinteraksi dengan progenitor sel
darah merah, yaitu burst- forming unit-erythroid (BFU-E), dan
menyebabkannya berproliferasi serta bcrdiferensiasi. Selain itu,
protein ini juga berinteraksi dengan progenitor tahap lanjut sel
darah merah, yaitu colony-forming unit-eiythroid (ChU-E), dan
Agar berbagai efek ini terjadi, eritropoietin perlu bekerjasama

proses untuk mempertahankan bentuknya
y^'o ^ ^
dan juga dalam pengaturan transpor ion (I11,s* °,

kinase, tetapi reseptor tersebut merangsang aktivitas anggota

menyebabkannya berproliferasi dan bcrdiferensiasi lebih lanjut.

uarali merah manusia, seperti sebagian
nh tidik
scl di®
ntl^j
merah hewan, tidak bcrinti. Namun, sel ' darah
J
cv
..bauian ’ '^.rl
siS

serta sejumlah domain. Reseptor ini bukanlah suatu tirosin

dengan faktor lain (mis. interleukin-3 dan

insulin-like growth factor, Gambar 51-1).
Ketersediaan cDNA untuk eritropoietin memungkinkan
diproduksinya
kepentingan

hormon
analisis

ini
dan

dalam

jumlah

pengobatan;

besar

untuk

dahulu,

isolasi

eritropoietin dari urine manusia hanya menghasilkan protein ini
dalam jumlah yang sangat sedikit. Eritropoietin rekombinan
terutama

^egaloblastik efisiensi ; Penurunan penyerapan vitamin B,,, sering
vitamin b , 2
disebabkan oleh defisiensi ; faktor intrinsik
yang secara norma disekresi oleh sel parietal
lambung
^efisiensi asam
folat

■ Berkurangnya asupan, gangguan
penyerapan, atau meningkatnya ;
kebutuhan (mis. pada kehamilan)

1

digunakan

untuk

mengobati

beberapa

keadaan

anemia, seperti anemia akibat gagal ginjal.

BANYAK FAKTOR PERTUMBUHAN
YANG MENGATUR PRODUKSI SEL
DARAH PUTIH
Dalam

beberapa

tahun

terakhir,

sejumlah

bcsar

faktor

pertumbuhan hematopoietik selain eritropoietin telah berhasil
diidentifikasi. Bidang studi ini menambah pengetahuan kita

Sferositosis herediter'
(MIM

; Defisiensi dalam jumlah atau struktur
spektrin a atau p, ankirin, pita 3

mengenai diferensiasi sel darah dan menghasilkan faktor yang
dapat bermanfaat dalam pengobatan, serta juga berdampak
pada pemahaman kita akan pertumbuhan abnormal scl darah

Defisiensi
9lukosa-6-fosfat
dehidrogenase
(G6 PD)'
_ _ (M1M305900)

' Berbagai mutasi pada gen (terkait- !
kromosom X) untuk G6 PD, terutama ;
mutasi titik tunggal (single point
mutation)

Defisiensi piruvat
kinase' (PK)

; Diperkirakan berbagai mutasi pada I gen
untuk isozim R (sel darah ' merah) PK

Hemoglobinemia
nokturnal
paroksismal'
(M1M31 1770)

; Mutasi pada gen PIG-A, yang
memengaruhi sintesis protein ; terikat-GPI

(mis. leukemia). Seperti eritropoietin, sebagian besar faktor
pertumbuhan

•

•Empat kelainan terakhir ini menyebabkan anemia hemolitik, demikian
juga sejumlah kelainan lain yang tercantum. Sebagian besar kelainan
tersebut dibahas di bab lain dalam buku ini. Nomor MIM hanya berlaku
bagi kela.nan yang memiliki dasar genetik
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^
Interleukin

Interleukin

Sel tunas
pluripoten

GM-CSF

CFU-GEMM-2±££!L

Epo
BFU-E
(awal

Prekursor
eritroid

dan lanjut)
Gambar 51-1. Sker
(IL) misalnya IL-3, || ..jmt‘ngenai diferensiasi sel induk menjadi sel darah mrr.ih lirrha^ai interleukin
Prekursor eritroid* mencit ’IL'"' ,crli,}J, da,am berbagai tahap lu-rb.-da dan kesHuruh.in pro*4*serta retikulosir. Epobek* ^ P[°norm°blas, basofilik. polikromatolilik, dan normohlas urtokromaloiihK.
GEMM, unit pembeniukT |Pa- normoblas basofilik, tetapi tidak pada sel eritroid tahap henkutma. tr‘:l *'
makrofag, dan megakariosiMiF' <Cu,ony'lorm"W unit) vang sel-selnva menghasilkan graiuilosii. erit
stimulating factor Enn , r! '' iiur^-forminu unit-on throiil; CiM-( SI. granuloi \ ten,a* lophagr < <
' P er,,ropoi'elin; SDM, sel darah merah)

yang berhasil diisolasi merupakan PliL- aktif, baik secara in vivo
maupun in vItoT" i™8 “H®" dengan sel sasaran melalui reseptor ,n .- t i ’
, bcr,ntcraksi sel. Pada akhirnya, Faktor pertumbu^' ^ ? pcrmukaan intrasel,
memengaruhi ekspresi o^* 10 lm> mc^ui Slnyal terjadinya diferensiasi.
Banyak da '^n Un.CU^ mendorong diklon sehingga dapat diproduk!i
TtC,ah bcr,iasil besar. Dua faktor yang secara kh , C a a m ,uni*ab relatif adalah
granulocytepcrharian

adalah granulocyte- serta granulocyte »»/»
# PerhaC,an
stimulating factors (masing-masin^r c>ophage colonyG-CSF relatif spesifik dan mengindfk dan GM-CSF).
GM-CSF memengaruhi berbagai ^ ^rutama granul°sit.
menginduksi granulosit, makrofa * <j ^ proSen‘tor dan
penurunan produksi neutrofil disebut” C°Sln°^' keadaan
sering terjadi pada pasien yang mend^mr ne“troPenia> yang
tertentu dan pascatransplantasi surnsur 'C^lmcn *<cmotcraP‘
pasien ini rentan mengalami infcL^T tll*anS- Kelompok
diberikan kepada kelompok pasien ' **
Untuk meningkatkan
produksi neutrofil.

matur

•

Gru°f.aberafinitas,in99i-

,li,
ny
irosil-

| eda» tetaP‘

belas macam pengangkut glukosa yang b e r J n a n U S ; a . berkaitan
telah diisolasi dari berbagai jaringan sebagian tidak seperti pengangkut
pada sel darah niera i. ^ dan pengangkut ini bersifat dependen-insulin
(nus- „1{,narikim
pengangKut
v
. ^gnariK
jaringan adiposa). Tipe terakhir pengangkut l.n;ncraSCl ke perhatian karena
defek pada p e r e k i utannva d;,n ‘ -^kan permukaan sel o t o t rangka
dapat membantu nn^ terjadinya resistensi insulin y a n g diperlihatkan o
<- dengan diabetes melitus tipe 2.

mcrah
,auh leb.h besar dar,pada yang diperhitungkan untuk
difusi

Sel darah merah matang tidak dapat menyinte;s; r
Retikulositlah yang aktif mensintesis protein. Kc‘nJii|angan ‘
ke dalam peredaran darah, retikulosit akan «■ dajanl
organel imraselnya (ribosom, mitokondria, dsbny* 1
waktu sekitar 24 jam, kemudian berubah menjadi sc
merah muda sehingga kehilangan kemampuan
membentuk protein. Ekstrak retikulosit kelmci
diperoleh dengan cara menyuntik kelinci dengai ^
bahan kimia—fenilhidra/.in—yang menyebabkan .
hemolitik berat sehingga sel darah merah hampir sell
diganti oleh retikulosit) digunakan secara luas sebagai .
in vitro untuk menyintesis protein. m R N A endogen y_
terdapat di retikulosit ini dihancurkan dengan mensgU"ahan
nuklease yang aktivitasnya dapat dihambat oleh penam * ^
Ca2*. Sistem ini kemudian diprogram dengan menam .
mRNA murni atau ekstrak (whole-cell) mRNA, dan eg*
adanya L-metionin berlabel atau asam amino er
radioaktif lain, protein radioaktif akan disintesis.
radioaktif ini dipisahkan dengan SDS-PAGE dan i e.
dengan radioautografi.

sederhana. Hal in. merupakan contoh difusi terfasilitasi
(Bab 40). Protein spesifik kecepatan yang berperan dalam
proses in, dinamai glucose transporter (GLUTl) atau
glukosa permease. Beberapa sifat pengangkut ini diringkaskan

Superoksida Dismutase, Katalase, &
Glutation Melindungi Sel Darah Merah dari Stres &
Kerusakan Oksidatif

Berbagai aspek metabolisme sel darah

di antaranya dibahas pada bab lain bukuTnf
di Tabel 51-2.

,ni> diringkaskan

Sel Darah Merah Memiliki Penganakut
QBukosai din Membramtnyaj

KTfua,\maSUJknya !IUkOM ke da'am sd

glukosa permease. Beberapa sifat pengangkut ini diringkaskan di
Tab el 51-3. Proses masuknya glukosa ke dalam sel darah merah
sangat pen ring unruk dipahami, mengingat bahwa glukosa adalah
bah a n bakar utama bagi sel ini. Sekitar dua

.9

-olisis, yang menghasilkan laktat adalah jalur .
P/oduksi ATP.
ok *^rladi pembentukan ATP melalui fosforilasi
•
SDAA01'^ ^arena *'dak terdapat mitokondria di SDM.
^ memiliki beragam pengangkut yang
•
p^,r[Per*abankan keseimbangan ion dan air.
°m entukan 2,3-bisfosfogliserat oleh reaksi-reaksi mQn9
berkaitan erat dengan glikolisis penting dalam
•
Jn9Q,Ur kemampuan j-ji-j mengangkut oksigen.
j Ur Pentosa fosfat beroperasi di dalam SDM (jalur 1
memetabolisme sekitar 5 -1 0 % aliran total glukosa) d3?
menghasilkan NADPH; anemia hemolitik akibat 'siensi aktivitas
glukosa 6 -fosfat dehidrogenase . q. 9 dijumpai.
SDM H°n tereduksi (GSH) penting dalam metabolisme ^ / dcin
salah satu fungsinya adalah untuk
c^pimbangi efek peroksida yang berpotensi unt I PQt
membentuk GSH dan memerlukan NADPH mr,
mengembalikan glutation teroksidasi (G-S-S-G)
. ^n,adi bentuk tereduksi.
f^S,Pac*a bib harus dipertahankan dalam keadaan su °/ ^er'
direduksi menjadi besi fero oleh kerja NAnu'Stem rnetbemogl°bin
reduktase dependen- i ya n 9 melibatkan sitokrom b, reduktase
dan

•
•

Membentuk sekitar 2% protein membran SDM.
Memperlihatkan spesifisitas untuk glukosa dan D- heksosa
terkait (L-heksosa tidak diangkut).

•

Berfungsi pada sekitar 75% V^.-nya pada konsentrasi
glukosa darah fisiologis, dapat tersaturasi, dan dapat
dihambat oleh beberapa analog glukosa tertentu.
Sampai saat ini, sedikitnya tujuh macam pengangkut
glukosa yang serupa tapi masing-masing memiliki
kekhususan telah berhasil dideteksi di jaringan mamalia,
dan salah satunya adalah pengangkut pada
sel darah merah.
Tidak bergantung pada insulin, tidak seperti pengangkut
padanannya di otot dan jaringan adiposa.
Sekuens asam amino lengkapnya (492 asam amino) telah

1

•- protein.

SEL DARAH MERAH MEMlLlin
METABOLISME YANG UNIK & PP ,
& RELA
SEDERHANA
T!F

transporter) membran sel darah merah (GLUT1).

^DM sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber
^srginya; membrannya mengandung pengangkut

SDM

Retikulosit Aktif Menyintesis Protein

tc*ab

Tabel51-3. Beberapa sifat pengangkut glukosa (o/ucose

Ringkasan aspek penting
metabolisme sel fah merah (SDM)
S l ~2.

•

s‘

om br

_ mtesis glitcogen, asam lemak, protein, dan asam l_u 'leat
tidak terjadi di dalam SDM; namun, beberapa ^P'd (mis.
kolesterol) di dalam membran sel darah erah dapat bertukar
denqan lipid plasma yang
•

SD

U rnen9 andung enzim-enzim metabolisme U eotida
tertentu (mis. adenosin deaminase, pirimidin eotidase, dan
adenilil kinase); defisiensi pada enzim-enzim ini berperan
pada beberapa kasus
•
pPern'a hemolitik.
' a SDM mencapai akhir masa hidupnya, globin akan lurai
menjadi asam-asam amino (yang digunakan embali di tubuh),
besi akan dibebaskan dari heme an digunakan kembali, dan
komponen tetrapirol eme akan diubah menjadi bilirubin yang
terutama fii^l^kresikan ke usus besar melalui empedu. ____________

•

•
•
•
•
•

berhasil diketahui.

Mengangkut glukosa jika disisipkan ke dalam liposom

artifisial.
Diperkirakan mengandung 1 2 segmen heliks
transmembran.
Bekerja dengan membentuk suatu pori bergerbang pada
membran untuk lewatnya glukosa; bentuk pori bergantung
pada keberadaan glukosa dan dapat berosilasi cepat (sekitar
900 kali/detik) ___________________________________________

dalam pembentukan berbagai oksidan mi dan dalam pembuangannya;
masing-masing dari reaksi ini akan dibahas kemudian.
Superoksida (reaksi 1) dibentuk di dalam sel darah merah oleh
proses auto-oksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin (sekitar 3%
hemoglobin di sel darah merah manusia diperkirakan mengalami autooksidasi per lari); di jaringan lain, superoksida dibentuk oleh kerja enzimenzim, seperti sitokrom P450 reduktase dan xantin oksidase. Jika
dirangsang. oleh kontak dengan bakteri, neutrofil memperlihatkan suatu
letupan respiratorik (respit atoty burst] lihat bawah) dan menghasilkan
superoksida melalui reaksi yang dikatalisis oleh NADPH oksidase (reaksi
2 . Superoksida secara spontan mengalami dismutasi untu v membentuk
H,0, dan O,; namun, laju reaksi yan 0 sama sangat dipercepat oleh kerja
enzim superoksida dismutase (reaksi 3). Hidrogen peroksida dapat
menjalani eragam reaksi. Enzim katalase yang terdapat pada banyak jenis
se , mengubahnya menjadi H,0 dan O, (reaksi 4).
enzim yang unik, mielopero
meI1 ias

» j

an

1 ase

cU>n°1

memiliki sebuah

yang menggunakan H ,0, dan halida untuk

asam hipohalosa (reaksi 5); hal ini akan diba as e ^ lanjut

kemudian. Enzim glutation peroksi ase > an0 mengandung selenium (Bab
21) juga akan be erja pa a glutation tereduksi (GSH) dan H,02 untuk meng

L-cJ

Selama berjalannya metabolisme, terjadi pembentukan beberapa oksidan
kuat, baik di sel darah maupun ' kebanyakan sel lain tubuh. Oksidan ini
mencakup superoksida

(O ), hidrogen peroksida (14,0,), radikai peroksil (ROO ), dan radikai
hidroksil (OH*)." Berbagai oksidan ini disebut sebagai spesies
oksigen reaktif (reactive oxygen species, ROSA Radikai bebas adalah
atom atau
kelompok atom
yang memiliki elektron tak-berpasangan (lihat Bab 15). OH
merupakan molekul khusus yang sangat reaktif dan dapat bereaksi
dengan protein, asam nukleat, lipid, dan molekul lain untuk
mengubah struktur molekul-molekul tersebut dan menyebabkan
kerusakan jaringan. Reaksi- reaksi yang tercantum di Tabel 51-4
berperan penting

asi 'an glutation teroksidasi (GSSG) dan HzO (reaksi 6); enzim ini juga
dapat menggunakan peroksida lain sebagai su strat.
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Tabel51-4. Reaksi yane pent inn riii-. i

,

t «■ m kaitannya dengan sires oksiflatil di sel dar.ih merah dan bed,< k
(

Produksi superoksida (produk-samping berb^

1

NADPH-oksidase

)

(
2
j

Hanya sejumlah kecil methemoglobin terdapat di dalam darah

t a a n

normal. 11,0, dibersihkan oleh katalase dan

normal karena sel darah merah memiliki suatu sistem efektif

1111 nicn.V{-*l'abkan

2 O,

j 2 02 + NADPH

Glutation peroksidase (dependen-Se)
Reaksi Fenton

: <V + a,

, + 2 H* H2 02 + 02

: H2 02

2 H20 + 02

at*

NADP + H*

reduktase

NADPH akan ,
radikal

darah

merah.

stres

spesies oksigen berpotensi toksik ”1
pro-oksidan. Di pihak |ajn _

dPat

(membersihkan)sSCn>-aWa

pem ben ru kan nya, atau melawan
yang mencakup berbagai senyaw!”

e^^ICS"Spesies ini>

^an rea^si

asam askorbat, dan vitamin E. Pad^™

keseimbangan antara pro-oksidan da'*
keseimbangan ini dapat bergeser fee”
pembentukan
spesies
pro
'oksidan jika

antIol<sidan.

Certentu)

yang berperan dalam pembersihan

lnaktivasi

akibat berbagai keadaan yang rnenyebaU^

oleh glukosa-6-fosfat dehidrogenase terkait-kroino^ ^ (Tabel
memasok ekuivalen pcrc

Tidak Bermanfaat dalam
n
9angkutan Oksigen
suPtrc

J°.

pa^a

m

^

hemoglobin rentan mengalami oksidasi oleh

°globin yang tidak mampu mengangkut oksigen.

C

sebagai
Fe5,

dari

methemoglobin direduksi kembali menjadi Fe2* oleh kerja
sitokrom bs tereduksi:
Hb-Fe3* + Cyt bs red -> Hb-Fe2+ + Cyt bs ks
Sitokrom b, tereduksi kemudian dibentuk kembali oleh kerja
sitokrom reduktase:

Cyt b, ks + NADH - Cyt 6Srcd + NAD

Methemoglobinemia Dapat
Diturunkan. atau Didapat
Methemoglobinemia

dapat

diklasifikasikan

sebagai

bentuk

herediter atau didapat akibat ingesti obat dan bahan kimia
tertentu. Kedua tipe ini memang jarang dijumpai, tetapi dokter
tetap

perlu

mewaspadainya.

Bentuk

herediter

biasanya

disebabkan oleh defisiensi aktivitas methemoglobin reduktase yang
diturunkan
tertentu

melalui
(mis

autosom
HbM)

resesif.

juga

Hemoglobin abnormal

dapat

menyebabkan

methemoglobinemia meskipun jarang. Pada HbM, mutasi
mengubah residu asam amino tempat melekatnya heme
sehingga afinitas hemoglobin terhadap oksigen berubah dan

bentuk

•

“met

.

Diagnosis

ditegakkan

dengan

analisis

spektroskopik darah yang memperlihatkan spektrum absorpsi
methemoglobin yang khas. Tambahan pula, sampel darah
yang mengandung methemoglobin tidak dapat direoksigenasi
Berkurangnya pembentukan GSH dari GSSG oleh
9lutation reduktase (yang menggunakan NADPH)

1,11

T

\

Oksidasi gugus SH pada Hb (membentuk badan Heinz)
serta protein membran karena berkurangnya kadar GSH
dan meningkatnya kadar oksidan ■ntrasel (mis. C>2 V),
yang mengubah struktur membran serta meningkatkan
kerentanan terhadap ingesti oleh makrofag (kerusakan
peroksidatif di lipid membran juga dapat terjadi)

iti

defisiensi aktivitas enzim ini dapat memicu serangan anemia
an
secara
masif
hemolitik karenagsung
kacang
tersebut
mengandung oksidan potensial.
Selain itu, sejumlah obat (mis. obat antimalaria primakuin (penyakit
yang ditimbulkan oei asupan primakuin dinamai anemia hemolitik pe
a- primakuinj dan sulfonamid) serta bahan kimia (mis. naftalen) dapat
memicu serangan karena bahan-ba lan

b

menjadi jelas jika lebih dan 10% hemoglobin berada dalam

Konsumsi kacang fava (Viciafaba) oleh s e k e l o m p o k orang dengan
•

dikenal

sitokrom

disebabkan oleh meningkatnya jumlah methemoglobin) yang
^

hemo

(juga

hemoglobin terdeoksigenasi di darah arteri, atau dalam hal ini

1

anemia

dan

selaput lendir yang kebiruan akibat meningkatnya jumlah

varian-varian tersebut. Kelainan yang terjadi akibat dehsien
discbut

reduktase

bentuk biasanya adalah sianosis (penampakan kulit dan

^ dari 300 varian genetik enzim ini telah

dehidrogenase

b.

reduktase),

methemoglobinemia yang didapat. Gejala awal pa a kedua

„

kelainan yang tersering di antara e & enzimopati (penyakit akibat

glukosa-6-fosfat

sitokrom

methemoglobin

atau bahan kimia (mis. anilin) tertentu dapat menyebabkan

dan di Amerika Utara pada orang kulit i * Kelainan ini adalah
dan

dinamai

hemoglobin mudah teroksidasi. Ingesti obat (mis. sulfonamid)

darah merah

diketahui; p« tidak 100 juta orang mengalami defisiensi enzim

oksigen scrta

yang mendukung peranan berbagai spesies
menimbulkan cedera sel adalah bahwa npmi
. . . . .
pemberian suatu
enzim, misainya superoksida dismutase atau kar-iU T r •
. ;
/
Katalase terbukti
melindungi sel dari cedera akibat keadaan-keadaan di atas

meringkaskan kemungkinan g l u k o v - ^ c i a d i a n

glutation reduktase (reaksi

kelainan enzim),

enzim

antaranya

|Ui.f‘

tertentu di dunia (mis. Afrika tropis, Med.teranea, ‘g tertentu Asia,

meni

berbagai antioksidan yang disebutkan s I- T tUrunnya kadar
atau
berkepanjangan.
ini disebut
“stres oksidatif” dan d ^ Umn^a^ Keadaan
ROS
kini
berperan
pentin
kerusakan seldiperkirakan
yang serius jika
stres be
-I mendyebabkan
jenis jejas sel (mis. terjadi akibat pemberian I a K™ ^Crbagai
•
•
kimia toksik atau karena iskemia), yangseba ' ^ ,aga‘ ^ahan

ran8ka-

*neth° S I C * 1 C*an Ugen PenS°ksidasi lainnya yang membentuk

, lk‘si di sel berperan penting dalam

dehidrogenase sangat sering dijumpai pada daerah-c •

atau jika

dapat menyebabkan kematian sel. Sebagai bukr'1 !

^

Akibat mutasi, defisiensi aktivitas glukosa- -

setelah ingesti bahan kimia atau ob **dengan Pesac (mis.
kadar antioksidan berkurang (mjs ^

darah merah telah mengalami

mereduksi GSSG menjadi ^ - • reaksi yang dikatalisis olch

terdapat

oksigen

,

cara untuk menghasilkan NADPH. Sa a ^ fungsi NADPH adalah

yang

menekan

Namun,

0

ln. halnva scl

dari NADH (dihasilkan dari glikolisis), suatu flavoprotein yang

mengalami

Hal ini disebabkan jalur pentosa fosfat hampir nu satu-satunya

GSH,

SCl.normal’

NADPH yang dihasilkan melalui reaksi yang

terganggu (mis. akibat defisiensi

<nyad,Sebutantioksidan
NADPH,

hemoglobin

pengendapan protein di bagian dalam scl

sangat rentan mengalami kerusakan jika fungsi jalur ini

mcn8*las«H<an

disebut sebagai

dikatalisis

,icp‘l

SH

lipid

mereduksi heme Fe3' kembali ke bentuk Fe:*. Sistem ini terdiri

lisis membran sel

pada anemia hemolitik akibat defisiensi
a ’-fosfat dehidrogenase.

Defisiensi Glukosa-6-Fosfat Dehi Sering
Dijumpai di Daerah Tertentu Merupakan
Penyebab Penting Anerni Hemolitik

darah merah dan di berbagai sel lain, misalnya

saJah satu mekan is,nc yang berperan dalam'IT*" ada'ah
akibat kelebihan besi (mis. hemnL
cedera jaringan
Senyawa dan reaksi kimia ^niarosi's; Bab 49).

,ncn.vchabka'i

Pcr°ksidasi

Pldasan cirsy! violet. Adanya badan Heinz
LU

C,ambar 51‘2

. flenose

lc,i;,di

^u^Us

Un^‘n

yailg membentuk badan Heinz berwarna

menu,

(7)

bcSI

sehinpp.1

oksidasi, darah ^

(6)

51-4, reaksi 9) di jalur pentosa

defisiensi aktivitas

oksigen. Senyawa-senyawa ini dapat dan n/1 ^an °*<s'dasi

Un&u

foS

Scl darah

(.SI 1 dari GSSG yang pada gilirannya

di membran sel darah Bcbcra v**'18

G-S-S-G + NADPH + H* — 2 GSH + NADP

OH* (3)
dan OH dapat dibentuk dari H () (j I
nonenzimarik
yang dikatalisis oleh Fe2' ( ' V *,m 'Sl,atu
(
rca^sl
9
7). O, dan H.O, adalah substrat dalam , i.Fento“™l«i )
(10)
yang dikatalisis oleh besi (reaksi 8) rCa Haber-Weiss
men8hasilkan
OH’ dan OH . Superoksida dapat
dari feritin. Karena itu, pembenrukaiK)H*CkaS,Can '°n

mcnS,lilsi|kan

gugus-gugus SH penting di protein merah

G6 P + NADP —» 6 Fosfoglukonat + NADPH +

(5)

> ang mcngalami

rCl^U^tasc’

Ho 1j’'n^an&&u kemampuan sel untuk menghilangkan meny^.^

02 - + H?02 - 02 + OH* + OH

(4)

(rcaksi 1())-

glukosa 6-fosfat iintuk >^eilasc ridak dapat menghasilkan cukup

SCN'

: Fe7* + H,02 — Fe3* + OH* + OH

(3)

bergantung pada ketersediaan orano

merah pada sekelompok dehj.|

: 2 GSH + R-O-OH - GSSG + H?0 + ROH

Glukosa-6 -fosfat dehidrogenase (G6 PD) Glutation

peningkatan produksi glut

dihasilkan dari GSSG oleh kerja enzim NADPun

C:SI1

>'an5

HOX + H,0 (X' - Cl', Br

: H:0? + X + H*

Reaksi Haber-Weiss yang dikatalisis oleh besi

?T

(sistem NADH-sitokrom methemoglobin reduktase) untuk

yan ,atI°n Pcr°ksidasc (Tabel 51-4, reaksi 4 dan 6). Enzim

jgai reaksi)

Superoksida dismutase Katalase
Mieloperoksidase

menyingkirkan

terbentuknya H.O, atau 0,T. Dalam

k mcn>ebabkan

i ,<>ai jaringan.

r

Hemolisis

Gambar 51-2. Ringkasan kemungkinan rangkaian kejadian yang
menyebabkan anemia hemolitik akibat defisiensi aktivitas glukosa 6fosfat dehidrogenase (G6PD) (MIM 305900).

secara penu i dengan cara memberikan oksigen ke dalam dara
1 terse ut, sedangkan darah deoksigenasi normal dapat
menga

aminya.

Elektroforesis

dapat

digunakan

untuk

memasti\in keberadaan hemoglobin abnormal. Ingesti biru meti
en atau asam askorbat (bahan pereduksi) digunakan untu'
mengobati methemoglobinemia ringan akibat e siensi enzim.
Methemoglobinemia masif akut (akibat ingesti bahan kimia)
harus diterapi dengan penyuntikan 11 u metilen intravena.
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PENGETAHUAN MENGENAI A.
SEL DARAH MERAH MANU^EMBRAN
BANYAK KETIMBANG PFP J'A LEB,H
membran sel manus”*^^

Tabel 51-5. Kin#»Us.m inform.isi
l)i<)kimi‘ivvi.

hanya satu kali. Glikoforin A adalah tipe utama, terbentuk dari

Spektri
1
n
2\
>
Ar>kirin
2.1
dan
berbag —
22
ai
•soformn
2.3 ^
ya
2.6
Penukar anion
3
4.
1
4.
2

mengenai memhr.in sel d.ir.ih mer.ih

•

Membronnya terdiri dari suatu lapis-ganda l'Pld y ° 0 9 terdiri dari
sekitar 50% lipid dan 50% profein• Kelas-kelas lipid ufama adalah fosfolipid dan kolesterol;
fosfolipid utama adalah fosfafidilk°|,n (PC), fosfatidiletanolamin
(PE), dan fosfatidH^T,n 1 bersama dengan sfingomielin (Sph).
• Fosfolipid yang mengandung kolin, PC dan Sph' mendominasi
di lembar luar dan fosfolipid yang mengandung amino (PE dan
PS) mendominasi di lembar dalam.
• Glikosfingolipid (GSL) (GSL nefral, gangliosida, dan spesies
kompleks, termasuk subsfansi golongan dar ABOJ membentuk
sekitar 5-10% lipid total.
► Analisis dengan SDS-PAGE memperlihatkan bahwa membran
mengandung sekitar 1 0 protein ufama dan lebih dari 1 0 0 spesies
minor.
Protein ufama (yang mencakup spekfrin, ankirin, profein
penukar anion, akfin, dan pita 4 .1 ) telah dite secara
mendalam, dan sifat protein-profein ini (mis. integral atau
perifer) serta struktur dan fungsinya telan diketahui.
Banyak dari profein ini merupakan glikoprotein (mis.
glikoforin) yang mengandung rantai oligosakarida terkait-O
atau -N (afau keduanya) dan terletak pada permukaan luar
membran.

Berbagai pendekatan biokimiawi te|
meneliti membran sel darah merah “
untuk
pendekatan tersebut mencakup anl' ^ P««M<atanoleh SDS-PAGE, pemakaian enzim““ P'°;ein
mem
t>ran
glikosidase, dan enzim lain) unt ,, SpCSlfik
(proteinase,
protein dan glikoprotein di membran "'T'1*3" 'okasi
untuk mempelajari komposisi dan
^
morfologis (mis mikroskop elektron ’x” 'ipid'
sediaan potong beku ( f r e e z e _ f i °"• "-Wskop dcktron
pemakaian antibodi terhadan k a" tek"'<< lain (mis
telah banyak digunakan. Jifc, „
«wentu) juga'
dalam kond.si tertentu, mcmb *, 'T'1’ di,i^a"
kembal, dalam posisi semula uni ^ m™utup
bayangan
^
"lembentuk ghost
kondisi, juga dapat dipaksa C"®a" "'engubah-ubah
dengan sis, sitosol,k yang t 31/^hkufan penutupan
c, e
P ghost ini bermanfta ,ra ’
(/»**
letak protein serta l.p.d spesifik d ntl a"’ m™ganalisis
Dalam
tahun terakhir, telah tersedia eDNA
«hunHMA T"' T n8ga SCk^ns dlTk ba”yak P™«<"
cDNA tersebut dapat diketahui. Se " d°,main a™'" amino
Jah
manusia, pengetahuan mengenai ° kes<-‘l«n.han nadi
satu clari protein ini adalah pengangkut glukosa yang
lebih banyak ketimbang memb
sel
darah
clijelaskan sebelumnya.
merah
sel 'am (Tabel
Protein Integral Utama Membran Sel Darah
51-5)
Merah adalah Protein Penukar Anion &
Analisis Dengan SDS-pAr.c
Glikoforin
Mengungkapkan Berbo •
Protein penukar anion (atiioti exchange protein, p**‘ 3) adalah suatu
Membran Sel Darah Me^ah Protein di

Aktin 5

juga telah d,ketahui. Selain itu telT‘YProtein ™ yang

?rmukaan eksternal,

mana yang menembus membra,/ |

s i r o s o , i k

Banyak komponen minor juga dapat d

fGambar

se/ darah merah dengan menggUnJk

. dan

51 -4).

1 tte^SI d>

yang s e n s i t i f .uau ' e l e k t r o f o r e s i s a,.\

membran

dan

ujung

Q

*rnh

dara

membran

mer°de

pemulasan
' dua-dimensi. Salah

antaranya

adalah

O-glikan),

ini. Segmen transmembrannya (23 asam amino) berbentuk aheliks. Ujung terminal karboksilnya memanjang ke dalam
sitosol dan mengikat protein 4.1, yang kemudian mengikat

> Glikoforin spektrin.

Polimorfisme protein ini adalah dasar bagi sistem

penggolongan

darah

MN

(lihat

bawah).

Glikoforin

A

mengandung berbagai situs pengikat virus influenza dan
Plasmodium falciparum, penyebab salah satu tipe malaria. Hal yang
menarik adalah bahwa fungsi sel darah merah orang yang tidak
memiliki glikoforin A tampaknya tidak terpengaruh.

Pulasan
biru
Coomas
sie
protein-protein
utama di membran sel

Pulasan PAS

Sel darah merah harus mampu melewati bagian-bagian yang
sempit dari mikrosirkulasi dalam perjalanannya mengelilingi

h monY*' l)ia8ram
l
"K tor ,ma|nusia V‘1nR dipisahkan dcngan SDS-PAGE. Pita(l ( Ua
* salurC C ,c'_ s‘ dengan pulasan biru Coomassie diperlihatkan
rca
8on pCY/- °,n sisi *<ir'1 d«m glikoprotein yang terdeteksi dengan
(Dipr
°dukSj ul' acid'Schiff <»JAS) diperlihatkan cli kanal sisi kanan
lll:
">omhfcU 1 ,U1R (lcnKan izin clari 13cck WS, Tepper RI. Hemolytic anemias
MIT Pr
oss, ,«/«, ir//Sorc/<*rs- Dalam: Hematology, cd ke-5. Beck WS led). The

tubuh, terutama saat melewati sinusoid limpa. Agar sel darah
merah

mudah

mengalami

deformasi

secara

reversibel,

membrannya haruslah cair dan lentur; membran ini juga harus
tetap dapat mempertahankan bentuk bikonkaf karena bentuk
ini mempermudah pertukaran gas. Berbagai lipid membran
membantu menentukan fluiditas membran tersebut. Terdapat
sejumlah protein sitoskeleton perifer (Tabel 51-6) yang melekat
pada bagian dalam membran sel darah merah dan berperan
penting dalam mempertahankan bentuk dan kelenturannya;
protein-protein ini akan dibahas berikut ini.

INTERAK
SI
Pa9ian
luar

aminonya pada permukaan sitoplasma. Protein ini merupakan

SPEKT
RINANKIRI
N3

Spektrin merupakan protein utama sitoskeleton. Protein ini
INTERAKSI

SPEKTRINANKIRIN
4.1

terdiri dari dua polipeptida: spektrin 1 (rantai a) dan spektrin 2
(rantai P). Kedua rantai yang berukuran panjang sekitar 100 nm
dan tersusun secara antiparalel serta berjalinan secara longgar
ini membentuk suatu dimer. Keduanya tersusun oleh segmensegmen sebesar 106 asam amino yang tampak melipat, dan

contoh protein membran multipass yang menembus lapisan-ganda

membentuk kumparan- kumparan a-heliks untai-tripel yang

sedikitnya sepuluh kali, dan mungkin berada dalam bentuk dimer

disatukan

di membran tersebut.

oleh

segmen-

segmen

nonheliks.

Satu

dimer

berinteraksi dengan dimer lain, yang membentuk tetramer

Disana, protein ini membentuk saluran yang
memungkinkan

pangkal-ke-pangkal. Bentuk keseluruhan ini akan menghasilkan
fleksibilitas bagi protein yang pada gilirannya akan memengaruhi

pertukaran bikarbonat dengan klorida. Karbondioksida yang terbentuk cli jaringan memasuki

membran sel darah merah. Di spektrin, terdapat sedikitnya

sel darah merah sebagai bikarbonat yang akan dipertukarkan clengan klorida di paru, tempat

PENYUSU
NANDIRI
SPEKTRI
N

karbondioksida dihembuskan keluar. Ujung terminal amino mengikat banyak protein,
termasuk hemoglobin, protein 4.1 dan 4.2, ankirin, dan beberapa enzim glikolitik. Pita 3

yang menembus membran

di

asam sialat pada membran sel darah merah terletak di protein

f Ma ya

terminal

Glikoforin A, B, dan C juga merupakan glikoprotein transmembran tipe single-pass

(15

Spektrin, Ankirin, & Protein Membran
Perifer Lainnya Membantu Menentukan
Bentuk & Kelenturan Sel Darah Merah

terbukti melakukan fungsi transpor dalam sistem rekonstitusi ini.

penfrr. protein mana yang terletak di n , intCSral atau
per

eksternal

oligosakarida

menonjol keluar dari permukaan sel darah merah. Sekitar 90%

Globin

murni telah dapat dimasukkan ke dalam vesikel lipid in vitro dan cli sana, pita ini telah

mana yang merupakan procein' e'“ d'k«ahui protein
protein mana yang terletak di

permukaan

rantai

7

glikoprotein transmembran, dengan ujung terminal karboksilnya
pada

massanya). Ujung terminal aminonya, yang mengandung 16

G3PD 6

l

Jika membran sel darah merah A'
PAGE, akan ^hatsekirarse^"al- dengan SDS51-3),emdan
beberapa di antaranv!
I"m Utama (Gambar
MigraSi
kti
f‘A(7T \
P™«in-prote
^P^n
PAGE digunakan untuk menamai Dr Pada SDSprorein yang bermigrasi »“ P~*m tersebut, dengan
s
memihk, massa moleku,. ^ e
(dan karenanya
fu
) l nan ai
spektrmSemua protein u^mafc ‘ ' ’ pita I atau
sebagian besar telah teridentifikasi d i ^3Sl1 diiso/asi,
ungs, protein tersebut yang J.®" |te,ah cukup banyak
Banyak dan sekuens asam am,no n (Tabel 51-6).

131 asam amino, dan mengalami banyak glikosilasi (sekitar 60%

empat tempat pengikatan: (1) untuk penyusunan diri sendiri, (2)
untuk ankirin (pita 2.1, dan seterusnya), (3) untuk aktin (pita 5),
dan (4) untuk protein 4.1.
Ankirin adalah suatu protein berbentuk piramid yang mengikat

^ 5l-4. (Diagram interaksi antara protein-protein sitoskeleton merah
‘
8
protein integral di membran sel darah diproduksi ulang dengan izin Beck WS,
Tepper RI. Hemolytic anem/as ///. membrane disorders. Dalam:
Hematology, eel ke-5. Beck WS |ccJ| -The M|T Press i g 9 1 ) .
sa(u

dr

1010 la n dan t,en an

spektrin. Ankirin kemudian berikatan erat
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Nomor Pita 2 Profein
9ral Perifer

| Spektrin (fi)

(P) : Perkiraan Massa
: Molekular (kDa)

ruktur

Sistem ini pertama kali ditemukan oleli Landsteiner
pada tahun 1900 ketika ia sedang meneliti dasar
^G|emahnya interaksi di antara protein
transfusi darah yang cocok dan tidak cocok pada
perifer
manusia. Membran scl darah merah sebagian besar
integral membran seldarah_n^£__
orang mengandung satu substansi „0Iongan darah tipe
f|
A, tipe B, ripe AB, atau tipe O. Orang dengan upe A
~^!£^]ahnya struktur membran^el_da^=[gx--=r^
memiliki antibodi anti-B dalam plasmanya, sehinsga
akan menggumpalkan darah tipe B atau tipe AB. 0rans
^eniadi bentuk sferosit dan
dengan darah tipe B memiliki antibodi anti-A dan ,k in
mudal1
menggumpalkan darah tipe A atau tipe AB. Darah *•'
kerusakan dNiniPf.
AB tidak memiliki antibodi anti-A ataupun anti-B dan
Anemia T
henTolit[k
dinamai resipien universal. Darah dpe O tidak memiliki
1 jbstansi A atau B dan dinamai donor universal.
. hcreditcr (MIM
k
Penjelasan Sl tennian-temuan ini berkaitan dengan
i^SOo, V s- “"’Hkasan penyel).* kc
kenyataan bahwa ^buli biasanya ridak memproduksi
oW
kasus disebabkan
rvci’u.’
antibodi terhadap T tituennya sendiri. Oleh karena itu,
,lrt
’n.i kolainan di spektrin.
orang dengan darah A tidak menghasilkan antibodi
terhadap golongan £I^L | n sendiri, yaitu A, tetapi
v,| ini
\u
Hal
r
memiliki antibodi terhadap ansi golongan darah asing,
%P °tei
■’orn’s
yakni B, mungkin karena sU Sf‘ srruktur-struktur serupa
' V t'r°tci„ |ain. sepeni dalam
bk^
‘\
4.1
bl
,1
pada mikroorganisme yang adanja5 ^
p<acja awaj
h membran dan dapa'dan P«ta 3’ darah
^114
tuk bulat. Kelainan ^
kehidupan. Karena individu
h{‘r
terPalan j
ff0 on(J.in darah O tidak memiliki substansi A atau
dengan „ ^jjj.j ancjbodi terhadap kedua substansi
asing
^
peny1
l>CrPcran di bd>^' kasUf
S,'?
wM*-" di T “T fc,derh.anakan; misain>"
|Pa
t i?ne terkcna berbentuk e'f„,ild<>sl£^gian.te>sUS
hnt,-. •
johh I' ,.,|i sel
m', |,j-ejompok tipe A: A. dan A,.
J.cnalihcrcdltcr
dengan
pemen ^,relctrin^in
C.^./cnyang berperan penting dalam produksi substansi % v ii ^‘"i sferositosis (
a 1 0518
C1Paiug
den!!
‘I]C'rc-di“’ kCLc^ ^t tcrd
P
.
^ di lengan panjang kromosom 9. Terdapat tiga
eUoP
Vec,Iip
, ,sISeba
bkan
oleh kelainan
^^ di antaranya bersifat kodominan (A dan B) dan
r '^atkan kelainan di P'13
al*1’ bersifat
resesif; keriga&
gen ini sangat
menentukan
cfinaolipid
Glikoprotein
hQtOk b,ok,m,a feorE
a
s
|cetig
fenotipe:
substansi
A,
B,
AB,
dan
O.
Merupakan
G,liK° ; arO yanq Memiliki
SSJNOAN DARAH
empat Pr0
Kesamaan
tTAHUl
S“jo Rantai Oligosakarida
-iih)

■ Ankirin

Ankirin
Ankirin

j Protein penukar
anion
; Be|um dinamai
! Aktin
i^ehida 3,osf
; Tropomiosin

ldro

9enaSe

dinamai
• Glikofori n A

n

d,iri t ux Ur, Hcckor PS /v

...
...................................................... ..........///an
an,umswi - ...............................................
rllifHiH

vHM'dengan p.ta 3 yang

mcm

mrniiiiun.iki"

, membran. Ankirin pefc, V* P«Hatan

penyebabmunculnyapita2 2 ?? f0*0'**

Vl

Pada merupakan turunan

P^an'din"’^," ilc/a">';l s'imsii (sel darah "’^'.^rig

pita 2 ,
^ 2.6,">enjadi
llFt,IW11 ILIiUil.,,, ,„ca
' 8eseinUanya
,Aktin
. (pita 5) rerdan,^:'. , .
dan

Padn danl

Aktin (pira 5) rerd * ‘

sp,cnon’e

*«eim,any

erat dengan ekor *
lokasj terikatnya aktin; kar J'

-"’"""r.M.i

?am siCia,fda,:"" n,ch r;>i
Se,»ibu|,i. s,ln.”ai

ya

° P “ ^ipel protein 4 ’ PI'°tCin '»i
g ,enkatan
' a
dengan protein'-.Spekrrin-aktin p bag’a„
C, seh.ngga melekatkan .. ‘W e)ik r °teiM 1
Selam itu, protein 4j da "P'eks 'ripe/ °r,n A da„
membran tertentu sehinKga I ntera<«i de '"Cn’£>ran
dengan .sitoskeleton. ® ap'san-ganda j"8^ W0|j ■ ,
Protein tertentu lainnya (4 9 ^
"^Ung

' ^ ■ k u t serta dalampJbe

^

Sferositosis herediter mcru I
un

r
dan jjan>,a
gar 'ST'

Pad, ’" r*dak mudah Diffrj„ga
dih»ncu* SL'1 darah mcrah normal dan si**1 ! , "'><
(il

niCr,etap

k m ,d

Kelaman dalarn j
Spektrin Menyebablc °tau Strut*
Eliptositosis Herediter "

1 U:,'S l)crnud<;iJ»i-icrli;Kla/vv()l‘|nl 0|if« .si.

Sepe,ti

pendek heliks-ganda F-akrin f[ ^^seh
dengan aktin. Aktin jUoa bcr'L °rdin^rspch >'fi'a,nCn

Slt0^elet0' Pon>i°si„)

^

singkat. S f c r o s i t os|S ^fO5*

j..i ,n ^engan splcncktonii
k'ma dalam sirku

Hlbandin8kJ'n,Cb‘h
ngan

Iasi tanpa

/in1!7* ^f1

^ adalah

)any

a

sediki,

C,i^an

"*** ir,"
kit
I ra L,ntuk „ k h»nya m e m i l i k i
ifka

s r

i’1

ada,;'h ha,nva sfcr05'ri

>i

n3

h1-

ako,

*fa!ah d " .^"Mab sferositosis hef^ :lIa>'

dalani jun.lah
n8ga

spektrin in, W

U1;

ya,,S1 , 1

0) ,Urnlal aid bervariasi( jk ^

-enik
art 0 P-^tige

ABO oligosak3j‘ ‘terdapat di glikosfingolipid, sedangkan

jb^/,

di dalam Pr0 / ^ej,eradaan substansi ini dalam produk

• /mis-

^ an slSr^

Shi^Stilah “Moodtype"*"

Ai. ^nya dikenali denfg ^
^0 l(aU,'tuk tujuan
\Xai U'’Sangat pCrln dl'ah/U^eBrpiBO
,1 '^i-jl s,stem golong*11 .

• bstansi ABO merupakan oligosakarida
kompleks gerbaga' so da|am sebagian besar sel tubuh dan
dalam yangtertentu. Pada membran scl darah merah,
produk se^e
menentukan sifat spesifik substansi

|(|

^jngg; ^

cnfifl

s

.raHsl

biokimia
dalam nieng'*0 >P V

■b;

Vldltllll 1 *~

allan tersebut, m611?
"" ICI5CULU.
,
entukan jenis P'°d

, »y

oligosakarida yang sama terdapat

g&°Pr0tetnjeh

organ yang

pari

K^"n,embaha.^>l^>V'1^

Jiier(^(^

sekrcsj,

(sekretor), c)itenrllkan

A, °81' obstetrik, pa[<’ J* leflk P I^

^

di scbagian ,eL‘k
sekresi

JV da|am bidang

Ik
dip,r"8 tambahan
nodasi tambahan
yang diturunkan sebaga,
Penyaki.
^“^'"S’kom.rfasi
^ r~ ,, a- ^
Pajankan d.,„ ...........
menpena, sektrar 1:5000 „r Adomi S^ik, ^ r e n d a ) l d e n g a n tekanan o*"1
^ U'ara. P;na^ ^ Kh ’ ^ -Pada normal.
J

Ah«n i,
(i

,

konsentrasi NaU " ng kj' .;i

•leni0,i«is, ,scd Stl t,ar:,,1 n,cr;,h non1ia ,-ViS
'ni' Penjelasan'1n®kan 50% sferosir akan ^
ek"8 hamPir

*
S>aliii'dikenal
sekitar
Xsi ":,ah dikenal sekitar ^
^ng paling dike®^>1?. >!■<*?>’k
.....

rcma" n,enSf‘nH.il lt]l

4- ' d^gan sel darah merahLC| da,ah mcra?8',ltas °smotik, denga" ^
°nsentrasi ' ' Secara 'n vitro dalam la,u ‘ jiiii'11 A
*Sentra,i ^ diturunkan secara b g/^'^
I a°^a sedikir 1^',n konscntrasi N;iCJ

spektrin a atau (J atau protein silos
*ain (mis. ankirin, pita

' Ankirin

•
•

Sistem ABO Sangat
Penting dalam
Transfusi Darah

^1utasi Pada DNA yang memengaruh^

sebuah
ftikosi|

nie.nya'1isalnya

ini tidak s&S*0* ' ,"m

se|

gen

yang

dinamai

(Fuc) transferase spesifik di
kelenjar eksokrin, tetapi gen

darah merah. Kelompok orang

dengan -jkrif,lt.ul Sese menyekresi antigen A atau B (atau
aenor>Pc ‘ ^ ^n‘
a
kcduan>' ^’

kan

*’ ‘ .

kelompok orang dengan genotipe sese
substansi

A atau B, tetapi scl darah

mcrah tMmengekspresikan antigen A dan B.
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mcmiliki

satu mutasi Pasan&an'baS‘V pr0tein yanS
^lasi frameshift sehingga ^rbcn

Substansi H adalah Prekursor Biosintetik
Substansi A & B

fncrniliki

(;l/v

lkU

kerja fukosiltransferase yane menmnlicic
,
fukosa terminal dalam ikatan al-,2 kc resi I
k° rei'du Gal *™inal

r'l"1

A^

Substansi H Lokus H

>•</adalah gula imunodoini1’1

(

..............................

tfil :

•
e

^

Sllbst‘"isi|

su

•ai’r

•efcfoL"
San dj , ^ *u<wam( O. Kelompok or•i#
6>-i/et mcniHiki I AB ni™’Mki kedua emit" cerS,
</i.ik/i/r/ o/c/j GalNAc d?" } Q

kclomPok

H, yang merupakan prekursor antigen A u i? Substansi
kelompok orang ini akan memiliki scl 1 T arena ,ni- meskipun
mereka mungkin memiliki1 mcra*) r, P e diperlukan untuk
membentuk substan ?n"m'cnzim yang bawah). Mereka disebut
memiliki f<w ataU B
( ( )_
P c Bombayiw(Q
Gen Af Gen B, & Gen O Masin« KA .

10
C cn

1

0

B‘l 1 * r d'^'i

>st

lain oleh Cial. Kelompok orang ^ ^ti iiiak '^. ^ su^ * tampaknya
menyintesis suatu p,t)l ’ j<nrelV‘l
dideteksi dcngan cara-cara '

Menyandi GalNAc Transferas
j9‘Masing
Transferase, & Produk Inaktif '

,mun

° Oi ,s I ’
^ra/i merah terpcrangkap di
terperangkap a.
rU v
sf; ^'^a/n
penyebab
yang
terdapat
X- ,kelainan
|Vkelainan
penyebab
yang
terdapat

inlii
erc

°!°^, oQ ni !"

Or, art

tf; '\

t)l

,n

an

^'•

. Kelainan

BE RAPA ENZIM & PKUitiw

UIMIIS .

biokimiawi utama neutrofil diringkaskan
di Tabel 51• • rang menonjol adalah adanya glikolisis aerob aktif,
jal
Qn
niasma
Lfo
vane aktif, fosforilasi oksidatif yang cukup aktif
(mis.

imunologisd ihan
r aan
'Trl*
Tina mitokondria relatif jarang), dan kandungan enzim
reaksi ““f , „ sensi«v,t3f n0k ini, (h wn„ tinggi. Banyak enzim yang tercantum d, Tabel
dankelomp
dingin
dalam
..Ul sel darah mcrah, Janl
. I,soso
)
m pen[ing dalam metabolisme oksidatif
plasmauraian selanjutnya). Tabel 51-9 meringkaskan
WP k°mplcmcn) juga,,>> [ridium). 5’^JfiHlihat
ini11

kon}U C (^ra/j merah. thn crncinvirxc
hrrlrhih.m
4 bc > a Ular n^ngduirkan'bisa y»"8 "f'fjolip1*' ^ fi ,

Ado | a h

Pemain Kunci dalam

I KeU;C '
, ^mbra11
kateg°r‘ ,n
,,
| faa0sitik modi yang berperan kunci
e|ain_ nan Penyebab pada n ^ jja \\et^llL ’ ^utrofil a ‘ ‘ akut. Jika bakteri memasuki jaringan, fProtcin- Kelainan tcrp e|jptoSiC ^ unllah af*
da|am Pera ^ fenomena yang secara kolektif dikenal y\ r eros»tosis herediter da ^ dalan
tinlbul scju
adangan akut”. Fenomena ini
mencakup
Skt,'rUtania disebabkan olch ^ ‘ nya). L
sebagai‘reSP permeabilitas vaskular, (2) masuknya
Ur
• ! SDclcrr;. n;u.„ „™ian ^ U
(1)
iaringan, (3) aktivasi trombosit, dan (4)

H adalah substansi golongan daiai nclitUl s^'1 (),,i Pada taluin
1990,

scbl,ah. pCncntlia

b menggunakan teknik pengklonananrilfa

berhasil menjelaskan perbedaan
produk glikosiltransferase g 1 - '
emnnr
'''

(Gamba
Dibandingkan dengan substansi H
g engandung
substansi A dan substansi B

Fucai^2Ga|((1

/

SubstensiH(atau0) R

Gal
Gambar 57-6. Diagram struktur SUKQI-,^; .
.
. , .. n s
rantai panjang oligosakarida kompleks v^° ?nRan.( ara ,h' A'
*«ibs»*in.fl‘

lengandung satu rantai tipe A dan c=,».

,

l

M^i'^saan

«inB-f"‘,sin5

dan

tern

TMSr-S. Ringkasan ciri biokimi3utama

^'enH0^0 bilirub'| Sor°b ^ol°9
b

•2Gal|(1 —► 4GlcNAc- R

elcnya usia se

h^

W®>n«kkan
Ko ,si,°sis

sel daroh *

Verk„r9 obinemia . lob,f1if«K
fcSiifc n9nya kadar Sa * *pB* ■ 0d??

«1Substansi
B
Sul
R mewakili
^
ne,n
sebuah
id dengan subst nisi

in
(ikan

alas. Substansi AB
substansi H, A, dan B masmb mengandung

dua ranta, oligosakarida pendek Yanu -- ’

u

faktor kemotaK/_.o
C5a- peptida-peptida kecil yang berasal dari(mish Lformil-mettonil-leusil-fenilalanin), dan sen ii'mIah-leA
'’
“kotrien

bahwa substansi golongan darah be^iS b,^f ya"B TrUPa 8 °P mfliki dua
lengf
yang terbentuk pada titik cabana S bV'. substans, m, mem, ,k c sat0
n

^ •

'1

yang berupa glikosfingolipid, ata?va^ h 8den8an 5°ram,<l dTClu P"”"
melalui residu serin atau treonin denganlubT®'^

[engan c abang yang diperlihatkan 01eht '’ T™ 7

1

DC.—

—3
GalNAc
Substansi A

pUC«1.

karena ,,U'

1

_^4GlcNAc- R

2Ga'IS1-*4GlcN

,rm dm rmtai nil .

di

1" ,]si 1
'in”>•<11”SI,/v'*ttn.vi
“■
nicngS
() tucliilui
suatu reaks
)''
1

dimcngerti
bahwa produk
genterminal
A adala '^fern5c >
>'ang
nicnambahkan
CialNAc
I\
‘
n
derc,s/(/! " feo/on
Ga/ transfer ,

fukosiltransferase inaktif; oleh k ^* S * * orang dengan

^Ca^aan ketika limpa membesai
l(
t/an^
se/-‘rn-i;ISllj[ uan scl darah merah

r r

kerja Cial transferase dengan mcngg1111,

menyandi Fukosiltransferase ini AU / menyandi

Fucal-

iifca

ng

DASAHMB,AH

dikatalisis olch CialNAt transferase, denga' subs‘■
UDP-C.alNAc sebagai donor gula. P e i n i k 1 ' 0 Ilic„ r|ii
golongan darah B dapai disimesis tlai• sl!

GDPte^or'P'R-,FUC-alt?|-P-R^^

genotipe hb tidak dao-it T !!U*

"'enh r rU-,rh"

-;,ra.in l,n T’

prekursornya:

11 ,V

S1,l>.vian,;

ian

S£[1d4R'P4M'*”'

”

^ gula fi-S

n rSnnd^h A •l"Ubnd‘ y-'-'S dihemuk) «***

■*

Pemeriksaan laboratorium yang membantu diagnosi

^EMIA HEMOLITIK O.S^
yjEUTROFIL SECARA AKTIF MELAKUK
^HAINAN DI LUAR, ^ME'RAH
^MBRAN SEL DARAH w ^ ^einbcsar 4FTABOLISME & MENGANDUNG
rl-i

.^

memengaruhi berbagai aspek integritas mcmbran.
QLEH

P

™‘'")U< tambahan
h karcn.i in,. GalNAc
'

'

glikolisis sehingga terjadi penurunan produksi ATP yn

DALAM

"
"<H>»di .mii-A diarahkan kep^
".'""''■"ni-iij-terdapat
di substansi A
di
kcp ub r
innodo
'"I"' ni u
,,
’»in:,n
adalah

mckanismenya diperkirakan disebabkan oleh ran

anemia hemolitik dicantumkan di Tabel 51-7.

",du',Ml;a« nu.Ar„„\ (ul '•»>£ berikatan «/*"'

Substansi ABO telah berhasil diisolasi dan strukrurnya rel
ih diketahui; vers, sederhana dari struktur tersebut, yang
han'va memperlihatkan ujung-ujung non-pereduksi,
disajikan di Gambar 51-6. Hal pertama yang perlu
dipahami adalah struktur substans, H arena substansi ini
mc ka„
prekursor bag, substans, A dan B dan merupakan
substansi golongan darah yang terdapat pada kelompok
onm, ,1'

aktivitas transferase.

menimbulkaa

. y*

b Skh-r?aandanten1 ub5) , fisi^5' A\^
Kith °resjs Hb (mis- 1^ js. def
darah merah [ 0^°5
Vr,Qs osmotik (mis-

Ql
utj
.m
• osr,
l°
bs’^Z°mbs'

'^dingin
bs langsung (direk)
^'
'°mbns8kan
■ les tak-langSu^ # el d‘
5
^ani.
' ^Higen yang ter‘1^
d|ui

. pK)

^ -hO^ ni1'

X/y

Glikolisis aktit
*
^
, jalur pentosa fosfat aktif
~~'
0 Fosforilasi oksidatif berderajat sedana
, Kaya akan lisosom dan enzim^nzim 9
.perMengandung
enzim unik (mis mi^ln
pur?il'ya
HAOHohidase) dan pr£;n Zk ZT^d°sed°"
, Mengandung integrin CD l //CD / a w ,
plasmanya _____ ^membi
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Tabel51-9. Beberapa enzim clan protein penting pada

interaksi antara rangsangan (mis. crombin) dan
reseptor,
aktivasi protein G, stimulasi fosfolipase C, dan
pembebasan
inositol
trifosfat
dan
diasilgliserol
dari
fosfatidilinositol
bisfosfat.
Kedua
second messenger
kedua
ini
menyebabkan
eninekatan kadar Ca2, intrasel dan aktivasi protein
kinase
C Selain itu, aktivasi fosfolipase A, menghasilkan
asam
rakidonat yang dapat diubah menjadi berbagai
eikosanoid
vang memiliki aktivitas biologis.
Proses aktivasi neutrofil pada dasarnya serupa.
Melalui
tor spesifik, sel ini diaktifkan oleh interaksi dengan
Tkteri pengikatan faktor kemotaksis, atau kompleks
Veen-antibodi. Peningkatan Ca2' intrasel yang terjadi
311
° paruhi banyak proses di dalam neutrofil,
misalnya
iriemmikrotubulus dan sistem aktin-miosin.
pen),U_proses ini masing-masing berperan daiam

Pc

%,L

ty-A Vl *I lain r • ■

puniing pada neutrofil’

Enzim atau Protein

. -: Rea.ksi.ya.n? D'katalisis atau Fungsi
Keterangan
j HA +0T (halida) + H* -♦ HOX + H.O* (di sini, '■ Berperan menyeb. ; x = Cl, HOX =
asam hipoklor)
yebabkan warna

Mieloperoksidase (MPO)

NADPH-oksidase

pus
.; r — ---- --• * - berulang
' genetik dapat
; Defisiensi
; Komponen kunci dalam Tehipan
meny10"
20/ + NADP + HrespM
; |ro ^penyakit granuloma1050

■ 202 +
NADPH

Lisozim Defensin

i MenghidroliVis ikatc
Terdapat dalam jumlah
n e . . , — antara asam n, _ s®tilmuramat dan N<isetil-D-glukosamin yang :

. P • * - - -1 - • - r.‘‘ng sel bak»eri tertentu

|

banyak di
mokrofog

_ _ ...............- - jeng°n

j. 20-33Oasamamtoa y0"9 men90n<^"9' " j ^ampa^ya^a^^^f..--i pengi'kaVbesi" .................................. j-;
• Dapat menghamba p ^enQ1 |0si
i
i bakteri tertentu d»"9«"|ain
i...
■ dan mungkin terli a
..-•''is*

Laktoferin

:
‘ Molekul r,"" "I* "7 ...................................
proliferasi sel mi® o .. CD] 1 a/CD 18, CDYl’b/
j ul per2ekat (anggota famili inteaVini " " V V V : .................................
CD18, CD]
Ic/CDl8 fragmen Fc IgG j
Reseptor
untuk

MenaYuY-- .............................................

• ......................................................

0

sSuS^fijjaKV

. _ ...... JJ: --- • gp-c

; Mengarahkan kompleks an _
ke sel mieloid dan °|ajn
--------- -----lugusnuso
dan respo^f
erensiasi neutrofil normal sort i sol I ,
, fagositosis
,.
0lekul
d
i
p
e l n i lri as*1 ‘
dipilah-pilah, leak gennya dalam kromosom «,rf?!,T
* <®NA sudah damw I ™
'Ekspresi berbagai molekul ini pada ber|)
r—«ueroagai tahap dif
(mis. pengukuran mRNA spesifik). Pada sebaeim l,

penting pada neutrofil dicanlumkan di Tabel 51-12
“*“"7!* ,li<lcftO»«W^
-CD = cluster of differentiation. Istilah inj

hUi S0Car‘1

spesifik. dan sek^ns'T h'110''’''"1

Tabei 5 1 - J O . Sumber biomolekul

Set Mast dan Basofil >
Trombos

<41 SQ^'ngga l-l "U
telah
1,r
llt:c
lSI

' > Tqh' 8rin y.j ’ ^kasi integrin menjadi lebih rumit.
(jf-.fj .^t/c/5/-/ J ' lnS rckvan dcngan neutrofil tercantum

re* tt}^!(juga discbut
CD1S) LFA-1 dan
rL 1
^r"1 tcr^ait yang ditemukan di
neutrofil
; U'c~l (CD1 lb/CD 18) dan 150,95
j
P
nien
'
yebabkan
type
I
leukocyte
ati/esion
V^'du,. ..
lntL
itQt
'Snn
terkait
yang
ui^A i d !*»y*ityangditandaidengandan
adanya
Mac-1
(CD 1 lb/CD 18) v ‘f.
^<// *njamilr berulang.
Akibuyangditimbulkan
an[*ranya penurunan
• ' ' tvt>e
I leukocytesel
adb^on
perlekatan
darah
--hdi penurunan jumlah
■ J»ngan adanya
• -o infeksi.

sekresi isi m
Pf0SeS|a dan motilitas, yang memungkinkan neutrofil untuk
, FA-1 diin bu
t CDJ8) ^ nplltt0d\ granUejar bakteri penyebab. Neutrofil aktif kini siap untuk
,< mengej'
bakceri penyerang
S^^di,
*id
me'ewati dinding . Jt
melalui
mekanisme
yang
,ln
\ H . , en'aranya penu.~. c,n
, jur
Mencakup pembentukan derivat oksigen aktif.
S° yan d°tel
sehingga terjadi P “' . ^ . dU-% ''^anbernrigrasi
gni:lsul< menuju
ke jaringan untuk
haluss

aPat

roengntcgoris.isi subkol.is

dimulai.

* ber0/Bisfosfot

dan^
eukofrienl

; Protein Plasma

_

1 prosfagland

Untuk mencapai jaringan, neutrofil yang beredar dalam
darah
harus menembus kap.ler dengan cara menepi di sepaniang
dinding pembuluh tersebut dan kemudian melekat pada sel
endotel kapiler.

* SO^'Gamb^^- -

C3a, C4a, dan C5a
komplemen ( ,n •
Bradikinin dan produ dari
sistem koagulc

(Lihat'uga

^7-

'>C\V'eD49a)

dar‘,-

Perlekatan neutrofil pa(ja ^

beberapa protein perekat khuSUs (ie"do^ n,enge.ln ,

pada permukaan neutrofil serta beberjp”^ yanS terletak
Pr°tein r«eptor

Integrin merupakan
yfi
■“PerFarnl'lt. Fr°rj
ac1
permukaan yang terdapat p ‘ ^ satt' I*1 ^ ^, ti'1'
S^rbaga‘

ini berperan dalam perlekatan‘ ^scr3se
pada komponen tertentu matr1^ satu
heterodimer yang mengandun& ^ i
secal

sC

subunit p yang disatukan
cy$i& '\ ^
subunit ini mengandung segmen
dan intrasel. Segmen ekstrasel u
^\\iS£ ligan, seperti protein spesifik
p'^a 1

inin

bagal inf

: Sel
\so?,^r

omena

t, cepat
ini mencerminkan pemakaian

p.1. - - -1 >ibr?rek"°-''.
;

hipoklorit).

oksigen

Perlekatan
..............
Beberapa sel-MES
derivat
reaktif
| Perlekatan sel-MES............

M sel darah putih lainnya/dan trombQsiti
dan OC 10 _on mikrobisida kuat.
| Perlekatan sel-MES............

‘5°

iff:-"

besar

.

..

■ .............................................
Perlekatan SDP ....................
Willebrand 1 Perlekatan dan
penggumpalan
trombosit
-----------------------------------------------------------------------.

■; s’DP,,ain-^^•IC^n aen, hk^vonj^
'.Jflin ,; -'''o ,: -''AM-2 .fibr|'23^—— „/,-«?• CD, c/j/5/er
of differentiation; ICAM, intercellular

■A.

’ C\ y^ye function-**
V !,>«*. (molekul I*' k5gl* V:

^ ,f

Hal in' ‘S

''' * ;vcry '!cr|^nii ditemukan pada leukocyte adhesion deficiency tipe

' i VnP '''' ’ C(ll^
FA-1 d‘in in,egr'n,n
273800), suatu keadaan iiyang
ditandai
^ui'Pen''aki
''
Pr 0te'n llb/llla ;Trorn! ,emuaninimen88ambarkanbagaimanapenge,ahuan
(.in
j

exfoP \ F ° \
?<°\,0

atan Neutrofil

melT1Per!. gbut sebagai Ietupan respiratorik (respiratory

! SDB

( CC

carcai ^erlelc.

/. Contoh ber

bahkan «*>&

Pem

terdiri dar, beberapa
komponen. Salah sat ° Ian bakteri, neutrofil dan sel .fagosit lain
sitokrom
1>
5S8 yang terletak di membran plasmT■
Saac h*" kan peningkatan konsumsi oksigen yang
ini
merupakan suatu protem heterodimer vm, Sltokr°m
cepat.

Fungsi ............
burst)- LI1 . , j 5.50 detik) dan pembentukan sejumlah
r50-8).Prosesinimelibatkan
■
.............................................
n reajctif oksigen, misalnya 02T, H,02, OH-,
-'antinpegda
lamfungsineutro0|<sigcmengandung
n«i^

or

,V^fcD49e)
d.aBaM6n)d°te1'

.an

PerandaJainaktivasitrombosn -

r

Histaminj Serotonin

•osif)

Respiratorik
Sel
Fagosit
Melibatkan
(ionmy^..
ua..
ini
merupakan agen
mikrobisida kuat.
JgADPH
Oksidase
&
Membantu
Sistem rantai transpor elektron yang ber
Mematikan
Ietupan respiratorik ini (disebut jUga NADPH,I ^
Bakteri
Se )

--.oar ^nveriing <te

Neutrofil SeroP ]dro\'
& Melibatko?
^ilinositol

Vasoaktif

uiwet
activatinr

dari tiga subunic [i

Nbr |- rus diaktifkan ierlc' AgositoS‘S

Protein permukaan spesifik (ponanda) yanTm!^ .P?da SiS,Cm ,a,‘>nama serae ..................................................... , , nco^ K.Ao^i^
monoklonal disebut anggota cluster of dlffaenr lkasi turu"an atau hhdn v!'K *' <l,i,dol,si un,uk nu,|'‘,m‘" 1)1
,|i olch **
-..vienMasi leuk U*rU'n,U d“" ***
CD berperan dalam interaksi antarsel,
‘
sangat bermanfaat khususnya dalam
katan, dan penyaluran sinyal transmembran.

(JiL 'll,» U dapat dih . S'lma’ anSSota masing-masing
% Qn}‘kian I C[ n ‘,n karena subunit a-nya berbeda.

51 uerb^^an
NtlgL m°taksis tertinggi. nginva
toelewaa dinding Penlb . npankottsa'<as‘
Syrian tiap baktett

ekson beserta intronnya trial

mer

hrf, ^ (R-G n S,,n 1,11 wring mengandung sekuens lulo '1&1'
pro[Cjn ®°nmin intrasel berikatan dcngan klJn'n a<Jalalj 1
s,f°s^c/eron, misalnya aktin dan vinkulin. k-r/j b€l P'<Hc,n
yang menghubungkan bagian luar /w ^<lj rcsp()l lan
(^,lT'lninya rebobkon
sehingga membantu integrasi llS s°l ^‘rhadap
perubahan lingkungan
(mis.1Subfamili i^cgrin. Walaupun
\Si'gS^'nitB*'

SSJ,**20'-

Defisiensi ^ hi,^8>
X^riwayaper®1^,.erdara^f
ka,pe'
er,genai protein pcf

aen

, ice"" .cnye

i, O#t-'1'
^3'

clm/ninin

(MIM
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BAB 51: SEL DARAH MERAH & PUTIH / 651
Tabel 51-12. Proteinase neutrofil serta antiproteinase

dua polipeptida 91 kDa dan 22 ld>. IIL- •

plasma dan jaringan.'

bc-ntu*
^,tandai
n ^r,lnulo .. ri . inlt'ksi berulang dan pcmt
n]
sitoplasma (47 kDa dan 6/1
Paru'P*ru, d.ml!?' IKr‘uh"^n kronikj yang luas di
r
dan, bersama dengan sitokrom b „ ° "1Cmbran P^sma
bM
. oksidase yang berperan pe,„ing d%m e™bent“k NADPH
n^"r.i sistCnKct:*h bcning) memperlihatkan p*n
rcs
irat
Reaksi yang dikatalisis oleh NADPH L- • , " P “nk.
'
Granuloma «***
U,,rr»
,k
terjadinya pembentukan anion
. men^abkan r ~
......................
mc
"
'xlw.isi
bakteri yang ridak 5
dilihat pada Tabel 51-4 (reaksi 2) c lda >’ang dapat 'mu*nal,kan akibat defisiensi genetik sistem geoyj™
• NADPHoh->'
reduksi satu-elektron oksigen meniadi^"1' "’CnSatalisis n, C'VVak,t diselMbkan olch T™,P\u,eta
‘ W I V I . .Jllliaai
-NJ/U-"'
,r
I • !'I,U 1 cmPat polipeptida pembcntuk •sisrc’nl n0b^ jn
NADPH terutama dihasilkan oleh h|,lr a'110” SUPerol«ida.
§
Beberapa
p,si,
aktivitasnya sangat meningkat sel J', c Pent05a fo*t yang ,
.
.
n berespons terhadap
(lihat uraian selanjutnya), terjadi oerrl

1111diaktifkan

U''°le1'

dari dua molekul superoksida^

?

^

Pembentukan

hUn

*«

pcre£™

°^o-+2H^Hp
Ion superoksida kemudia I I

Kemungkinan rangkaian kejadian
kan ivmwi.:. i
i _.:i. .1 merlin*11*
bU

Uarkan

bakceri

atau turuna
n

protem lam (mis. katepsin G d-,,

di A I

ok
tn2"»m- nnasl

'>'Po;,aC

d i

^2°2

gS ^

+

™asih hidup j
ii/*^
<l9/ P<ld >n Pony 1 ^k'rhana rangkaian kejadian yang
berperan % Vo,D<? Sa/a/j s', 8r‘inulomatosa kronik (MIM
306400). ^0,jS//0/)/
Jt0/| <UU5C,) dari empat polipeptida
yang terlibat
\^n 'r111,1 > (l,u P°non sit°krom Z»S5adan dua lainnya
1 <)ni }(J
//o/
s"CruP<UJ^fosnn)
l ncn penyakit ini.
berasal
V—
^ fo
e/)‘ ■1 ,u fMenyebabkan
Polipeptida
sitokrom91b^s 1 )ujh gen di kromosom X; sekitar 60% kasus '
n'cny°bManPnylk>
n^Mta»
nc" oHu"
-^rsifat
terkait-kromosom
X,l!dan
Nto
gen cil kromuSOnl
S'!J^uln,
iirnmosom x, dan
^<1risk lla,0sa kronik bersifat terkait- ,ln melalui
resesif autosom.

Sap;rpadant'urro,:' normtS^
HO><

’

+H

izrin tir- Sejumlah kecil enzim i . ^afc/n
S "’Star ^ n°™4 dengan iumhhp"^ ehsasc
\hHtQ^in 11 ;i tCrjadi PeracJiingan' r.ml dijag* olch

+

^ hnoklOr°S

a)

asarTI

.

'C '1tut,pr°te,nase inidnPat ^iene>nS3<L‘aaa

-

^ +hn,
aktivasi£>.->
ci
Xa)
<y,„;/;a'-enakonsentrasinya
cukup
m r blS
.^'an eng
«OC/,
Lbapi
-~.nutaKsis, dsb nya). Vkuat
dan bersifat
sangat
‘^
°
.7'‘. P
lUl
Lrs,G*t‘s
n,mabtangga,merupakan
sistem oksidase iarin i rrnsi P ' an
an
1

o~■ytiu& menyebabkan aktivasi
M
telah banyak diteliti dan serupa dengan proses aktivasi neutrofil. berk^ ’ Tercaksi dcng^°gac.-r,ik
n
rniktobisidal.
Jika
Hiken^
J.
.
J
i
l
Proses-proses ini melibatkan protein G, aktivasi fosfolipase C be,rkurang karena ,1L’rt'' ^
""'"wkan zat ini plh^5"
berkurang karena ‘bereaksi den^"n t,i'tuk 00^1,^
dan pembentukan inositol 1,4,5-trifosfot (IP3). Yang terakhir
ini menjadi perantara dalam peningkatan sesaat
sekunder di neutrofil serta cli jaI 1 ^erbagal jib;l^ ft'
2
kadar Ca * sitoberbagai turunan nitrogen-kl01^^
sol, yang esensial untuk memicu letupan respiratorik.
juga berupa oksidan meskipun rnilcrot>lSl )
Diasfldi
HOCI, dan bekerja sebagai age
kel
^(1
n
e
serol juga dihasilkan dan bertugas menginduksi
mensterilkan luka) tanpa me y ^
uJO
translokasi pT0
t tAert i\\c*
tein kinase C ke dalam membran plasma sitosol,
Proteinase
Neutrofil
Serl°*
tempat enzim
11
Jaringo
. A \ J"
ini mengatalisis fosforilasi berbaga, protein yang beberapaKerusakan
di
antaranya merupakan komponen2 sistem oksidase. jalur aktivasi
Kerjanya Tidak TerkencM ^
kedua yang tidak melibatkan Ca - juga bekerja.
Mutasi pada Gen Komponen Sistem
MADPH Oksidase Menyebabkan Penyciki
granulomatosa Kronik

Neutrofil mengandung sejurTJla^. ^ bc«ba|s
yang dapat mcnghidrolisis ^ as ^ matr| ^ jb
dan protein lain yang ter ap

berlangsung tanpa kendali. Pr"J, gj jar ‘‘O'*
menyebabkan kerusakan serins
^
Oesar proteinase ini merupakan
g dan

'a/nda/amteadaannor^5J.|2;

,V>a^at*/amp/asma dan <*«» Lsi^^

nl^PhgU,^n0ksid™e.Cl'adalahh^J;Ji

J...

?c

'Hd,pr0teinaseO'ug3KranVUnMtr^- ^sinr

y«ng di t
tW/
hlluln
c/-?) U)pi"j sebagaisubstrat,cliba"b

dan berba -t'
kem°taksi
s> dsb^'
rplah KciniroU
n,„„,5'Stem °ksidas,

Kolagenase .............

; a,-Makroglobulin

Gelatinase

; Inhibitor leukoproteinase sekretorik

Aktivator
plasminogen

j Inhibitor aktivator plasminogen-1 ;
Inhibitor metaloproteinase di jaringan

'Tabel ini mencantumkan sebagian proteinase pcntin. w
sebagian protein yangdapatmenghambatkerja n°Utr0fil djn

^Pada«,0,unruk

X~ + H ‘

"2"A

0/c/iH/j°’

gan (fragmen komplemen C5a D
Berbaga, proses yang menyebabU l

tuk membatasi bakteri yang I —-—

; a,-Antiproteinase (a^ntitripsin)

Aktivatorplasminogenbukanlah suatuproteinasetet ' ■ w•

'

M

kompleks nonko^^f^.

"1 •-:ndn)

-

prcJcursor

zaf ini memengaruhi aktivitas plasmin, yang merupakP' ahn kar°™
Berbagai proteinase diatas dapat mencerna banyak prot ^

'

SU 1,U pr0!cinas

^

yang akan menyebabkan kerusakan jaringan. Keseimba ^ mj'riks ekst™sel,
proteinas

antiproteinase secara keseluruhan dapat berubah d
proteinase atau dengan inaktivasi antiproteinase.'Inakt'i
disebabkan olch penguraian proteolitik atau modifikasi'k^''

'

' Prekursor

'

' ^se

ak, V,1s

ant prote n

Mel-358 pada inhibitor a,-antiproteinase dioksidasi olehas^okok''5*1^3

anMar drainase yangkurangmemadai,kerusakan /i
yangcukup parah dapat terjadi akibat kerja proteinase v
^
dak terkendali.

menjadi' h'o

a\kanSdigunakSanJ'*"

J
Ur,

ap suPeroksid

(x = Cf, Br~, Tatau SCN ; HOCI =

\0m^oS

na

pifanU,a "°urofiMdaSCya"g urdnP:u Jahm iU'"hl,h^‘
L ,PUS dap,lrlhn bcrpcran menyebabkan <«">'^

Mefcnsin) H

oleh kerja superoksida dismu^
2

'^0» kronik dipc...

OI(1^if^en9atar"dUn9 Mieloperoksi
'dan Terlrl '*‘sPerr>bentukan

yang terdapat pada sel ftgoj T**
masuk ke dalam sitosol sel f ’

G#

leUtr°fil Aien

serta pada kerja peptida bakteri^ ^P°kl0^ «H.t bawlhj)
entu

&

d*5®

efek

lain (H,0„ OH", dan H0C| r

lulor

j

Elastase

proteinase yang tercantum terdapat di dalam neutmT' ,Scbaglan faes^

dari

dengan

ragolisosom tampaknya hero,

H

grantll

'

bakter, yang difagosi, PenJ^"
peningkatan pH, ion^^ P

91-kDa, jika memang kon'P yeb>

2

dimasukkan kefagolisosom, ten!!'/
SCJ at.„

ada

,'psi komPonen

Lorttelnnse- ! Antiproteinase

— . ., ------------

a
,in"-'*ro„ gamma yang dapat men-*; j-.,or mening ' ; n jysU*5

Reaksi di atas kemudian jT 8°Sltosisspontan (melalui dismutasi sonnr

Mutasi pada gen komponen
polipeptida
sistem NADPH oksidase

yan

§ tl~

TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN

BCRDAMPAK BESAR pada
HEMATOLOGI
Teknologi DNA rekombinan telah betdampak besar n H
banyak aspek hematologi. Ptinsip dasar penyaki, talasemiin banyak kelainan pen, bekuan darah/koagulasi (Bab
$0) telahbanyak diperjelas dengan berbagai penelitian v
,nenggunakan teknik pengklonan dan penentuan sekuej
Suidi onkogen dan translokasi kromosom telah
meningkatka memui.g. ........... P^’nengklonan
,
pemahamanmengenaileukemia. Seperti dibahas
tekniK p & ertunibui>an lainnya unruk terapi daJam
sebelumZ'
jumlah
,cknik pengklonan
memungkinkan
tersedianya
entropi
daflfo^^pefciensi
adenosin
deaminase, yang
terutama
d3n fyktor pertumbuhan lainnya untuk terapi dalamieng:irU
jiHjfosit, adalah penyakit pertama yang diobati nlen LJl
emadd Defisiensi adenosin deaminase. yang K
terapi
gen. Seperti pada banyak bidang biologi tleng3'1
Imfosit, adalahpenyakit pertama yang
cU etnengamhi
Juan Jainnya, hematologi telah dan akan rerus dan
diobati
kea°ktl,0|usi oleh teknologi ini.
■... rrraoi gen. Sepert, pada banyak bidang biologi
R)NGKASAN

dan fungsi sel darah merah sangatlah sederhana
5crtilcClir ‘ tersusun atas larutan pekat hemoglobin
dan fer,urJ!jingi 0leh suatu membran. yang <e kan^el
darah merah diatur oleh eritropoietin, penibencU
er]1[,enrukan sel darah putih diatur oleh
sementflraercunlbuhan lain (mis. granulocyte- dan fyk tof P
macrophage colony stimulating factor).

g(t,iuWte'

e:

dengan ha ^

^
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. Sel darah merah mengandung seperangkat enzim sitosol.
misalnya superoksida dismutase, katalase, dan glutation

* lcukosit akan menjadi aktif jika terpaj‘,n ^ting

peroksidase, untuk membersihkan oksidan kuat (ROS)

rangsangan lain; NADPH oksidase

vans dihasilkan sewaktu metabolisme.

■ni dan protein-protein terkaitnya dapat i

I - * ***•! i'mmv 1 1 1 ivimii*";-

penyakit granulomatosa kronik.

. . Methemoglobin tidak mampu mengangkut oksigen;

genetik atau didapat. Telah banyak informasi terkumpul

°leh serangkaian antiproteinase. ^anU'^rlp;i

mengenai protein dan lipid membran sel darah merah.

pertahanan ini dapat terganggu pada l’c

Sejumlah protein sitoskeleton, misalnya spektrin,

sehingga terjadi kerusakan jaringan yang ’^b^

ankirin, dan aktin, berinteraksi dengan protcin mcmbran
integral tertentu untuk membantu pengaturan bentuk
dan kelenturan membran.

’ Penerapan teknologi DNA rekonibin*
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hidroksilasi yang dikatalisis olch an< enzim yang
disebut mono-oksfanJ, SUaru P450. Hidroksilasi dapat
mcnghentikan k ^ Sttokr°m meskipun tidak selalu demikian.
Selain v/?a,SU?ruobil[< enzim ini mengatalisis berbagai reaks)
’ en2'mCen ,
yang
melibatkan deaminasi, dehalogenasi, desulf
Cpoksidasi
peroksigenasi, dan reduksi. Reaksi-reaksi ^
>
hidrolisis (mis. yang dikatalisis oleh esten ^ mdibatkan yang
tidak dikatalisis oleh P450 juea r«-,Ci■ j S Kaksi lain Pada
fase 2, senyawa yang telah terhi diproses dengan cara
ara“
lain pada fase 1 dub
spesifik menjadi berbagai metabolit polar’oil dengan
asam glukuronat, sulfat, asetat, »l ur • °1 7Ugasi' amino
tertentu, atau oleh metilasi. ’ & m°n’ arau a«m Tujuan
keseluruhan kedua fase metahnf ini adalah meningkatkan
kelarutan xenobiotik *.en°bloeik (polaritas) sehingga
ekskresi nya dari tubuh iZ‘ ^ ^ Xenobiotik yang sangat
hidrofbbik akan menet T.n'ng/car- adiposa hampir selamanya
jika tidak diubah m !/fringan yang lebih polar. Pada kasus
uk
tertentu, reaksi
1 mengubah xenobiotik dari senyawa yan- seri ?- fase /naktif
menjadi aktif. Dalam hal ini, xenobloti^Z ^T5
sebagai "prodrug atau “prokarsinogenpada,
,
reaksi fase 1 tambahan (mis. reaksi hidroksilasi leblT
mengubah senyawa aktif menjadi bentuk van* L} aktif
atau inaktif sebelum konjugasi. Pada kasu *
Li,reaksi konjugasi ini sendiri yane men*..I '\yang/a,nirfp.A 1
bentuk ylTtf1Pmd“k
tidak aktif, yang kemudian diekskresikan 'dalam u^ ^
empedu. Konjugasi sangat jarang meningkatkan biologis
suatu xenobiotik.
aktivitas
Kata “detoksifxkasi" kadang-kadang di0
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revolusi dalam bidang hematologi.

Defisiensi spektrin mcnyebabkan sfcrositosis herediter,
yang merupakan penyebab penting lain anemia
hemolitik.

pada
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^ b^ '

protein jaringan; normalnya, kerja proteiH^^^istif
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Proteinase pada neutrofil dapat nlt‘nC^t, jni $$

methemoglobinemia dapat disebabkan oleh penyebab

,,

Robert K. Murray, MD, PhD

dalam proses aktivasi (letupan rcspiratoi ik)- ^njrllbulkjn

. Defisiensi genetik aktivitas glukosa-6-fosfat dehidrogenase yang menghasilkan NADPH adalah penyebab
penting anemia hemolitik.
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BERBAGAI ISOFORM SITOKROM
P450 MENGHIDROKSILASI
BERAGAM XENOBIOTIK PADA FASE 1
METABOLISME

^nioloy
Singkatan ini diikuti oleh ang
su-y^an dZ r k,n n“"ill:
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A
di

yang berperan disebut monooksigenase -uau
sit V' "1'
P450. Pada manusia, diperkirakan
sitokrom P450. Reaksi yang dikatalisis oleh
mono ok- '
k'8enaSC
(sitokrom P450) adalah sebagai berikut:

dulu disebut sebagai “oksidase berfungsi
cam°n°"0^l8enaSe
Junction oxidase). Reaksi yang dikacalisiTPoM^
\mixed,mina demikian karena enzim
P450 juga dapat dituliskan sebagai berikut- °
inis,Cokr
°m
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ditemuKan^^^
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telah dire
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memper\ihatkan puncak
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RH + O,—►R-OH + Hp
dengan <ar o ^ alaSan mengapa enzim ini penting d\ M°
Sitokrom P450 diberi nama demikian ka
kenvataan
bahwa sekitar 50% dari obat yang
sering
,Ula enz*m mi
ditemukan saat diketahui bahwa
si manusia dimetabolisme oleh berbagai
isoform dikonsumsi enzim.enzim ini juga bekerja pada
berbagai sitokrom^ > \utan. Enzim-enzim sitokrom P450
yang karsmogen abolisme obat adalah anggota famili CYPl,
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Tabel 52.1 meringkaskan beberapa
gambaran penti.uz
sitokrom P450.
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REAKSI KONJUGASI MENYIAPKAN
XENOBIOTIK UNTUK DIEKSKRESIKAN
PADA FASE 2 METABOLISMENYA
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endogen (mis. steroid)
• Semuanya adalah hemoprotein
. Sering memperlihatkan spesifisitas substrat „nnn I
sehingga dapat bekerja pada banyak senyawaakibatnya, berbagai P450 berbeda dapat mp . i- •
pembentukan produk yang sama
ngatalisis
. Katalis yang sangat serba-guna, dan munqkin
mengatalisis sekitar 60 jenis reaksi
. Namun, pada dasarnya sistem ini menantol; •
reaksi yang melibatkan introduksi satu nJi Sl'
dalam substrat dan satu atom oksiqen kp A , 9en ke
. Produk hidroksilasinya lebih larut
T
yang biasanya Iipofilik sehingga ekskrpsi S“bs,rat
mudah
" kSkres' menlQdi lebih
. Hati mengandung paling banyak, tetapi iunn
ditemukan di hampir semua iarinaan L .
halus, otak, dan paru9 'termasuk usus
. Terdapat di retikulum endoplasma halus atau di
mitokondria (hormon steroidogenik)
• Pada beberapa kasus, produknya bersifm A
1 mutagenik
atau karsinogenik
» Banyak yang memiliki massa molekul caL-. ,
1 Ban^ ^ d°Pat diinduksi, merupakan salah ^
Satu
penyebab terjadinya interaksi obat
Banyak yang dihambat oleh berbnnni u ,
produk metaboliknya, dan iunn ro °. °tau
penyebab interaksi obat merupakan salah satu
dofj
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.
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Metilasi—Beberapa xenobiotik mengalami metilasi

oleh
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adenosilmetionin
(Gambar 29-17)sebagaidonormetil.
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+
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R adalah xenobiotik elektrofil^reaksi ini disebut glutation
dalam jumlah besar di sitosol «
pi pc
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Tabel 52-2. Beberapa reaksi obat penting
akibat
bentuk mutan atau polimorfik enzim atau
protein'

Kedua, spesies reaktif suatu xcnobion
dengan protein dan mengubah
antigenis*
‘1 m°lclcU! Ln
ny3tXen0bj°j

ini dikatakan berfungsi sebagai hapte ■ '^it|^0di .pyang tidak
merangsang pembentukan a antib°d\Lt sendirinya, tetapi akan
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terbenti^ jnlUnol°&lS ^ merusak scl melalui beberapa mekan'sn^^^ ^sangat mengganggu looses biokimia"1 jn0gen se5 Ketiga,
reaksi spesies aktif '* ,

“"Enzim atau Protein yang ; Reaksi atau
Konsckucnsi
Terkena
_____Ca2 ___ ..................................
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