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BAB 1. NUKLEOTIDA 
Garis besar 

a. Basa nitrogen: purin dan pirimidin 

b. Nukleosida 

c. Nukleotida dan polinukleotida 

d. Fungsi nukleotida 

 

1.1.  Basa nitrogen: purin dan pirimidin 

Basa nitrogen adalah senyawa organik yang mengandung Nitrogen dan 

bersifat basa. Dikenal dua jenis basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin disusun 

dari cincin yang memiliki dua cincin yaitu cincin lima dan cincin enam yang masing 

masing mengandung dua nitrogen. Pirimidin hanya memiliki cincin enam yang 

mengandung dua nitrogen (Gambar 1.1).  

 

Gambar 1.1. Struktur kimia pirimidin dan purin 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Ada empat macam purin dan empat macam pirimidin penting, yaitu   

Purin (Gambar 1.2.) 

 Adenin  : 6-amino purin  

 Guanin  : 2-amino-6-oksipurin  

 Hipoxanthin : 6-oksipurin  

 Xanthin : 2,6-dioksipurin 

Adenin dan guanin terdapat pada asam nukleat, baik DNA maupun RNA. 

Hipoxanthin dan xanthin tidak merupakan bagian dari asam nukleat tetapi 

merupakan senyawa antara penting dalam biosintesis dan biodegradasi nukleotida 

purin.  

 

Gambar 1.2. Struktur kimia adenin, guanin, hipoxanthin dan xanthin 

Pirimidin (Gambar 1.3)  

 Urasil   : 2,4-dioksi pirimidin  

 Timin   : 2,4-dioksi-5-metil pirimidin  

 Sitosin  : 2-oksi-4-amino pirimidin  

 Asam Orotat  : 2,4-dioksi-6-karboksi pirimidin  

Sitosin terdapat baik pada DNA maupun RNA. Urasil hanya terdapat pada RNA. 

Timin hanya terdapat pada DNA.  tRNA tertentu mengandung timin dan urasil. 
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Gambar 1.3. Struktur kimia urasil, timin, sitosin dan asam orotat  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Gambar 1.4. Tiga komponen utama dari nukleotida 
(ribosa atau deoksiribosa, basa nitrogen dan gugus fosfat) 
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1.2. Nukleosida 

Jika gula, baik ribosa atau 2-deoksiribosa, berikatan dengan basa nitrogen, 

dihasilkan nukleosida (Gambar 1.4 dan 1.7). Karbon no.1 dari gula melekat pada 

nitrogen no. 9 dari basa purin atau nitrogen 1 dari basa pirimidin.  Nama nukleosida 

purin diakhiri dengan  akhiran -osin dan nama nukleosida pirimidin diakhiri dengan -

idin.  Disepakati bahwa nomer dengan “aksen” digunakan untuk atom cincin basa, 

misal 1’, untuk membedakan dengan atom cincin dari gula. Jika tidak disebut lain 

maka yang dimaksud dengan gula adalah ribosa. Untuk membedakan dengan 2'-

deoksiribosa, digunakan tanda d- sebelum namanya. Beberapa senyawa yang perlu 

disebut adalah  

 Adenosin  (Gambar 1.5.) 

 Guanosin (Gambar 1.5.) 

 Inosin : basa dari inosin adalah hipoxanthin (Gambar 1.2 dan1.5.) 

 Uridin (Gambar 1.6.) 

 Timidin (Gambar 1.6.) 

 Sitidin (Gambar 1.6.) 

 

 

 

 

Gambar 1.5. Struktur kimia nukleosida (purin): adenosin, guanosin dan inosin 
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Gambar 1.6. Struktur kimia nukleosida (pirimidin): uridin, timidin, dan sitidin 

1.3. Nukleotida dan polinukleotida 
Penambahan satu atau lebih fosfat pada gula akan mengubah nukleosida 

menjadi nukleotida. Umumnya, fosfat diikat dengan ikatan ester pada karbon no. 5 

dari gula. Jika lebih dari satu fosfat, umumnya terjadi ikatan anhidrida dengan 

sesama fosfat.  Untuk itu tidak diperlukan sandi nomer untuk menyatakan posisinya. 

Jika fosfat terletak pada posisi lainnya, maka posisi tsb harus ditandai dengan nomer. 

Misal 3'-5' cAMP (Gambar 1.8.) yang berarti fosfat terikat dengan ikatan ester baik 

untuk gugus hidroksi 3’ maupun 5’. Dari molekul adenosin dapat dibentuk struktur 

siklis. 2'-GMP berarti bahwa fosfat dalam keadaan berikatan ester pada gugus 

hidroksi 2’ dari guanosin.   

Beberapa contoh senyawa yang perlu disebut antara lain  

 AMP  : adenosin monofosfat , asam adenilat (Gambar 1.7) 

 CDP  : sitidin difosfat  

 dGTP  : deoksi guanosin trifosfat  

 dTTP  : deoksi thimidin trifosfat (kadang dikenal sebagai TTP)  

 cAMP : 3'-5' siklis adenosin monofosfat  (Gambar 1.8.) 

Nukleotida-nukleotida dapat berikatan satu sama lain dengan ikatan 3'-5' 

fosfodiester sehingga membentuk polinukleotida. Polimerisasi ribonukleotida akan 

menghasilkan RNA sedangkan polimerisasi deoksiribonukleotida menghasilkan 

DNA.  
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Gambar 1.7. Struktur adenosin mono fosfat 

 

Gambar 1.8. cAMP 

Tabel 1.1. Tatanama basa asam nukleosida dan nukleotida 

Basa purin Ribonukleosida  Ribonukleotida  

Adenin (A) Adenosin  Adenosin monofosfat (AMP) 

Guanin (G) Guanosin  Guanosin monofosfat 

Hipoxanthin  Inosin  Inosin monofosfat 

Xanthin (X) Xanthosin  Xanthin monofosfat 

 Deoksiribonuklesida  Deoksiribonukleotida 

Adenin (A) Deoksiadenosin  Deoksiadenosin 5’monofosfat (dAMP) 

Guanin (G) Deoksiguanosin Deoksiguanosin 5’monofosfat (dGMP) 
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1.4.  Fungsi nukleotida dalam sel 

Nukleotida merupakan komponen yang dijumpai di banyak jaringan 

organisme. Senyawa tsb aktif  berpartisipasi di sebagian besar reaksi metabolisme. 

Misal  

 ATP (adenosin trifosfat) yang berfungsi bagaikan mata uang, 

sebagai mata uang energi (energy currency) dalam sel;  

 GTP berfungsi sebagai sumber energi antara (immediate energy 

source) yang mengendalikan reaksi endergonik sintesis protein; 

 nukleotida uridin yang berperan dalam transformasi karbohidrat;  

 biosintesis fosfolipid yang terjadi melalui turunan  nukleotida sitosin;  

 berfungsi sebagai koenzim, misal koenzim A, NAD, NADP, dan  

FAD, yang merupakan turunan nukleotida;  

 berperan dalam regulasi metabolisme, sebagai respon dari enzim-

enzim kunci metabolisme antara ke konsentrasi relatif dari AMP. 

ADP dan ATP,  

 Turunan siklis nukleotida purin, cAMP dan cGMP yang tidak 

berperan  dalam metabolisme kecuali dalam regulasi; 

 Sebagai monomer dari asam-asam nukleat; 

 Deoksinukleosida trifosfat (dNTPs) dan nukleosida trifosfat (NTPs) 

melayani masing masing sebagai substrat antara untuk biosintesis 

DNA dan RNA; dan 

 Bagian dari RNA. Tanpa RNA, biosintesis protein dan DNA sehingga 

tidak terjadi replikasi materi genetik  dan pembelahan sel tidak 

terjadi.  

 
 

1.5.  Penutup 

Purin dan pirimidin merupakan molekul yang penting dan berperan dalam 

banyak reaksi biokimia yang penting bagi kelangsungan hidup sehat dan normal. 

Kedua senyawa tsb dan senyawa turunannya dapat dibentuk atau disintesis oleh 

tubuh dan tidak tergantung pada asupan dari luar (makanan).   



8 
 

 
 

Latihan soal 

A. Uraikan jawaban dengan jelas untuk pertanyaan dibawah ini! 

1. Apakah perbedaan antara purin dan pirimidin? 

2. Sebutkan contoh dari purin dan pirimidin! 

3. Sebutkan tiga komponen utama penyusun nukleotida? 

4. Apakah perbedaan antara nukleosida dengan nukleotida? 

5. Apakah perbedaan struktur kimia deoksinukleotida dengan ribonukleotida? 

6. Apakah yang dimaksudkan dengan ujung 3’ dan 5’?  

7. Mengapa urutan nukleotida pada DNA dan/atau RNA berperan sangat 

penting? 

  

 

B. Pilihan Ganda 

1. Basa purin disusun oleh.... 

a. Cincin lima dan cincin enam yang masing-masing mengandung basa 

nitrogen 

b. Dua cincin enam yang masing-masing mengandung basa nitrogen 

c. Cincin enam yang masing-masing mengandung dua basa nitrogen 

d. Dua cincin lima yang mengandung dua basa nitrogen 

e. Dua cincin lima dan dua cincin enam dengan basa nitrogen 

2. Berikut ini merupakan basa purin, kecuali.... 

a. Adenin  

b. Guanin  

c. Urasil 

d. Xanthin 

e. Hipoxanthin  

3. Berikut ini merupakan basa pirimidin, kecuali.... 

a. Urasil  

b. Timin 

c. Sitosin 

d. Xanthin  

e. Asam orotat 

4. Penambahan satu atau lebih fosfat akan mengubah nukleosida menjadi.... 
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a. Adenosin 

b. Inosin 

c. Guanosin 

d. Nukleotida 

e. Asam amino 

5. Ikatan yang terbentuk ketika fosfat berikatan pada gula adalah.... 

a. Ikatan ester dan anhidrida 

b. Ikatan van der waals dan ikatan ion 

c. Ikatan ester dan ikatan ion 

d. Ikatan van der waals dan ikatan anhidrida 

e. Ikatan ester dan ikatan van der waals 

6. Nukleotida-nukleotida dapat berikatan satu sama lain dengan ikatan 3’-5’ 

fosfodiester sehingga membentuk.... 

a. Polinukleotida 

b. Poliester 

c. Polimer 

d. Polinukleosida 

e. Poliamino  

7. Berikut ini merupakan beberapa peran nukleotida pada sebagian besar 

reaksi metabolisme, kecuali.... 

a. Nukleotida uridin berperan dalam transformasi karbohidrat 

b. Biosintesis fosfolipid yang terjadi melalui turunan nukleosida sitosin 

c. Berfungsi sebagai koenzim 

d. Berfungsi sebagai kofaktor enzim 

e. Berperan dalam regulasi metabolisme 

8. Biosintesis purin tergantung dari adanya.... 

a. Asam asetat 

b. Asam folat 

c. Asam fumarat 

d. Asam glutamat 

e. Asam fosfat 

9. Produk utama dari jalur sintesis purin adalah .... yang berperan sebagai.... 

a. PABA; sebagai prekursor IMP dan GMP 

b. IMP; sebagai prekursor AMP dan GMP 
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c. AMP; sebagai prekursor IMP 

d. GMP; sebagai prekursor PABA 

e. IMP; sebagai prekursor PABA dan GMP 

10. Enzim yang berperan dalam perubahan IMP menjadi GMP adalah.... 

a. IMP dehidrogenase dan GMP sintetase 

b. IMP sintetase dan GMP dehidrogenase 

c. IMP dehidrogenase dan Adenilosuksinat sintetase 

d. Adenilosuksinat sintetase dan GMP sintetase 

e. IMP sintetase dan GMP sintetase 
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BAB 2. METABOLISME 

PURIN 

Garis besar 

a. Biosintesis purin 

b. Biosintesis AMP dan GMP dari IMP 

c. Regulasi biosintesis purin 

d. Biosintesis nukleosida difosfat dan trifosfat dari nukleosida monofosfat 

e. Penyelamatan purin (Purine Salvage) 

f. Biodegradasi purin menjadi asam urat 

g. Kelebihan asam urat (hiperurisemia, gout, Lysch-Nyhan Syndrome, dan 

Severe Combined Immunodeficiency Syndrome (SCID). 

 

 

 

 
2.1.  Biosintesis purin 

Penemuan jalur biosintesis purin diawali dari penelitian tentang urin burung, terutama 

rentetan reaksi metabolisme pembentukan asam urat, suatu analog purin yang tak 

larut air. Penelitian dilakukan dengan bantuan teknik radioaktif yang dimulai dari 

penelusuran radioaktif mulai dari asupan makanan yang mengandung asam nukleat 
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radioaktif, penyebaran senyawa antara metabolisme asam nukleat, dan hasil akhir 

peruraiannya, terutama pembentukan asam urat. Hasil penelusuran radioaktif tsb 

menunjukkan bahwa berbagai sumber senyawa diperlukan untuk menyusun ke 

sembilan atom cincin purin (Gambar 2.1 dan 2.2), yaitu  

 Asam aspartat (N-1),  

 Glutamin  (N-3 dan N-9),  

 Glisin (C-4, C-5, dan N-7),  

 CO2 (C-6), dan  

 turunan satu-karbon Tetrahidrofolat  (Gambar 2.5.) (THF one-carbon 

derivatives) (C-2 and C-8).  Koenzim THF berperan dalam 

metabolisme satu-karbon.  

Dalam biosintesis purin, atom-atom pembentuk purin ditambahkan secara bertahap 

ke ribosa-5-fosfat, sehingga purin disintesis langsung sebagai nukleotida oleh 

perakitan atom-atom penyusun cincin purin langsung ke ribosa (Gambar 2.1.). 

Proses ini berbeda dengan sintesis pirimidin (Bab 3).  
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Gambar 2.1.  Jalur biosintesis purin 
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Gambar 2.2.  Lima senyawa asal pembentuk ke sembilan sistem cincin purin 

Biosintesis purin sangat tergantung pada ketersediaan asam folat (Gambar 2.4.). 

Tahap tertentu (tahap 4 dan 10) memerlukan asam folat. Oleh karena itu, senyawa 

penghambat dalam metabolisme folat, misal methotrexate, dapat menghambat 

biosintesis purin, tetapi baik untuk sintesis asam nukleat, pertumbuhan dan 

pembelahan sel. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa pembelahan sel yang cepat, 

misal bakteri yang ganas dan menimbulkan infeksi lebih peka terhadap antagonist 

daripada yang tumbuh lambat (sel normal). Antagonis metabolisme asam folat antara 

lain sulfonamida (Gambar 2.5.). Asam folat adalah vitamin yang dapat diperoleh dari 

makanan. Tetapi bakteri dapat mensintesis asam folat dari prekursor, termasuk p-

aminobenzoic acid (PABA), dan oleh karena itu lebih peka terhadap antagonist 

daripada sel-sel manusia/hewan (Gambar 2.5.). Produk pertama dari jalur sintesis 

purin adalah IMP (asam inosinat atau inosin monofosfat) (Gambar 2.1.) yang 

berperan sebagai prekursor AMP dan GMP. 

Sulfonamida sebagai salah satu obat sulfa, memiliki daya antibiotika karena 

keserupaannya dengan p-aminobenzoat (PABA), suatu prekursor penting untuk 

sintesis asam folat. Sulfonamida memblokir pembentukan asam folat karena 

berkompetisi dengan PABA. 
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Gambar 2.4. Struktur kimia asam folat 

 

Ribose-5-fosfat + pirofosfat 

                                                                         PRPPS 

 

5-fosforibosil-1-pirofosfat (PRPP) 

                                                                                                            Glutamin 

                                                                          APRT 

                                                                                                            Glutamate  

 

5-fosforibosil-1-amina 

 

ATP                                   GTP 
adenosine monofosfat                                   Inosin monofosfat                                guanosin monofosfat 

(AMP) (IMP) (GMP) 

Gambar 2.4. Skema jalur biosintesis purin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Struktur sulfonamida, PABA dan THF  

2.2.  Sintesis AMP dan GMP dari IMP 

Ada dua reaksi sintesis menyerupai tahap 9 dari jalur purin yang menghasilkan IMP 

(Gambar 2.1.).  
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a. Pada tahap 1, 6-O-inosin diganti oleh aspartat sehingga menghasilkan  

adenilosuksinat. Energi yang diperlukan berasal dari hidrolisis GTP. 

Enzim yang berperan adalah adenilosuksinat sintetase. AMP adalah 

inhibitor kompetitif (dalam hal ini dengan substrat IMP) adenilosuksinat 

sintetase (Gambar 2.6.). 

b. Pada tahap 2, adenilosuksinase (juga dinamakan adenilosuksinat liase, 

enzim yang sama mengkatalisis tahap 9 dari jalur purin) melaksanakan 

pelepasan nonhidrolitik fumarat dari adenilosuksinat, menghasilkan AMP 

(Gambar 2.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Sintesis 

AMP dan GMP dari 

IMP 

Dua reaksi sintesis GMP dari IMP adalah oksidasi yang memerlukan NAD+ (NAD+-

dependent oxidation), dan kemudian diikuti dengan reaksi amidotransferase.  

a. Pada tahap 1, IMP dehydrogenase menggunakan substrat NAD+ dan H2O 

dalam mengkatalisis oksidasi IMP di C-2. Produknya adalah asam xanthilat 

(XMP atau xanthosin monofosfat), NADH, dan H+. GMP adalah inhibitor 

kompetitif (terhadap IMP) IMP dehidrogenase. 
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b. Pada tahap 2, terjadi transfer amido-N dari glutamin ke posisi C-2 XMP 

menghasilkan GMP. Reaksi yang memerlukan ATP ini dikatalisis oleh GMP 

sintetase. Disamping GMP, produk lainnya adalah glutamat, AMP, dan PPi. 

Hidrolisis PPi menjadi dua Pi dikatalisis oleh pirofosfatase sehingga membuat 

reaksi ini tuntas.  

IMP adalah prekursor baik untuk AMP maupun GMP. Nukleotida utama purin 

dibentuk melalui dua tahap jalur metabolisme yang berasal dari IMP. Cabang yang 

menghasilkan AMP (adenosin 5'-monofosfat) melibatkan penggantian gugus 6-O - 

inosin dengan aspartat (Gambar 2.6.) dalam reaksi yang memerlukan GTP (GTP-

dependent reaction), diikuti oleh penghilangan skeleton 4-karbon dari aspartat secara 

non hidrolitik sebagai fumarat. Gugus amino Asp tetap sebagai gugus 6-amina dari 

AMP.  Adenilosuksinat sintetase dan adenilosuksinase adalah dua enzim yang 

berperan. Perlu dicatat bahwa adenilosuksinase juga berperan pada tahap 9 jalur 

dari ribosa-5-fosfat menjadi IMP. Produksi fumarat membuat keterkaitan atau 

hubungan antara sintesis purin dengan siklus asam sitrat.  

Pembentukan GMP dari IMP memerlukan oksidasi pada C2 cincin purin diiikuti oleh 

reaksi amidotransferase yang memerlukan glutamin (glutamine-dependent 

amidotransferase reaction) yang mengganti oksigen pada C-2 dengan gugus amino 

sehingga menghasillkan 2-amino,6-oxy purine nucleoside monophosphate, atau 

dikenal sebagai guanosine monophosphate (GMP). Enzim yang berperan dalam 

cabang GMP adalah IMP dehidrogenase dan GMP sintetase. Mulai dari ribosa-5-

fosfat, 8 ATP dikonsumsi dalam sintesis AMP dan 9 ATP dalam sintesis GMP.  

Siklus nukleotida purin: jalur anaplerotik dalam otot rangka. Deaminasi AMP menjadi  

IMP oleh AMP deaminase (Gambar 2.6) diikuti oleh resintesis AMP dari IMP oleh 

enzim-enzim dari jalur purin de novo, adenylosuccinate synthetase dan 

adenylosuccinate lyase, sehingga terbentuk siklus nukleotida purin (Gambar 2.6.). 

Siklus ini mengkonversi aspartat menjadi fumarat plus NH4
+. Meskipun siklus ini 

tampak banyak mengkonsumsi energi, tetapi berperan penting dalam metabolisme 

energi di otot rangka. Fumarat yang dihasilkan mengisi kembali senyawa antara 

siklus asam sitrat yang hilang dalam reaksi samping amphibolik. Otot rangka 

umumnya kurang enzim-enzim anaplerotik dan mengandalkan peningkatan aktivitas 
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AMP deaminase, adenilosuksinat sintetase, dan adenilosuksinat liase sebagai 

kompensasinya. 

 

 

Gambar 2.7.Siklus nukleotida purin untuk pengisian kembali anaplerotik  
siklus asam sitrat di otot rangka 

2.3.  Regulasi biosintesis purin 

Jejaring pengendalian regulasi sintesis purin diskemakan pada Gambar 2.8. Jalur 

biosintesis purin dari ribosa-5-fosfat menjadi IMP diregulasi secara allosterik pada 

dua tahap pertama. Ribosa-5-fosfat pirofosfokinase, meskipun bukan merupakan 

tahap komitmen dalam sintesis purin, merupakan subyek dari penghambatan umpan 

balik oleh ADP dan GDP.  
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Gambar 2.8. Skema sistem regulasi pengendalian biosintesis purin 

ADP dan GDP merupakan inhibitor umpan balik dari ribosa-5-fosfat pirofosfokinase 

(ribose-5-phosphate pyrophosphokinase) reaksi pertama dari jalur biosintesis purin. 

Enzim kedua adalah glutamin fosforibosil pirofosfat amidotransferase, memiliki dua 

situs atau tapak penghambatan umpan balik yang berbeda, satu untuk nukleotida A, 

dan yang lain untuk nukleotida G. Enzim ini diaktivasi secara allosterik oleh PRPP.  

Pada cabang yang mengubah IMP menjadi AMP, enzim pertama nya dihambat 

umpan balik oleh AMP, sedangkan enzim di cabang yang mengubah IMP menjadi 

GMP dihambat umpan balik oleh GMP.  Sumber energi ATP digunakan untuk sintesis 

GMP, sedangkan GTP digunakan sebagai sumber energi untuk sintesis AMP.  Enzim 

yang mengkatalisis tahap berikutnya adalah glutamin fosforibosil pirofosfat 

amidotransferase, memiliki dua situs allosterik. Satu diikat oleh kelompok “A”, 

nukleosida fosfat (AMP, ADP, dan ATP) sehingga terjadi penghambatan umpan 

balik. Yang lain diikat kelompok “G”. PRPP berperan sebagai “feed-forward” aktivator 

dari enzim ini. Jadi kecepatan pembentukan IMP oleh jalur ini dikendalikan oleh kadar 

produk akhir, yaitu nukleotida adenin dan guanin.  

Jalur purin bercabang pada IMP. Enzim pertama pada cabang AMP, adenilosuksinat 

sintetase, dihambat secara kompetitif oleh AMP.  Pada cabang GMP, IMP 

dehidrogenase, dihambat oleh GMP. Jadi nasib IMP ditentukan oleh kadar relatif 

AMP dan GMP, sehingga defisiensi nukleotida purin dapat dikoreksi sendiri. Regulasi 

resiprokal merupakan mekanisme yang efektif untuk keseimbangan pembentukan 

AMP dan GMP sesuai dengan kebutuhan sel. Reprositas juga dapat dilihat dari 
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jumlah masukan energi: GTP menyediakan energi untuk sintesis ATP, kemudian 

ATP menyediakan energi untuk sintessis GTP (Gambar 2.8).  

2.4.  Sintesis nukleotida purin difosfat dan trifosfat dari nukleotida monofosfat  

Produk biosintesis purin adalah nukleotida monofosfat (AMP dan GMP). Nukleotida 

tsb kemudian dikonversi melalui serentetan reaksi fosforilasi sehingga dibentuk 

trifosfat, ATP dan GTP. Fosforilasi pertama, menghasilkan nukleotida difosfat yang 

dikatalisis oleh dua kinase yang memerlukan ATP, yaitu adenilat kinase dan guanilat 

kinase.  

Adenilat kinase: AMP + ATP → 2 ADP 

Guanilat kinase: GMP + ATP → GDP + ADP 

 

Kedua kinase nukleotida monofosfat berperan juga pada deoksinukleotida 

monofosfat sehingga menghasilkan dADP atau dGDP.  

 Fosforilasi oksidatif bertanggungjawab terutama untuk konversi ADP menjadi 

ATP. ATP berperan sebagai donor fosforil untuk sintesis nukleotida trifosfat lainnya 

dari NDPs terkait dalam reaksi yang dikatalisis oleh nukleosida difosfat kinase, suatu 

enzim yang tidak spesifik. Misal   

GDP + ATP →GTP + ADP 

Karena enzim ini bersifat reversibel dan tidak spesifik dalam hal aseptor dan donor 

fosforil, maka NDP apapun dapat difosforilasi oleh NTP apapun, dan sebaliknya. 

Jumlah yang lebih banyak dari ATP dari semua nukleotida trifosfat lainnya berarti 

bahwa, secara kuantitatif, merupakan substrat utama dari substrat difosfat kinase. 

Enzim tersebut tidak membedakan antara molekul ribosa dari nukleotida dan 

fungsinya dalam transfer fosforil mencakup deoxy-NDPs dan deoxy-NTPs juga.      

2.5.  Penyelamatan purin (Purine Salvage)  

Pergantian asam nukleat (Nucleic acid turnover, sintesis dan degradasi) adalah 

proses yang berkelanjutan. Khususnya, messenger RNA sangat aktif disintesis dan 

didegradasi. Proses degradasi tsb menghasilkan purin bebas dalam bentuk adenin, 

guanin, dan hipoxanthin (bahan dasar IMP). Senyawa-senyawa tsb merupakan 

investasi metabolik. Jalur penyelamatan (salvage pathway) dapat mengubahnya 
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menjadi bentuk yang bermanfaat. Reaksi penyelamatan melibatkan resintesis 

nukleotida dari basa-basa melalui fosforibosiltransferase.  

Basa + PRPP→ nukleosida-5'-fosfat + PPi 

Hidrolisis lebih lanjut dari PPi menghasilkan fosfat inorganik oleh pirofosfatase 

membuat reaksi fosforibosiltransferase bersifat irreversibel.  

 

Gambar 2.9.Biosintesis PRPP dari R-5-P dan ATP 

Purin fosforibosiltransferase adalah adenin fosforibosiltransferase (APRT), yang 

memediasi pembentukan AMP, dan hipoxanthin-guanin fosforibosiltransferase 

(HGPRT), yang dapat bertindak baik perubahan hipoxanthin menjadi IMP atau 

guanin menjadi GMP (Gambar 2.10.).  
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Gambar 2.10. Skema penyelamatan purin 

Penyelamatan purin memerlukan hipoxanthin dan guanin dan mengiatkan dengan 

PRPP sehingga membentuk nukleotida melalui reeaksi HGPRT. Hilangnya aktivitas 

HGPRT akan menimbulkan sindrom Lysch-Nyhan. Pada sindrom Lysch-Nyhan, 

sintesis purin meningkat sekitar 200 kali sehingga terjadi peningkatan asam urat 

dalam darah (Gambar 2.10 dan 2.11). 

Penyelamatan basa purin dan nukleosida dapat membentuk kembali nukleotida 

(hampir 90%). Fosforibosilasi purin bebas (Pu) dengan bantuan PRPP menghasilkan 

purin 5’-monofosfat. 

Pu + PPRP →Pu-RP + PPi 

Fosforilasi langsung ribonukleotida (PuR) dengan bantuan ATP  

PuR + ATP →PuRP + ATP 

Jalur sintesis: baik purin maupun pirimidin memiliki sistem sintesis yang berbeda 

secara de novo dan salvage (daur ulang dari nukleosida). Biosintesis de novo dapat 

diumpamakan sebagai produksi mobil jadi, sedangkan jalur penyelamatan dapat 

diumpamakan sebagai perakitan mobil. Biosintesis merupakan tahap “committed”, 

yaitu tahap “point of no return” (irriversible), terjadi pada awal jalur biosintesis, dan 

sering diregulasi oleh produk akhir (feedback inhibition).   
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Gambar 2.11.Skema jalur penyediaan nukleotida 

 

2.6.  Biodegradasi purin menjadi asam urat 

Katabolisme berbagai nukleotida purin mengarah ke pembentukan asam urat. Jalur 

utama katabolisme purin pada hewan diskemakan pada Gambar 2.12. Berbagai 

nukleotida dikonversi pertama-tama menjadi nukleosida oleh nukleotidase 

intraseluler. Nukleotidase tsb diregulasi dengan ketat sehingga substratnya yang 

berfungsi di banyak proses vital, tidak berada dalam keadaan kurang dibawah 

ambang batas. Nukleosida didegradasi oleh enzim purine nucleoside phosphorylase 

(PNP) dan melepaskan basa purin dan ribosa-l-P. Baik adenosin atau 

deoksiadenosin adalah substrat untuk PNP. Sebaliknya, nukleosida-nukleosida tsb 

dikonversi menjadi inosin oleh adenosine deaminase. Produk PNP digabung dengan 

xanthin oleh guanin deaminase dan xanthin oxidase, dan xanthin kemudian 

dioksidasi menjadi asam urat oleh enzim tsb.(Gambar 2.12. dan 2.13.). 
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Gambar 2.12. Jalur 

utama katabolisme 

purin 

 

Gambar 2.13. Skema jalur pembentukan asam urat 
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Enzim kunci yang berperan dalam pembentukan asam urat adalah Xanthine Oxidase 

Xanthin oxidase banyak terdapat pada hati, mukosa usus dan susu. Enzim ini mampu 

mengoksidasi hipoxanthin menjadi xanthin dan xanthin menjadi asam urat (Gambar 

2.14). Xanthin oxidase merupakan enzim yang agak “sembarangan”, yang 

mengunakan oksigen molekuler untuk mengoksidasi berbagai purin, pteridin, dan 

aldehida, menghasilkan H2O2. Xanthin oxidase mempunyai pusat FAD, nonheme Fe-

S, dan kofaktor molybdenum sebagai gugus prostetis untuk transfer elektron.   

 

Gambar 2.14.  Xanthin oxidase mengkatalisis reaksi hidrosilase 
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Produk akhir dari katabolisme purin adalah asam urat. Mammalia selain manusia 

memiliki enzim urate oksidase dan mengekskresikan allantoin (Gambar 2.16) yang 

mudah larut sebagai produk akhir. Manusia tidak mempunyai enzim tsb sehingga 

urat menjadi produk akhir. Asam urat dibentuk terutama di hati dan dieksresikan oleh 

ginjal lewat urin (Gambar 2.11.).  

a. Tahap perubahan Nukleotida menjadi basa nitrogen 

Nukleotida guanin dihidrolisis menjadi nukleosida guanosin yang mengalami 

fosforolisis menjadi guanin dan ribosa 1-P. Nukleotidase intraseluler pada manusia 

tidak terlalu aktif terhadap AMP. Bahkan AMP diaminasi oleh enzim adenilat (AMP) 

deaminase menjadi IMP. Dalam katabolisme nukleotida purin, IMP kemudian 

didegradasi melalui proses hidrolisis yang dikatalisis oleh nukleotidase menjadi 

inosin dan kemudian mengalami fosforolisis menjadi hipoxanthin. 

Adenosin tidak dibentuk tetapi biasanya berasal dari S-Adenosylmethionine selama 

reaksi transmetilasi. Adenosin diaminasi menjadi inosin oleh enzim adenosin 

deaminase. Kekurangan baik adenosin deaminase atau purin nukleosida fosforilase 

mengakibatkan dua jenis penyakit immunodefisiensi yang mekanismenya belum 

diketahui dengan jelas.  

Pada defisiensi adenosin deaminase, kedua immunitas sel T dan B dipengaruhi. 

Defisiensi Fosforilase memengaruhi sel-sel T tetapi sel-sel B nya normal. Pada 

September 1990, seorang anak perempuan usia 4 tahun yang mengalami defisiensi 

adenosine deaminase diterapi dengan memasukkan gen penganti ke sel-selnya 

(Terapi gen). Keberhasilan pengobatan terapi gen masih terus dijajagi 

keberhasilannya.  

Purin yang termetilasi atau tidak dikatabolisme tergantung pada lokasi gugus metil 

nya. Jika metil terletak pada -NH2, dilepas bersama dengan -NH2 dan intinya 

dimetabolisme sebagaimana biasa. Jika metil terdapat pada nitrogen cincin, senyawa 

diekskresikan bersama urin tanpa perubahan.  

b. Tahap perubahan dari basa nitrogen menjadi asam urat 

Nukleotida adenin dan guanin bertemu dengan senyawa antara xanthin. Hipoxanthin, 

mewakili adenin asli, dioksidasi menjadi xanthin oleh enzim xanthin oxidase. Guanin 
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dideamniasi dan melepas gugus amino sebagai ammonia, sehingga menjadi xanthin. 

Jika proses ini terjadi dalam jaringan selain hati, sebagian besar ammonia akan 

ditransport ke hati sebagai glutamin agar dapat dieksresikan sebagai urea.  

Xanthin, seperti hipoxanthin, dioksidasi oleh oksigen dengan bantuan xanthin 

oxidase sehingga menghasilkan hidrogen peroksida yang kemudian didegradasi oleh 

katalase. Xanthin oxidase terdapat banyak hanya di hati dan usus. Jalur nukleotida, 

kemungkinan menjadi basa bebas, terdapat di banyak jaringan. 

2.7.  Kelebihan asam urat 

a. Hiperurisemia dan gout: kelebihan asam urat 

Hiperurisemia adalah suatu keadaan peningkatan secara kronik kadar asam urat 

dalam darah. Keadaan ini bisa disebabkan oleh gangguan pada katabolisme purin, 

gangguan dalam ekskressi asam urat oleh ginjal, dan/atau asupan makanan yang 

banyak mengandung purin Penyebab biokimiawi dari gout bervariasi. Berbeda 

dengan asam urat, hipoxanthin dan xanthin tidak terakumulasi hingga mencapai 

konsentrasi yang berbahaya sebab keduanya lebih mudah larut air sehingga lebih 

mudah diekskresikan. 

Gout adalah istilah klinis untuk menggambarkan konsekuensi fisiologis dari asam 

urat yang berlebihan dalam cairan tubuh.  Asam urat dan garam urat tak larut air dan 

cenderung mengendap jika terdapat dalam jumlah banyak. Simptom utama yang 

umum dijumpai adalah nyeri rematik (arthritic pain) pada sendi-sendi sebagai hasil 

dari endapan urat di tulang rawan. Jari kaki besar biasanya rentan. Kristal urat juga 

biasa ditemukan pada batu ginjal dan dapat menimbulkan rasa sakit karena 

penyempitan saluran kemih.  
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Gambar 2.15. Allopurinol, analog  hypoxanthine, suatu inhibitor yang 

potensial untuk xanthine oxidase 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16.  Katabolisme asam urat menjadi allantoin, asam allantoat, urea, dan 

ammonia 
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Gout adalah kondisi patologis yang ditandai dengan melebihi standar kadar asam 

urat di darah (3-7 mg/dl normal). Hiperurisemia tidak selalu simptomatik, tetapi pada 

individu tertentu sering memicu endapan kristal sodium urat di sendi sendi dan 

jaringan. Biasanya disertai dengan nyeri ekstrem. Istilah gout harus dibatasi pada 

hiperurisemia dengan adanya deposit tophi. 

Asam urat yang tak berdissosiasi. Garam monosodium sedikit larut di darah. 

Rendahnya kelarutan tsb sesungguhnya tidak mengganggu urin kecuali urin dalam 

keadaan sangat asam atau mengandung banyak [Ca2+]. Garam urat mengendap 

bersama garam calcium dan dapat membentuk batu ginjal atau empedu. Pada 

konsentrasi yang tinggi, urat dalam darah dapat menimbulkan gout.  

Urat dalam darah dapat mengakumulasi karena produksinya yang berkelebihan atau 

ekskresinya terganggu/berkurang. Pada gout yang disebabkan oleh overproduction 

dari asam urat, kerusakan dalam mekanisme kontrol menentukan produksi prekursor 

nukleotida, tidak langsung asam urat. Pengendalian utama produksi urat yang 

diketahui adalah ketersediaan substrat (nukleotida, nukleosida atau basa bebas). 

Pendekatan pengobatan gout biasanya dilakukan dengan pemberian allopurinol, 

suatu isomer hipoxanthin. Allopurinol adalah substrat xanthine oxidase, tetapi 

produknya melekat kuat sehingga enzim tidak mampu mengoksidasi substrat 

normalnya. Produksi asam urat dikurangi dan kadar xanthin dan hipoxanthin dalam 

darah meningkat. Keduanya lebih larut daripada urat dan tidak terdeposit sebagai 

kristal di sendi-sendi. Pendekatan pengobatan lainnya adalah dengan menstimulasi 

sekresi urat lewat urin.  

b. Lysch-Nyhan Syndrome: gangguan karena defisiensi HGPRT 

Simptom sindrom Lysch-Nyhan adalah arthritis gout yang dapat melumpuhkan akibat 

dari akumulasi asam urat yang sangat berkelebihan, sebagai produk degradasi purin. 

Kecuali itu sindrom ini juga dapat menyebabkan terjadinya kelainan fungsi sistem 

saraf yang mengakibatkan kemunduran atau gangguan mental, perilaku aggressif, 

dan mutilasi diri.  

Sindrom Lysch-Nyhan disebabkan oleh defisiensi aktivitas HGPRT. Gen struktural 

HGPRT terdapat di kromoosom X, sehingga sindrom ini merupakan penyakit 
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bawaan/keturunan, resesif, sifat terkait seks (sex-linked trait) yang hanya terjadi pada 

laki-laki.  

Dampak negative dari defisiensi HGPRT menegaskan bahwa penyelamatan purin 

punya peran yang lebih penting daripada hanya untuk pemulihan penghematan 

energi dari basa-basa nitrogen. Meskipun HGPRT tampaknya hanya punya peran 

kecil dalam metabolisme purin, ketiadaannya menimbulkan akibat nyata. Biosintesis 

purin meningkat secara drastis sehingga kadar asam urat dalam darah sangat 

meningkat. Perubahan tsb memperkuat pendapat bahwa pengurangan konsumsi 

PRPP oleh HGPRT meningkatkan ketersediaannya untuk glutamin-PRPP 

amidotransferase, sehingga meningkatkan biosintesis purin secara keseluruhan dan 

pada akhirnya produksi asam urat. Perlu dipertanyakan mengapa defisiensi satu 

enzim tunggal dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan neurologis. Gejala 

defisiensi HGPRT dapat dideteksi saat janin masih dalam kandungan 

(amniocentesis). 
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Gambar 2.17. Konsekuensi metabolik dari defisiensi HGPRT  
Factor keturunan dalam sindrom Lysch-Nyhan 
Defisiensi HGPRT mengakibatkan peningkatan              
kadar PRPP dan menstimulir sintesis purin de novo.  
Konsekuensinya terjadi peningkatan produksi asam urat. 
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c. Severe Combined ImmunodeficiencySyndrome (SCID): tiadanya 

Adenosine Deaminase sebagai sebab dari penyakit keturunan ini  

Severe combined immunodeficiency syndrome, atau SCID, adalah gangguan 

penyakit keturunan yang ditandai dengan hilangnya respon immun terhadap 

serangan infeksi. Ketidakcukupan atau kemunduran immunologis (immunological 

insufficiency) menentukan ketidakmampuan limfosit B dan T untuk membelah dan 

menghasilkan antibodi untuk merespon antigen. Sekitar 30% pasien SCID menderita 

defisiensi enzim adenosin deaminase (ADA). Defisiensi ADA juga terkait dengan 

munculnya penyakit lain, termasuk AIDS, anemia, dan berbagai limphoma dan 

leukemia. 

Terapi gen, reparasi defisiensi genetik dengan memasukkan gen, telah dicoba untuk 

mengobati pasien SCID karena gen ADA mengalami kerusakan. ADA adalah Zn2+-

dependent enzyme, dan defisiensi Zn2+ juga dapat menimbulkan kemunduran fungsi 

immun.  

 

 

Gambar 2.18. Efek peningkatan kadar deoksiadenosin pada metabolisme purin 

Defisiensi ADA, deoksiadenosin tidak dikonversi menjadi deoksiinosin sebagaimana 

biasanya melainkan diselamatkan oleh nukleosida kinase, yang mengkonversinya 
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menjadi dAMP, mengakibatkan akumulasi dATP dan penghambatan sintesis 

deoksinukleotida (Gambar 2.18.) sehingga replikasi DNA terhenti.  

Tiadanya ADA, membuat deoksiadenosin tidak didegradasi melainkan dikonversi 

menjadi dAMP dan kemudian menjadi dATP. dATP merupakan inhibitor umpan balik 

yang kuat  dari biosintesis deoksinukleotida. Tanpa deoksiribonukleotida, DNA tidak 

dapat direplikasi dan tidak dapat membelah (Gambar 2.18.). Sel-sel yang membelah 

dengan cepat, misal limfosit sangat peka jika sintesis DNAnya terganggu.  

2.8. Penutup 

Selain proses biosintesis purin, salvage pathway digunakan sebagai penyedia purin. 

Kecuali jika cincin dimetilasi, purin diaminasi (gugus amino berperan dalam 

persediaan ammonia secara umum) dan cincin dioksidasi menjadi asam urat agar 

dapat dieksresi. Karena cincin purin dieksresikan secara utuh, maka tidak ada energi 

yang dihasilkan. Hiperurisemia terjadi karena konsentrasi asam urat dalam plasma 

melebihi standard akibat dari produksi berlebihan asam urat atau penuruan ekskresi 

asam urat. Gout adalah penyakit inflamasi yang terjadi karena hiperurisemia dan 

pembentukan kristal monosodium urat (MSU). 

Latihan soal 

C. Uraikan jawaban dengan jelas untuk pertanyaan dibawah ini! 

1. Mengapa PRT penting dalam penyelamatan  (salvage) purin? 

2. Apakah peran dari xanthin oxidase? 

3. Apakah perbedaan antara hiperurisemia, gout dan tophi? 

4. Apakah sindrom Lysch-Nyhan dan SCID itu? 

D. Pilihan ganda 

1. Seseorang yang alergi terhadap penisilin bisa diberi sulfoamida sebagai 

alternative pengobatan infeksi bakteri. Sel-sel manuais tidak dipengaruhi 

oleh sulfoamida tetapi sulfoamida mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri karena mampu menghambat  

a. DNA polimerase 

b. RNA polymerase 

c. Ribonukleotida reduktase 
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d. Mismatch repair 

e. Sintesis folat 

2. Allopurinol adalah inhibitor xanthin oksidase. Pemberian allopurinol pada 

pasien penderita gout dengan HGPRT yang normal diharapkan dapat 

mengakibatkan semua hal tsb dibawah ini kecuali 

a. Penurunan sintesis IMP secara de novo 

b. Penurunan urat dalam urin 

c. Ppeningkatan hipoxanthin dalam darah 

d. Peningkatan tingkat PRPP 

e. Peningkatan xanthin dalam darah 

3. Jaringan yang tidak aktif dalam sintesis nukleotida adenine, kebutuhan 

adenine diperoleh dari 

a. Adenine salvage dengan penggunaan A-PRT 

b. Memerlukan penyerapan ATP dari darah 

c. Tergantung pada aktivitas nukleosida fosforilasee 

d. Disediakan sepenuhnya oleh aktivitas adenilat kinase 

e. Melibatkan hypoxanthin salvage dengan penggunaan HGPRT 

4. Reduksi dan pemecahan cincin yang mengandung nitrogen terjadi pada  

A. Katabolisme guanine dan/atau 

B. Katabolisme urasil 

a. Hanya A 

b. Hanya B 

c. A atau B 

d. Tidak A dan tidak B 

e. A dan B 

5. Asam orotat merupakan senyawa antara dari 

A. Katabolisme guanine 

B. Katabolisme urasil 

a. Hanya A 

b. Hanya B 

c. A dan B 

d. Tidak A atau tidak B 

e. A atau B 

6. Thioredoxin diperlukan dalam 
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a. Konversi AMP menjadi ATP 

b. Konversi dUMP menjadi dTMP 

c. Konversi ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida 

d. Penghambatan xanthin oksidase sebagaoi pengobatan gout 

e. Degradasi nucleoprotein. 

7. Dalam biosintesis purin, nukleotida mengalami serentetan reaksi fosforilasi. 

Reaksi fosforilasi pertaman menghasilkan nukleotida difosfat, reaksi ini 

dikatalisis oleh enzim.... 

a. Adenilat kinase dan adenilosuksinase 

b. Guanilat kinase dan adenilosuksinase 

c. Adenilat kinase dan guanilat kinase 

d. IMP dehidrogenase dan Adenilat kinase 

e. Adenilosuksinase dan IMP dehidrogenase 

8. Enzim yang terlibat dalam proses perubahan hipoxanthin menjadi AMP 

atau guanin menjadi GMP adalah.... 

a. Adenin fosforibosiltransferase 

b. Hipoxantin fosforibosiltransferase 

c. Hpoxanthin-guanin fosforibosiltransferase 

d. IMP dehidrogenase 

e. Adenilosuksinat kinase 

9. Penyelamatan purin memerlukan ... dan ... untuk menggiatkan PRPP 

sehingga membentuk nukleotida 

a. Adenin dan guanin 

b. Adenin dan sitosin 

c. Sitosin dan timin 

d. Hipoxanthin dan guanin 

e. Hipoxanthin dan sitosin 

10. Enzim kunci yang berperan dalam pembentukan asam urat adalah.... 

a. Hipoxanthin oksidase 

b. Xanthin oksidase 

c. Fosforilbosiltransferase 

d. Adenilosuksinat kinase 

e. Hipoxanthin fosforilbosiltransferase 
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BAB 3. METABOLISME 

PIRIMIDIN 

 

 

Garis besar 

a. Biosintesis pirimidin 

b. Pembentukan karbamoil fosfat 

c. Pembentukan asam orotat 

d. Pembentukan nukleotida-pirimidin 

e. Regulasi biosintesis pirimidin 

f. Biodegradasi pirimidin 

g. Penyelamatan pirimidin (Salvage) 

h. Gangguan metebolisme pirimidin: Orotat asidurik 

i. Perbandingan antara metabolisme purin dan pirimidin 

 

 

 

 

3.1.  Biosintesis pirimidin 

Berbeda dengan purin, pirimidin tidak disintesis sebagai turunan nukleotida. Cincin 

pirimidin sudah dibentuk sebelum melekat atau berikatan pada molekul ribosa-5-P.  

Cincin pirimidin terdiri dari enam atom dan  dibentuk dari dua molekul prekursor yaitu 

karbamoil-P dan asam aspartat (Gambar 3.1 dan 3.2). Biosintesis pirimidin terdiri dari 

12 tahap, tetapi bisa dikategorikan menjadi tiga tahap utama berdasarkan produk 
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utama yang dibentuknya (Tabel 1.1), yaitu tahap pembentukan karbamoil fosfat, 

tahap pembentukan asam orotat, dan tahap pembentukan nukleotida pirimidin.  

Tabel 3.1. Tahapan biosintesis pirimidin 

Pembentukan  metabolit  Tahap Produk 

Pembentukan karbamoil 

fosfat 

1 CAP: Karbamoil fosfat 

Pembentukan asam orotat 2 CA: Asam aspartat karbamoil 

fosfat  

3 DHOA: Asam dihidroorotat  

4 OA: asam orotat 

Pembentukan nukleotida 5 OMP 

6 UMP 

7 UDP 

8 UTP 

9 CTP 

10 dUDP: dideoksiuridin difosfat 

11 dUMP:dideoksiuridin monofosfat 

12 TMP 

Mengingat molekul pirimidin lebih kecil daripada purin, maka sintesisnya lebih 

sederhana tetapi berasal dari sejumlah komponen yang tersedia atau telah ada. 

Nitrogen amida glutamin dan karbon dioksida menjadi atom no 2 dan 3 cincin 

pirimidin. Mereka melakukannya setelah sebelumnya diubah menjadi Karbamoil 

fosfat. Empat atom lainnya disediakan oleh aspartat. Sebagaimana pada nukleotida 

purin, gula fosfat disediakan oleh PRPP. 
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3.2.  Pembentukan karbamoil fosfat (Tahap 1 biosintesis pirimidin) 

Substrat dari  karbamoil fosfat sintetase II adalah  𝐻𝐶𝑂3
−, H2O, glutamin, dan  2 ATPs 

(Gambar 3.3). Tahap pertama ini terdiri dari tiga tahap lagi, yaitu  

Tahap 1. ATP pertama yang dikonsumsi oleh sintesis karbamoil fosfat digunakan 

untuk pembentukan karboksi-fosfat sebagai bentuk aktif dari CO2.  

Tahap 2: Karboksi-fosfat (juga disebut karbonil-fosfat) kemudian bereaksi dengan 

glutamin-amida untuk menghasilkan karbamat dan glutamat.  

Tahap 3: Karbamat difosforilasi oleh ATP kedua untuk menbentuk ADP dan 

karbamoil fosfat. 

Sintesis pirimidin diawali dengan karbamoil fosfat yang disintesis di sitosol jaringan 

yang mampu membentuk pirimidin (tertinggi di limpa, GI tract, dan testes). Proses ini 

menggunakan enzim yang berbeda-beda tidak seperti sintesis urea yang hanya satu 

enzim. Karbamoil fosfat sintetase II (CPS II) mengubah glutamin menjadi ammonia 

bebas dan tidak memerlukan N-Asetilglutamat. 

Ada dua enzim untuk sintesis karbamoil fosfat, yaitu 

 Karbamoil fosfat sintetase II (CPS II) yang mengkatalisis biosintesis 

pirimidin dari karbamoil fosfat. Enzim ini terdapat di sitosol (a 

cytosolic enzyme).  

 Karbamoil fosfat sintetase I, berperan dalam siklus urea dan 

biosistesis arginin. Enzim ini terdapat di mitokondria.  
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Gambar 3.1. Jalur biosintesis nukleotida pirimidin 

  

Gambar 3.2. Molekul pembentuk cincin pirimidin (enam atom) 
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Gambar 3.3.  Reaksi yang dikatalisis oleh enzim karbamoil fosfat sintetase II (CPS 
II) 

Catatan: berbeda dengan karbamoil fosfat sintetase I, CPS II menggunakan 
glutamin-amida, bukan NH4

+, untuk membentuk karbamoyl-P. 
 

3.3.  Pembentukan asam orotat (Tahap 2 s/d 4) 

Karbamoil fosfat  berkondensasi dengan aspartat yang dikatalisis oleh aspartat 

transkarbamilase sehingga menghasilkan  N-karbamilaspartat yang dikonversi 

selanjutnya menjadi dihidroorotat. 

Pada manusia, CPS II, aktivitas asp-transkarbamilase, dan dihidroorotase 

merupakan bagian dari satu protein yang multifungsional. 
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Oksidasi cincin merupakan proses yang kompleks dan belum benar-benar dipahami 

keberadaan enzim yang menghasilkan piridin bebas, asam orotat. Enzim ini terdapat 

di permukaan luar membran dalam mitokondria, berbeda dengan enzim lainnya yang 

terdapat di sitosol. Perbedaan konstras dari sintesis purin yang nukleotidanya 

dibentuk pertama kali sedangkan pirimidin yang disintesis pertama adalah basa 

bebas. 

Tahap 2: kondensasi karbamoil fosfat dan  aspartat menghasilkan karbamoil-

aspartat yang dikatalisis oleh aspartat transkarbamoilase (ATCase). ATCase 

mengkatalisis kondensasi karbamoil fosfat dengan aspartat membentuk karbamoil-

aspartat (Gambar 3.3.). Tidak ada masukan atau input ATP yang diperlukan pada 

tahap ini sebab karbamoil fosfat mewakili  “activated” gugus karbamoil.  

Karbamoil fosfat dikatalisis oleh CPS II dalam Mammalia tidak mempunyai pilihan 

lain selain bergabung dengan pirimidin. CPS pada mamalia dapat dilihat sebagai 

tahap kunci dari jalur pirimidin de novo. Bakteria mempunyai satu CPS, dan produk 

karbamoil fosfat nya bergabung ke arginin demikian juga pirimidin. Jadi tahap kunci 

dari sintesis pirimidin pada bakteria  terletak di reaksi berikutnya yang dimediasi oleh 

aspartat transkarbamoilase (ATCase). 

Tahap 3: kondensasi intramolekuler dikatalisis oleh dihidroorotat menghasilkan 

cincin heterosiklis dengan enam anggota khas pirimidin. Produknya adalah 

dihidroorotat (DHO). Tahap ketiga dari sintesis pirimidin merupakan penutupan cincin 

dan dehidrasi melalui ikatan gugus –NH2 yang berasal dari karbamoil-P dengan b-

COO- dari aspartat yang terdahulu. Sintesis pirimidin mencakup penutupan cincin 

dan dehidrasi melalui pembentukan ikatan dengan gugus -NH2 yang dibawa oleh 

karbamoil-P dengan b-COO- dari aspartat). Reaksi ini dikatalisis oleh enzim 

dihidroorotase.  Produk dari reaksi ini adalah dihidroorotat, suatu senyawa bercincin 

enam. Dihidroorotat tidak merupakan pirimidin yang sesunguhnya, tetapi jika 

dioksidasi menghasilkan orotat.  

Tahap 4: oksidasi DHO oleh enzim dihidroorotat dehidrogenase sehingga dihasilkan 

orotat. (Pada bakteria, NAD+ adalah aseptor elektron dari DHO.) Tahap ke empat 

(oksidasi) dikatalisis oleh dihidroorotat dehidrogenase. Dihidroorotat dehidrogenase 
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pada bakteri adalah NAD+-linked flavoprotein, yang tak lazim dalam proses baik FAD 

dan FMN. Enzim ini memiliki pusat non-heme FE-S (nonheme Fe-S centers) sebagai 

gugus prostetik redoks tambahan.   

Pada eukarion, dihidroorotat dehidrogenase merupakan protein yang terdapat pada 

bagian dalam membran mitokondria. Aseptor e- nya adalah quinon, dan reducing 

equivalents dari dihidroorotat dapat digunakan untuk mendorong sintesis ATP 

melalui fosforilasi oksidatif. Pada tahap ini, ribosa-5-fosfat berikatan dengan N-1 dari 

orotat, menghasilkan nukleotida pirimidin orotidine-5'-monophosphate, atau  OMP 

(Tahap 5, Gambar 3.3.)  

Donor ribosa-fosfat adalah PRPP; enzim yang berperan adalah orotat fosforibosil 

transferase. Reaksi berikutnya dikatalisis oleh OMP dekarboksilase. Dekarboksilasi 

OMP menghasilkan UMP (uridine-5'-monophosphate, or uridylic acid), satu dari dua 

pirimidin umum ribobukleotida.  

  

Gambar 3.4.  Jalur biosintesis pirimidin 

3.4.  Pembentukan nukleotida-pirimidin (Tahap 5 sd 12) 

Asam orotat dikonversi menjadi nukleotida  dengan PRPP. OMP kemudian 

dikonversi tidak melalui alur bercabang, menjadi nukleotida pirimidin lainnya. 
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Dekarboksilasi OMP menghasilkan  UMP. O-PRT dan OMP dekarboksilase juga 

merupakan satu protein yang multifungsional. Setelah konversi UMP menjadi 

trifosfat, amida glutamin ditambahkan bersama dengan ATP sehingga menghasilkan 

CTP. 

Tahap 5: PRPP menyediakan molekul ribosa-5-P yang mentransformasi orotat 

menjadi orotidin-5'-monofosfat, suatu nukleotida pirimidin. Perlu dicatat bahwa orotat 

fosforibosil transferase menggabungkan N-1 dari pirimidin ke gugus ribosil dengan 

b-configuration. Berikutnya PPi akan mengalami hidrolisis.  

Tahap 6: Dekarboksilasi OMP oleh OMP dekarboksilase dan dihasilkan UMP. 

Biosintesis pirimidin merupakan contoh suatu “Metabolic Channeling”. Pada bakteria, 

enam enzim berperan dalam biosintesis pirimidin de novo, masing-masing secara 

independen mengkatalisis tahap tertentu dari jalur tsb. Berbeda dengan pada hewan, 

aktivitas keenam enzim terdapat hanya pada tiga protein. Dua diantaranya bersifat 

polipeptida multifungsi, sedangkan yang satu rantai polipeptida memiliki dua atau 

lebih pusat enzim.  

Tiga tahap pertama dari sintesis pirimidin, CPS-II, aspartat transkarbamoilase, dan 

dihidroorotase, terdapat pada satu polipeptida sitosol 210-kD tunggal. Enzim 

multifungsional ini merupakan produk dari satu gen tunggal yang dilengkapi dengan 

situs aktif untuk aktivitas ketiga enzim tsb. Tahap 4 dikatalisis oleh DHO 

dehidrogenase,suatu enzim terpisah yang terkait dengan permukaan luar membran 

dalam mitokondria, tetapi  aktivitas enzim ini mempersiapkan tahap 5 dan 6, namanya 

orotat fosforibosiltransferase dan OMP dekarboksilase pada mamalia, juga 

ditemukan pada polipeptida sitosol tunggal yang dikenal dengan UMP sinthase.  

Jalur biosintesis pada hati burung juga dapat menjadi contoh dari metabolic 

channeling. Tahap 3, 4, dan 6 sintesis purin de novo dikatalisis oleh tiga aktivitas 

enzim yang terdapat pada satu polipeptida tunggal multifungsional. Tahap 7 dan 8 

dan tahap 10 dan 11 oleh peptida bifungsional. Jalur biosintesis purin pada hati 

burung merupakan contoh dari proses saluran metabolisme (metabolic channeling). 

Jika pada tahap 3, 4, dan 6 sintesis purin de novo dikatalisis oleh tiga aktivitas enzim 
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pada polipeptida multifungsional tunggal , maka tahap 7 dan 8 dan tahap 10 dan 11 

oleh polipeptida bifungsional.  

Enzim multifungsional tsb memiliki beberapa keuntungan, yaitu 

 Produk dari satu reaksi merupakan substrat bagi reaksi berikutnya. 

Produk tsb tetap melekat dan disalurkan langsung ke situs aktif 

berikutnya.  

 Saluran metabolisme (metabolic channeling) lebih efisien sebab 

substrat tidak dilarutkan ke lingkungannya dan tidak perlu pusat 

(pool) untuk mengakumulasinya.  

 Sintesis ribonukleotida, terutama UTP dan CTP.  

Dua produk ribonukleotida pirimidin berasal dari UMP melalui jalur sama yang tak 

bercabang. Pertama, UDP dibentuk UMP melalui ATP-dependent nucleoside 

monophosphate kinase.  

UMP + ATP 34                UDP + ADP 

Kemudian, UTP dibentuk oleh nucleoside diphosphate kinase.  

UDP + ATP 34                            UTP + ADP 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Sintesis CTP dari UTP 

CTP sintetase mengkatalisis aminasi posisi-4 dari cincin pirimidin UTP dan dihasilkan 

CTP. Pada eukarion, NH2 ini berasal dari amida-N glutamin dalam bakteria, NH4
+ 

melayani peran ini.   
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Aminasi UTP pada posisi-6 menghasilkan CTP. Enzim, CTP sintetase, adalah 

glutamin amidotransferase (Gambar 3.5). Hidrolisis ATP menghasilkan energi yang 

digunakan untuk melakukan reaksi.   

 

3.5.  Regulasi Biosintesis Pirimidin 

a. Regulasi aspartat transkarbamoilase (ACTase) 

Aktivitas enzim kedua, aspartat transkarbamoylase (ATCase) dari jalur biosintesis 

nukleotida pirimidin dikendalikan oleh regulasi allosterik (Gambar 3.6.).  

 

 
Gambar 3.6. Regulasi metabolisme pirimidin 

Aktivitas enzim kedua, aspartat  
 
 

 

Gambar 3.7. Biodegradasi nukleotida pirimidin 

Defosforilasi dan pemecahan nukleosida: Basa bebas dikonversi menjadi NH3, CO2, 

β-alanin, (β-aminoisobutirat). Merupakan metabolit yang mudah larut dan dapat 

dieksresikan bersama urin (Gambar 3.7).  

Pengendalian atau regulasi sintesis nukleotida pirimidin pada manusia dilakukan oleh 

cytoplasmic CPS II. UTP menghambat enzim tsb secara kompetitif dengan ATP. 

PRPP mampu mengaktivasinya. Situs sekunder lain juga ditemui pada pengendalian 
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tsb. (Misal  OMP dekarboksilase dihambat oleh UMP dan CMP). Dalam kondisi 

normal tampaknya tidak terlalu penting.  

Pada bakteri, aspartat transkarbamilase merupakan enzim pengendali. Hanya ada 

satu karbamoil fosfat sintase pada bakteri sebab bakteri tidak memiliki mitokondria. 

Karbamoil fosfat oleh karena itu berpartisipasi dalam jalur bercabang dalam 

organisme tsb yang menghasilkan baik nukleotida pirimidin atau arginin.  

b. Interkonversi nukleotida 

Monofosfat dibentuk secara de novo sedangkan trifosfat berasal dari monofosfat tsb. 

Tentu ketida bantuk tsb berada dalam keadaan ada beberapa enzim yang 

dikelompokkan dalam nukleosida monofosfat kinase yang mengkatalisis reaksi 

umum yang reversible.  

Basa-monofosfat + ATP → Basa-difosfat + ADP 

Misal  Adenilate kinase: AMP + ATP → 2 ADP 

Ada sejumlah enzim untuk GMP, satu untuk pirimidin dan juga enzim untuk mengenal 

bentuk deoksi nya.  

Serupa, difosfat dikonversi menjadi trifosfat oleh nukleosida difosfat kinase: 

BDP + ATP = BTP + ADP 

Kemungkinan hanya ada satu nukleosida difosfat kinase dengan spesifitas yang luas. 

Mungkin agar dapat menjaga equilibrium. 

Biosintesis pirimidin pada bakteria diregulasi secara allosterik pada aspartat trans-

karbamoilase (ATCase). Escherichia coli ATCase dihambat secara regulasi umpan 

baik oleh produk akhir, CTP. ATP, yang bisa dilihat sebagai signal baik untuk 

ketersediaan energi maupun untuk penyediaan purin, adalah aktivator allosterik dari 

ATCase. CTP dan ATP berkompetisi untuk situs allosterik pada enzim. Pada 

bakteria, UTP, bukan CTP, bertindak sebagai inhibitor umpan balik ATCase. 
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Pada hewan, CPS-II mengkatalisis tahap yang committed dalam sintesis pirimidin 

dan berperan sebagai titik fokus untuk regulasi allosterik. UDP dan UTP adalah 

inhibitor umpan balik dari CPS-II, sedangkan PRPP dan ATP adalah aktivator 

allosterik. Dengan perkecualian ATP, senyawa-senyawa tsb tidak digunakan sebagai 

substrat CPS-II atau aktivitas dua enzim. Dengan perkecualian ATP yang tidak 

menjadi substrat CPS-II atau aktivitas dari kedua enzim lainnya (Gambar 3.8). untuk 

membandingkan alur regulasi sintesis pirimidin pada bakteria dan hewan.  

  

 

 

 

Gambar 3.8. Perbandingan antara alur sintesis pirimidin pada E.coli dan hewan. 

Regulasi terjadi pada tahap pertama dari jalur (committed step). 

2 ATP + CO2 + glutamin →karbamoil fosfat 

Dihambat oleh UTP. Jika sel memiliki banyak UTP maka sel tidak memuat lebih dari 

yang diperlukan. Inilah salah satu contoh feedback inhibition.  

3.6.  Biodegradasi pirimidin 

Seperti halnya purin, pirimidin bebas dapat diselamatkan (salvaged) dan didaur ulang 

membentuk nukleotida melalui reaksi phosphoribosyltransferase serupa dengan 

yang dibahas Bab sebelumnya. Katabolisme pirimidin mengakibatkan degradasi 

cincin pirimidin menjadi produk-produk seperti substrat aslinya, yaitu aspartat, CO2, 

dan ammonia (Gambar 3.7.). β-alanin dapat didaur ulang untuk mensintesis koenzim 

A. Katabolisme basa pirimidin, timin menghasilkan asam b-amino-isobutirat dan 

bukan b-alanin.  

Jalur tsb penting untuk sintesis empat ribonukleotida utama, yaitu ATP, GTP, UTP, 

dan CTP. Senyawa tsb berperan sebagai koenzim dalam metabolisme dan menjadi 

senyawa antara prekursor sintesis asam ribonukleat (RNA). Diperkirakan 90% asam 
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nukleat total dalam sel adalah RNA, sisanya adalah DNA. DNA berbeda dengan RNA 

karena polimernya tersusun dari deoksiribonukleotida, satu diantarnya adalah asam 

deoksithimidilat.  

Berbeda dengan purin, pirimidin mengalami pembentukan cincin dan merupakan 

produk akhir dari katabolisme asam amino-beta ditambah dengan ammonia dan 

karbon dioksida. Pirimidin dari asam nukleat atau sumber (pool) energi dibawah 

pengaruh nukleotidase dan pirimidin nukleosida fosforilase menghasilkan basa 

bebas. Gugus 4-amino baik dari sitosin dan  5-metil sitosin dilepas sebagai ammonia. 

Pembukaan cincin (Ring Cleavage) Agar cincin dapat dibuka, mereka harus 

pertama-tama direduksi oleh NADPH. Atom 2 dan 3 dari kedua cinncin dilepas 

sebagai ammonia dan karbon dioksida. Sisanya adalah asam amino beta. Beta-

amino isobutirat dari timin atau 5-metil sitosin sebagian besar diekskresi. Beta-alanin 

dari sitosin atau uracil dapat dieksresikan atau dimasukkan ke dipeptida otak dan 

otot, karnosin (his-beta-ala) atau anserin (metil his-beta-ala) (Gambar 3.9).  

 

Gambar 3.9. Skema jalur biodegradasi pirimidin 

3.7.  Penyelamatan basa (Salvage of Bases) pirimidin 

Penyelamatan purin dan pirimidin merupakan proses penting di banyak jaringan. 

Dikenal dua jalur untuk penyelamatan basa, yaitu penyelamatan purin (Bab 2) dan 

penyelamatan pirimidin (Salvaging Pyrimidines). Tipe jalur penyelamatan pirimidin 

terdiri dari dua tahap dan merupakan jalur utama untuk pirimidin, urasil dan timin. 
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Basa + Ribosa 1-fosfat → Nukleosida + Pi (nukleosida fosforilase) 

Nucleosida + ATP → Nukleotida + ADP (nucleoside kinase - irreversible) 

3.8.  Gangguan metabolisme pirimidin: Asidura orotat (sindrom Reye) 

Jarang menimbulkan gangguan klinis. Penyakit ini disebabkan oleh ketidak 

mampuan menggunakan karbamoil fosfat. Penyakit ini ditandai oleh terjadi kelebihan 

pembentukan asam orotat. Ada dua tipe, yaitu 

Tipe 1. defisiensi baik asam orotat fosforibosil transferase maupun oroditilat 

dekarboksilase  

Tipe 2. defisiensi oroditilat dekarboksilase saja 

Orotic acidura keturunan adalah suatu ganguan biosintesis pirimidin. UMP sintetase 

tidak berfungsi atau tidak dibentuk. Gen UMP sintetase terdapat di kromosom 3. 

Gangguan ini ditandai dengan ekskresi asam orotat. Akibatnya terjadi anemia yang 

parah dan kemunduran pertumbuhan. Penyakit ini sangat jarang, sekitar 15 kasus di 

dunia. Pengobatan dilakukan dengan pemberian UMP (Gambar 3.10). 

 

 

Gambar 3.10. Skema mekanisme pengobatan orotic acidura dengan UMP 

 

Biodegradasi pirimidin diuraikan oleh sel menjadi komponen basanya. Proses ini 

dilakukan melalui defosforilasi, deaminasi dan pemotongan ikatan glikosida. Urasil 

dan timin diuraikan melalui reduksi (berbeda pada biodegradasi purin yang melalui 
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oksidasi). Cincin pirimidin dapat diuraikan penuh menjadi produk terlarut (bandingkan 

dengan purin yang membentuk asam urat). Pirimidin juga dapat diselamatkan 

(salvage) melalui reaksi-reaksi dengan PRPP. Yang dikatalisis oleh pirimidin 

fosforibosiltransferase. Biodegradasi purin berbeda dengan pirimidin, tetapi 

penyelamatannya serupa.  

 

3.9.  Perbandingan metabolisme purin dan pirimidin 
 

 

 
 

Gambar 3.11. Skema perbandingan jalur metabolism purin dan pirimidin 
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Gambar 3.12. Skema singkat metabolisme nukleotida purin dan pirimidin  

Tabel 3.2. Perbandingan antara sintesis purin dan pirimidin 

PURIN PIRIMIDIN 

Disintesis pada PRPP Disintesis dulu kemudian ditambahkan pada 

PRPP 

Diregulasi oleh GTP/ATP Diregulasi oleh UTP 

Menghasilkan IMP Menghasilkan UMP /CMP 

Memerlukan energy Memerlukan energy  
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Gambar 3.13. Skema ringkas metabolisme nukleotida 

3.10. Penutup  
Basa purin dan pirimidin yang tidak didegradasi didaur ulang menjadi nukleotida. 

Daur ulang ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tubuh sehingga tetap 

diperlukan sintesisnya. Sintesis de novo nya berbeda-beda tergantung pada 

jaringannya. Sintesis de novo yang paling aktif terdapat di hati. Jaringan selain hati 

umumnya terbatas sintesisnya. Sintesis pirimidin terjadi pada berbagai jaringan. 

Untuk purin jaringan selain hati biosintesisnya sangat lambat sehingga diperlukan 

proses penyelamatan (salvage) dari basa yang disintesis di hati dan disalurkan ke 

jaringan lain melalui darah.  

"Salvage" purin terjadi karena adanya enzim xanthin oksidase, enzim kunci yang 

mengubah purin menjadi asam urat. Enzim ini sangat aktif di hati dan usus. Basa 

yang dihasilkan dalam jaringan selain hati tidak dapat mengubah menjadi asam urat 

jadi dapat diselamatkan (salvaged). Di hati tidak terjadi penyelamatan tetapi sangat 

aktif mensintesis, cukup untuk kebutuhannya sendiri ditambah untuk mensuplai 

jaringan perifer.  

 



54 
 

 
 

Latihan soal 

E. Uraikan jawaban dengan jelas untuk pertanyaan dibawah ini! 

1. Apakah peran dari karbamoil fosfat dalam biosintesis pirimidin? 

2. Bagaimana asam orotat dibentuk dalam jalur biosintesis pirimidin? 

3. Bagaimana proses penggabungan asam orotat dengan PRPP? 

4. Apakah enzim allosterik itu? 

5. Bagaimana biosintesis pirimidin diregulasi? 

6. Apakah orotat asidurik itu? 

7. Mengapa UMP bisa digunakan untuk pengobatan orotat asidurik? 

F. Pilihan Ganda 

1. Tiga tahap biosintesis pirimidin berdasarkan produk yang dibentuk berturut-

turut adalah... 

a. Pembentukan karbamoil fosfat, asam orotat, nukleotida 

b. Pembentukan nukleotida, asam orotat, karbamoil fosfat 

c. Pembentukan karbamoil fosfat, nukleotida, asam orotat 

d. Pembentukan guanin, adenosin dan nukleotida 

e. Pembentukan nukleotida, sitosin dan timin 

2. Substrat yang diperlukan untuk pembentukan karbamoil fosfat adalah.... 

a. HCO3-, H2O, glutamin dan ATP 

b. H2O, glutamin dan glutamat 

c. HCO3-, ATP dan glutamat 

d. Glutamin, glutamat, HCO3-, H2O 

e. Glutamat, H2O, HCO3-, ATP 

3. Peran dari karbamoil fosfat sintetase II (CPS II) pada sintesis pirimidin 

adalah.... 

a. Mengubah glutamin menjadi glutamat 

b. Mengubah glutamin menjadi asam amino bebas 

c. Mengubah asam amino menjadi glutamin 

d. Mengubah glutamat menjadi asam amino bebas 

e. Mengubah glutamat menjadi glutamin 

4. Dua enzim yang berperan dalam sintesis karbamoil fosfat adalah.... 

a. Fosfat sintetase I dan karbamoil sintetase II 
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b. Karbamoil fosfat I dan karbamoil fosfat II 

c. Karbamoil fosfat sintetase I dan karbamoil fosfat sintetase II 

d. Karbamoil fosfat sintetase I dan glutamin 

e. Karbamoil fosfat sintetase II dan glutamin 

5. Pada tahap kedua pembentukan asam orotat, kondensasi karbamoil fosfat 

dan aspartat menghasilkan karbamoil-aspartat yang dikatalisis oleh 

enzim.... 

a. CPS I 

b. CPS II 

c. ATCase 

d. Dihidroorotase 

e. Dehidrogenase 

6. Pirimidin bebas dapat diselamatkan dan di daur ulang membentuk 

nukleotida melalui reaksi.... 

a. Reaksi Fosforibosiltransferase 

b. Reaksi reduksi  

c. Reaksi asam basa 

d. Reaksi fosfotransferase 

e. Reaksi oksidasi 

7. Pada proses biodegradasi pirimidin, urasil dan timin diuraikan dengan 

reaksi.... 

a. Reaksi Fosforibosiltransferase 

b. Reaksi reduksi  

c. Reaksi asam basa 

d. Reaksi fosfotransferase 

e. Reaksi oksidasi 

8. Pada biosintesis nukleotida, senyawa yang digunakan sebagai sumber 

energi adalah.... 

a. Ribosa 

b. Nukleotida 

c. Basa nitrogen  

d. DNA 

e. RNA 

9. Gangguan metabolisme pirimidin ditandai oleh terjadinya .... 
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a. Kelebihan pembentukan asam orotat 

b. Kelebihan pembentukan karbamoil fosfat 

c. Kekurangan karbamoil fosfat 

d. Kekurangan asam orotat 

e. Kegagalan biodegradasi pirimidin 

10. Proses peruraian pirimidin menjadi komponen basa melalui proses.... 

a. Deaminasi, pemotongan ikatan dan fosforilasi 

b. Defosforilasi, deaminasi, dan pemotongan ikatan glikosida 

c. Defosforilasi, deaminasi dan pemutusan ikatan rangkap 

d. Deaminasi, dekarboksilasi dan fosforilasi 

e. Fosforilasi, deaminasi dan aminasi 
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BAB 4. METABOLISME 

ASAM NUKLEAT 

 

Garis besar 

a. Biosintesis nukleotida 

b. Biosintesis DNA 

c. Regulasi spesifitas dan aktivitas ribonukleotida reduktase 

d. Sintesis nukleotida timin 

e. Hidrolisis asam nukleat  

 

 

 

4.1. Biosintesis nukleotida 

Semua organisme dapat membuat nukleotida purin dan pirimidin melalui jalur 

biosintesis tertentu, kecuali itu organisme bisa mendapatkan senyawa purin dan 

pirimidin dari makanan atau dari proses penyelamatan nukleotida hasil dari proses 

biodegradasi. Ribosa dari nukleotida dapat digunakan sebagai sumber energi. Basa 

nitrogen tidak dapat digunakan sebagai sumber energi. Katabolismenya tidak 

menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan oleh jalur bioenergi.  

Dibandingkan dengan sel-sel yang tumbuh lambat, sel-sel yang sedang tumbuh 

cepat memerlukan lebih banyak DNA dan RNA. Untuk memenuhi peningkatan 

kebutuhan untuk biosintesis asam nukleat, nukleotida harus diproduksi dalam jumlah 
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yang lebih banyak. Oleh karena itu, jalur biosintesis asam nukleat dapat menjadi 

sasaran atau target untuk pengendalian atau penghambatan pertumbuhan sel-sel 

yang sedang cepat membelah seperti sel-sel kanker atau bakteri infeksi. Banyak 

antibiotika dan antikanker yang merupakan inhibitor biosintesis nukleotida purin atau 

pirimidin.  

4.2. Biosintesis Deoksiribonukleotida (DNA) 

Sintesis de novo dan sebagian besar jalur penyelamatan melibatkan ribonukleotida 

(kecuali dalam jumlah sedikit timin). Deoksiribonukleotida untuk sintesis DNA yang 

dibentuk dari ribonukleotida difosfat (pada Mammalia dan E.coli).  

Basa difosfat (BDP) direduksi pada 2' posisi ribosa dengan menggunakan enzim, 

thioredoxin dan enzim nukleosida difosfat reduktase. Thioredoxin memiliki dua gugus 

sulhidril yang dioksidasi menjadi ikatan disulfida selama proses. Untuk menyimpan 

thioredoxin ke bentuk reduksinya sehingga dapat digunakan kembali, diperlukan 

thioredoxin reductase dan NADPH .  

Sistem ini dikontrol dengan ketat oleh berbagai effektor allosterik. dATP umumnya 

berfungsi  inhibitor untuk semua substrat dan ATP berfungsi sebagai aktivator. Setiap 

substrat memiliki efektor positif (BTP atau  dBTP). Akibatnya terjadi pemeliharaan 

keseimbangan deoksinukleotida untuk sintesis DNA.  
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Gambar 4.1. Skema biosintesis nukleotida   

Sintesis dTMP 

Sintesis DNA  juga memerlukan dTMP (dTTP). Senyawa ini tidak disintesis dalam 

jalur de novo. Dan penyelamatan (salvage) tidak cukup untuk menjaga dalam jumlah 

yang memadai. dTMP dihasilkan dari dUMP menggunakan sumber satu-karbon folat.  

Karena nukleosida difosfat reduktase tidak terlalu aktif buat UDP, CDP direduksi 

menjadi dCDP yang dikonversikan menjadi dCMP. Senyawa ini kemudian 

dideaminasi menjadi dUMP. Dengan adanya 5,10-Methylene tetrahydrofolate dan 

enzim  thymidylate synthetase, gugus karbon ditransfer ke cincin pirimidin dan 

kemudian direduksi menjadi gugus metil. Produk lainnya adalah  dihidrofolat yang 

selanjutnya direduksi menjadi tetrahidrofolat oleh  dihidrofolat reduktase. 

Obat khemoterapi (Chemotherapeutic Agents) 

Thymidilat sintetase sangat peka terhadap ketersediaan folat, sumber satu-karbon. 

Beberapa obat kanker mengganggu proses tsb dan juga sintesis purin yang 

memerlukan sumber tsb.  
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Bahan obat untuk kanker seperti  methotrexate (4-amino, 10-methyl folic acid) dan 

aminopterin (4-amino, folic acid) secara struktural serupa atau analog dengan asam 

folat dan menghambat dihidrofolat reduktase. Senyawa tsb mengganggu 

ketersediaan sumber folat dan sintesis de novo nukleotida purin dan sintesis dTMP. 

Oleh karena itu bahan tsb sangat toksik dan penggunaannya harus diawasi dengan 

ketat. 

Deoksiribonukleotida hanya memiliki satu tujuan metabolik yaitu melayani sebagai 

prekursor untuk sintesis DNA. Sebagian besar organisme menggunakan  

ribonukleosida difosfat (NDPs) sebagai substrat untuk pembentukan 

deoksiribonukleotida.  Reduksi pada cincin ribosa posisi 2’ dari NDPs menghasilkan 

2'-deoksi dari nukleotida tsb (Gambar 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Sintesis Deoksiribonukleotida: reduksi pada posisi 2’ dari cincin ribosa  

nukleosida difosfat 

Reaksi tsb merupakan reaksi pengantian 2'-OH oleh ion hidrida ion (H:-) yang 

dikatalisis oleh enzim ribonukleotida reduktase. Reduksi ribonukleotida secara 

enzimatis melibatkan mekanisme radikal bebas, dan tiga kelas ribonukleotida 

reduktase, yang mekanisme pembentukan radikal bebasnya berbeda satu sama lain.  

 Kelas 1: Ribonukleotida Reduktase pada E.coli 

Enzim kelas I ini terdapat pada E.coli dan hampir pada semua eukarion, tergantung 

pada Fe dan menghasilkan radikal bebas pada rantai samping tirosil.  
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Gambar 4.3. E. coli ribonukleotida reduktase: situs ikatan dan subunitnya 

Dua protein, R1 dan R2 (masing-masing dimer dari subunit yang identik) membentuk 

holoenzim.  Holoenzim memiliki tiga situs ikatan nukleotida, yaitu S, situs yang 

menentukan spesifitas; A, situs yang menentukan aktivitas, dan C, situs katalitik atau 

aktif. Berbagai situs tsb berikatan dengan ligand nukleotida yang berbeda. Holoenzim 

tsb tampaknya hanya memiliki satu situs aktif yang dibentuk oleh interaksi antara 

atom-atom Fe3+ pada tiap subunit R2.  

Pada E. coli Ribonukleotida Reduktase, sistem enzim untuk pembentukan dNDP 

terdiri dari empat protein. Dua adalah ribonukleotida reduktase, suatu enzim tipe a2b2. 

Dua lainnya adalah thioredoxin dan thioredoxin reductase, berfungsi dalam 

penyediaan reducing equivalents.  

Ada dua protein untuk ribonukleotida reduktase yang dinamakan protein R1 (86 kD) 

dan R2 (43.5 kD) dan masing-masing adalah suatu homodimer dalam satu holoenzim 

(Gambar 4.3.). homodimer R1 homodimer mmemiliki dua situs regulasi disamping 

situs katalitiknya. Substrat (ADP, CDP, GDP, UDP) berikatan dengan situs katalitik.   

 Satu situs regulasi – situs spesifik substrat- mengikat ATP, dATP, dGTP, 

atau dTTP, dan yang diikat di situs tsb untuk menentukan nukleosida difosfat 

yang diikat pada situs katalitik.   
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 Situs lain untuk regulasi, situs untuk aktivitas keseluruhan, berikatan baik 

dengan activator ATP atau efektor negatif dATP.  Nukleotida yang diikat 

menentukan apakah enzim berada dalam keadaan aktif atau inaktif. Aktivitas 

tergantung juga pada residu  Cys439, Cys225, dan Cys462 pada R1. Dua atom 

Fe pada situs aktif tunggal dibentuk oleh homodimer R2 menghasilkan 

radikal bebas yang diperlukan untuk reduksi ribonukleotida pada residu 

spesifik Tyr122, yang kemudian menghasilkan suatu radikal bebas thiyl (Cys-

S×) pada Cys439. Cys439-S× mengawali reduksi ribonukleotida oleh 

pengambilan 3'-H dari cincin ribosa substrat nukleosida difosfat (Gambar 

4.4.)  dan pembentukan radikal bebas pada C-3'. Hidrasi selanjutnya 

membentuk produk deoksiribonukleotida.  

 
 
 
 

Gambar 4.4. Mekanisme radikal bebas dari reduksi ribonukleotida 
Ha menunjukkan hidrogen C-3' dan  Hb atom hidrogen C-2'. Pembentukan radikal 
thiyl pada Cys439  

a. Ribonukleotida reduktase E.coli , R1 homodimer melalui reaksi dengan 
radikal bebas  Tyr122 yang mengakibatkan pelepasan hydrogen Ha dan 
pembentukan radikal C-3'×   

b. Dehidrasi melalui pelepasan Hb bersama dengan gugus C-2'-OH dan 
restorasi Ha menjadi bentuk C-3' membentuk produk  dNDP, disertai 
oleh oksidasi R1 gugus Cys225 dan Cys462OSH membentuk disulfida  

 ( Diadaptasi dari Reichard, P., 1997. The evolution of ribonucleotide reduction. 
Trends in Biochemical Sciences 22:81-85.  
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a. Sumber daya reduksi untuk Ribonukleotida Reduktase 

NADPH adalah sumber reducing equivalents untuk reduksi ribonukleotida, tetapi 

sumber antaranya adalah thioredoxin tereduksi, suatu protein kecil (12 kD) dengan 

gugus reaktif Cys-sulfhydryl yang terletak dalam urutan Cys-Gly-Pro-Cys. Residu 

Cys mampu mengalami oksidasi-reduksi reversibel antara (-S-S-) dan (-SH HS-) dan, 

dalam keadaan reduksi, berperan sebagai donor elektron primer dan menghasilkan 

kembali pasangan –SH reaktif dari situs aktif ribonukleotida reduktase (Gambar 4.4.). 

Sebaliknya, sulfhydryls dari thioredoxin harus diubah menjadi keadan (-SH HS-) 

untuk siklus katalitik selanjutnya.   

b. Thioredoxin reduktase 

Thioredoxin reduktase, adalah suatu enzim yang terdiri dari subunit 58-kD 

flavoprotein, berperan dalam reduksi yang memerlukan NADPH (NADPH-dependent 

reduction) dari thioredoxin (Gambar 4.5.). Fungsi Thioredoxin dalam sejumlah peran 

metabolisme disamping sintesis deoksiribonukleotida, adalah denominator untuk 

transisi reversibel sulfide sulfhydryl. Protein sulfhydryl lainnya serupa dengan 

thioredoxin, yang dinamakan  glutaredoxin, dapat juga berperan dalam reduksi 

ribonukleotida. Glutaredoxin teroksidasi direduksi kembali oleh dua equivalents of 

glutathione (g-glutamylcysteinylglycine; Gambar 4.6.), yang kemudian direduksi 

kembali oleh glutathione reduktase, suatu flovoezim yang memerlukan NADPH 

(NADPH-dependent flavoenzyme).  

Substrat ribonuleotida reduktase adalah CDP, UDP, GDP, dan ADP, dan produknya 

adalah dCDP, dUDP, dGDP, dan dADP. Karena CDP tidak merupakan senyawa 

antara dalam sintesis nukleotida pirimidin, maka perlu dihasilkan melalui defosforilasi 

CTP, misal melalui aktivitas nukleosida diphosphate kinase. Meskipun uridin 

nukleotida tidak terdapat pada NDNA, UDP adalah substrat. Pembentukan dUDP 

dilakukan sebab merupakan prekursor dTTP, suatu substrat yang diperlukan untuk 

sintesis DNA. 
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Gambar 4.5.  Siklus oksidasi-reduksi (-S-S-)/(-SH HS-) yang melibatkan  

ribonukleotida reduktase, thioredoxin, thio-redoxin reductase, dan NADPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Struktur glutathion 

 4.3. Regulasi spesifitas dan aktivitas Ribonukleotida Reduktase  

Aktivitas  ribonukleotida reduktase harus dimodulasi dalam dua jalur agar dapat 

menjaga keseimbangan yang tetapi dari empat deoksinukleotida penting untuk 

sintesis  DNA, yaitu  dATP, dGTP, dCTP, dan  dTTP.  

 Pertama, aktivitas keseluruhan enzim harus dimulai atau dihentikan 

tergantung pada respon nya terhadap kebutuhan dNTP.  
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 Kedua, jumlah relatif masing-masing substrat NDP ditransformasi 

menjadi dNDP harus dikendalikan agar dihasilkan keseimbangan 

yang tepat dari dATP: dGTP: dCTP: dTTP.  

Dua pasang yang berbeda dari situs pengikatan efektor pada ribonukleotida 

reduktase, (discrete from the substrate-binding active site), diperlukan untuk 

melayani maksud tsb. Kedua situs regulasi dinamakan overall activity site dan 

substrate specificity site.  

a. Situs aktivitas (overall activity site) 

Hanya ATP dan dATP yang mampu berikatan dengan situs aktivitas (overall activity 

site). Jika ATP membentuk ikatan, enzim bersifat aktif sedangkan jika dATP yang 

menempati situs ini maka enzim menjadi tidak aktif. Jadi ATP berperan sebagai 

efektor positif dan dATP berperan sebagai efektor negatif. Keduanya berkompetisi 

untuk situs yang sama.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7.  Regulasi biosintesis deoxynukleotida. Adanya berbagai 
affinitas yang dilakukan oleh situs regulasi yang berikatan dengan nukleotida 
(two nucleotide-binding regulatory sites) dari ribonukleotida reduktase. 
 

b. Situs spesifitas substrat (substrate specificity site)      

Situs efektor kedua, substrate specificity site, dapat mengikat baik dATP, dTTP, 

dGTP, atau  dATP, dan spesifitas substrat dari enzim ditentukan oleh nukleotida tsb. 

Jika ATP melekat pada situs spesifitas substrat, ribonukleotida reduktase lebih 

memilih nukleotida pirimidin (UDP atau CDP) pada situs aktifnya dan mereduksinya 

menjadi dUDP dan dCDP. Jika  dTTP melekat pada situs penentu-spesifitas 
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(specificity-determining site), GDP dipiih sebagai substrat. Jika  dGTP berikatan 

dengan situs spesifitas ini, ADP menjadi substrat yang cocok untuk reduksi.  

Alasan mengapa terdapat affinitas yang bervariasi adalah sebagai berikut : [ATP] 

yang banyak selaras dengan perumbuhan dan pembelahan sel. Sebagai 

konsekuensi dari kebutuhan sintesis DNA. Jadi ATP berikatan dengan situs penentu 

aktivitas, memulainya dan memicu produksi dNTPs untuk sintesis DNA. Dalam 

keadaan ini, ATP juga menempati situs spesifitas substrat, sehingga UDP dan CDP 

direduksi menjadi dUDP dan dCDP. Kedua pirimidin deoksinukleotida merupakan 

prekursor untuk dTTP. Jadi peningkatan dUDP dan dCDP mengakibatkan 

peningkatan [dTTP]. Kadar dTTP yang tinggi meningkatkan peluang untuk tinggal di 

situs spesifikasi substrat yang dalam kasus GDP yang menjadi substrat, kadar dGTP 

meningkat. Assosiasi dGTP dengan situs spesifikasi substrat, ADP sebagai substrat 

mengakibatkan reduksi ADP dan juga akkumulasi dATP. Ikatan dATP pada situs 

aktivitas (the overall activity site) menghentikan aktivitas enzim. Singkatnya, aktifitas 

relative dari ketiga kelas situs pengikat nukleotida pada ribonukleotida reduktase 

untuk berbagai substrat, activator dan inhibitor terjadi sedekiman rupa sehingga 

pembentukan dNTP dapat berlangsung dengan semestinya dan seimbang. 

Mengingat dNTP dibentuk dalam jumlah yang konsiten sesuai dengan kebutuhan 

seluler, forforilasinya oleh nukleosid difosfat kinases menghasilkan dNTPs, sebagai 

substrat utama untuk sintesis DNA.  

4.4.  Sintesis nukleotida Timin 

 

 
 
 
 

Gambar 4.8. Jalur sintesis dTMP 
Produksi dTMP tergantung pada pembentukan dUMP yang berasal dari 
sintesis dCDP dan dUDP.  Jika jalur dCDP dapat diikuti dari prekursor umum 
pirimidin, UMP yang akan membentuk UMP, UDP, UTP, CTP, CDP, dCDP, 
dCMP, dUMP dan dTMP. 
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Sintesis nukleotida timin dilakukan dari deoksiribonukleotida pirimidin lainnya. Sel-

sel tidak memerlukan ribonukleotida timin bebas dan tidak mensintesisnya. Sedikit 

timin ribonucleotide ditemui dalam tRNA tertentu (suatu jenis RNA yang membawa 

sejumlah nukleotida yang tak lazim), tetapi  Ts dibentuk melalui metilasi residu U 

yang telah dimasukkan ke tRNA. Keduanya dUDP dan dCDP dapat mengakibatkan 

pembentukan dUMP, prekursor yang dapat segera digunakan untuk sintesis dTMP 

(Gambar 4.8.). Yang menarik, pembentukan dUMP dari dUDP terjadi melalui dUTP, 

yang diuraikan oleh dUTPase, suatu pirofosfatase yang melepaskan  PPi dari  dUTP. 

Aktivitas  dUTPase mencegah  dUTP dari fungsinya sebagai substrat sintesis DNA. 

Rute alternative ke pembentukan dUMP diawali dengan dCDP yang didefosforilasi 

menjadi dCMP dan kemudian diaminasi oleh dCMP deaminase (Gambar 4.9), 

melepaskan dUMP.  dCMP deaminase menyediakan  titik kedua untuk regulasi 

allosterik dari sintesis dNTP.  Ensim tsbsecara allosterik diaktivasi oleh dCTP dan 

dihambat secara umpan balik oleh dTTP. Dari keempat dNTPs, hanya dCTP yang 

tidak berinteraksi baik dengan situs regulasi dari ribonucleotide reductase, melainkan 

dengan dCMP deaminase. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Reaksi dCMP deaminase 
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Gambar 4.10. Reaksi thymidylate synthase 

Gugus 5-CH3 berasal dari b-carbon serine. Sintesis dTMP dari UMP dikatalisis oleh 

thymidylate synthase (Gambar 4.10). Enzim ini memetilasi dUMP pada posisi-5 

membentuk dTMP; donor metil adalah derivate asam folat satu karbon - N5,N10-

methylene-THF. Reaksinya merupakan metilasi reduktif dimana satu unit karbon 

ditransfer pada tingkat metiasi dari reduksi ke tingkat metil. Kofaktor THF dioksidasi 

bersama dengan reduksi metilen menghasilkan dihydrofolate, atau DHF. 

Dihydrofolate reductase kemudian mereduksi DHF ke THF untuk berperan sebagai 

one-carbon vehicle. Thymidylate synthase berperan sebagai penghubung sintesis 

dNTP dengan metabolisme folat.  Enzim ini menajadi sasaran inhibitor untuk 

mengganggu sintesis DNA. Sintesis purin dipengaruhi juga sebab tergantung pada 

THF.  
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Gambar 4.11.  Prekursor dan analog asam folat yang berperan sebagai 

antimetabolit: sulfoamida, methotrexate, aminopterin, dan trimethoprim. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Struktur 5-fluorouracil (5-FU), 5-fluorocytosine,dan 5-fluoroorotate. 

Tiga senyawa terakhir yang berikatan dengan dihydrofolate reductase dengan 

affinitas yang lebih besar dari DHF dan berfungsi sebagai inhibitor irreversible 

(Gambar 4.12). 5-Fluorouracil (5-FU) adalah suatu analog dari timin analog yang 
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dikonversi secara in vivo menjadi 5'-fluorouridylate oleh enzim fosforibosil transferase 

(a PRPP-dependent phosphoribosyltransferase), dan berlanjut melalui reaksi dari 

sintesis dNTP, dan mengakumilasi  sebagai 2'-deoxy-5-fluorouridylic acid, suatu 

inhibitor kuat dari dTMP synthase. 5-FU digunakan sebagai obat khemoterapeutik 

untuk pengobatan kanker.  Hal serupa, 5-fluorocytosine digunakan sebagai obat 

antijamur sebab jamur tidak seperti mammalia, dapat mengkonversinya menjadi 2'-

deoxy-5-fluorouridylate. Selanjutnya, parasit malaria dapat menggunakan orotat 

eksogen untuk membuat pirimidin untuk sintesis asam nukleat sedangkan mammalia 

tidak dapat. Jadi 5-fluoroorotate merupakan obat antiparasit yang efektif sebab 

sifatnya yang beracun selektif pada parasit tsb.  

4.5.  Hidrolisis polinukleotida 
Hampir semua asam nukleat berinteraksi atau berikatan dengan protein, 

Nukleoprotein yang dimakan didegradasi oleh enzim-enzim yang dibentuk oleh 

pankreas dan nukleoprotein jaringan oleh enzim lisosom. Setelah protein dilepas 

dari asam nukleat, protein dimetabolisme seperti protein lainnya.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Ikatan hidrogen antar basa purin dan pirimidin pada polinukleotida 

Asam-asam nukleat dihidrolisis secara acak oleh nuklease dan dihasilkan campuran 

polinukleotida. Campuran ini dipecah lebih lanjut oleh fosfodiesterases 

(eksonuklease) menjadi campuran mononukleotida. Nukleotidase dari pankreas 

menghasilkan 3’nukleotida  sedangkan nukleotidase lisosom menghasilkan 

5’nukleotida.  
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Nukleotida dihidrolisis oleh nukleotidase dan dihasilkan nukleosida dan Pi.  

Nukleosida yang dihasilkan dapat diserap oleh usus. Di beberapa jaringan, 

nukleosida mengalami fosforolisis oleh nucleosida fosforilase dan dihasilkan basa 

dan ribosa 1-P (atau deoksiribosa 1-P).  R 1-P dan R 5-P harus dalam keadaan 

seimbang (equilibrium), maka gula fosfat dapat digunakan unntuk membentuk 

nukleotida atau dimetabolisme melalui jalur heksana monofosfat (Hexose 

Monophosphate Pathway).  Basa purin dan pirimidin dapat didegradasi atau 

diselamatkan (salvaged) untuk pembentukan nukleotida.  Molekul RNA mengalami 

pergantian (turnover) dan dapat menjadi sumber nukleotida. DNA tidak mengalami 

pergantian tetapi sebagian dapat dipotong sebagai bagian dari proses perbaikan 

(repair process).  

Nuklease (nucleodepolymerase atau polynucleotidase) adalah suatu enzim yang 

menguraikan ikatan diesterfosfat (phosphodiester bond) antar monomer dari asam 

nukleat. Nuklease bisa memotong salah satu atau kedua untai asam nukleat (DNA) 

pada target urutan nukleotida tertentu.  Enzim sangat penting dalam reparasi DNA 

secara de novo. Gangguan atau kelainan pada nuklease tertentu dapat 

menyebabkan ketidakstabilan genetik atau immunodefisiensi. Nuklease juga sangat 

penting dan bermanfat dalam molecular cloning.  Dibedakan dua macam nuklease, 

yaitu eksonuklease yang menguraikan asam-asam nukleat dari ujungnya; dan 

endonuklease yang memotong pada tengah molekul targetnya. Selanjutnya enzim 

tsb dapat dikategorikan sebagai deoksiribonuklease dan ribonuklease. Yang pertama 

berfungsi untuk DNA sedangkan yang kedua untuk RNA (Wikipedia). 

Suatu nuklease harus melekat pada bagian tertentu dari asam nukleat (Site 

recognition) sebelum memotong bagian tsb. Nuklease dapat melekat pada bagian 

spesifik dari DNA atau non spesifik.  Endonuklease yang non spesifik dapat 

merusak DNA karena pelekatannya yang tidak spesifik yang berarti setiap bagian 

bisa dilekati dan dipotong. Misal EcoRV, BamHI, dan PvuII.  

Nuklease yang spesifik (site-specific nuclease) melekat lebih kuat daripada yang non 

spesifik. Pelekatan nuklease (sequence specific nuclease) tsb spesifik pada bagian 

DNA yang memiliki urutan tertentu nukleotida dengan urutan tertentu (spesifik). 

Enzim tsb juga dinamakan enzim restriksi. Ada banyak jenis sequence specific 
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nuclease, lebih dari 900 enzim restriksi. Sebagian bersifat sequence specifik. Enzim 

tsb diisolasi dari lebih dari 230 strain bakteri. Enzim restriksi yang pertama ditemukan 

adalah HindII.  

Enzim restriksi ini umumnya dinamakan berdasarkan asal nya. Huruf pertama 

berasal dari huruf pertama genus, dua huruf selanjutnya berasal dari species sel 

prokarion yang menghasilkannya. Misal EcoRI berasal dari Escherichia coli RY13, 

sedangkan HindII berasal dari Haemophilus influenzae strain Rd. Angka atau nomer 

berikutnya menandakan urutan penemuannnya, misal EcoRI, EcoRII. 

 

Tabel 4.1. contoh enzim restriksi yang pola potongnya rata (blunt end) 

Enzim Sumber Sekuens yang dikenali Potong 

HindII  Haemophilus influenzae  

5'–GTYRAC–3' 
3'–CARYTG–5' 

5'–GTY RAC–3' 
3'–CAR YTG–5' 

R = A atau G; Y = C atau T 

 

Tabel 4.2. Contoh enzim yang pola potongnya runcing (sticky end) 

Enzim Sumber Sekuens yang dikenali Potong 

HindIII  Haemophilus influenzae  5'–AAGCTT–3' 
3'–TTCGAA–5' 

5'–A AGCTT–3' 
3'–TTCGA A–5' 

EcoRI  Escherichia coli  5'–GAATTC-3' 
3'–CTTAAG–5' 

5'–G AATTC–3' 
3'–CTTAA G–5' 

BamHI  Bacillus amyloliquefaciens  5'–GGATCC–3' 
3'–CCTAGG–5' 

5'–G GATCC–3' 
3'–CCTAG G–5' 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/HindII
https://en.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://en.wikipedia.org/wiki/Adenine
https://en.wikipedia.org/wiki/Guanine
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytosine
https://en.wikipedia.org/wiki/Thymine
https://en.wikipedia.org/wiki/HindIII
https://en.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://en.wikipedia.org/wiki/EcoRI
https://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://en.wikipedia.org/wiki/BamHI
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_amyloliquefaciens
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Gambar 1.14. Pola potong DNA oleh HindII 

Endonuklease atau restriction endonuclease dapat melekat pada urutan atau 

sequence recognition spesifik dari molekul DNA, dan kemudian memotongnya. 

Dikenal dua cara memotong, yaitu blunt ends dan sticky ends.  

Staggered cutting menghasilkan ptongan DNA yang blunt end. Banyak endonuklease 

memotong DNA yang tidak simetris atau berlawanan satu sama lain, melainkan 

terjadi ktergantungan (overhangs). Misal nuklease EcoRI memiliki recognition 

sequence 5'—GAATTC—3'. Jika enzim melekat pada sequence ini, maka terjadi 

pemotongan antara G dngan A.  jik telaah terpotong maka setiap ragmen memiliki 

ikatan hidrogen yang lemah, sehingga mudah terpisah. masing-masing fragmen 

memiliki penojolan 5’ dan tersusun dari basa yang tak berpasanngan.  

Jenis enzim yang lin memotong DNA dengan menghasilkan ujung 3’. Ujung 3’ dan 5’ 

sering dinamakan ujung sticky end sebab mereka cenderung berikatan denganurutan 

komplemen basa.. dengan perkatan lain, jika sejmlah uurutan basa yang tak 

berpasangan 5'—AATT—3' bertemu dengan urutan basa lain yang juga tak 

berrpasangan 3'—TTAA—5' keduanya akan berikatan satu sama lain. Keduanya 

melekat (sticky) satu sma lain. Enzim ligase kemudian mennghubungkan kerangka 

fosfat kedua molekul tsb. Meganuklease adalah nuklease yang memiliki recognition 

site yang panjang, sekitar 12 sd 40 pasangan basa.  
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Nukleotidase mengkatalisis hidrolisis nukleotida menjadi nukleosida dan fosfat. Misal 

adenosin monofosfat diuraikan menjadi adenosin; guanosin monofosfat menjadi 

guanosin. 

Nukleotida + H2O  → nukleosida + fosfat 

Nukleotidase sangat penting dalam peruraian asam nukleat yang dikonsumsi.  

Berdasarkan hasil akhir peruraiannya, dapat dibedakan dua kategori, yaitu  

EC 3.1.3.5: 5'-nucleotidase - NT5C, NT5C1A, NT5C1B, NT5C2, NT5C3 

EC 3.1.3.6: 3'-nucleotidase - NT3 

5'-Nukleotidase memotong fosfat dari ujung 5’ molekul ribosa. Berdasarkan lokasinya 

dalam sel, dikenal  

 5'-nucleotidase membran (membrane-bound 5'-nucleotidase): 

menggunakan adenosin monofosfat sebagai substrat dan berperan 

dalam penyelamatan nukleotida (salvage of preformed nucleotide) 

dan transduksi signal (signal transduction) dengan melibatkan 

reseptor purinergik.  

 5'-nucleotidase larut (soluble 5'-nucleotidase).  

Nukleotidase yang larut (soluble form) dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi  

 mdN  : mitochondrial 5'-3'-pyrimidine nucleotidase.  

 cdN  : cytosolic 5'-3'-pyrimidine nucleotidase 

 cN-I  : cytosolic nucleotidase(cN) yang menggunakan AMP 

sebagai substrat  

 cN-II  : dapat menggunakan IMP dan/atau GMP sebagai substrat.  

 cN-III  : pirimidin 5'-nukleotidase.  

Nukleotidase juga berperan dalam berbagai fungsi komunikasi antar sel, reparasi 

asam nukleat, jalur penyelamatan purin (purine salvage pathway) untuk sintesis 

nukleotida, transduksi signal, transport membran dlsb. 
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4.6. Penutup  

Jalur biosintesis asam nukleat dapat menjadi sasaran atau target untuk 

pengendalian atau penghambatan pertumbuhan sel-sel yang sedang cepat 

membelah seperti sel-sel kanker atau bakteri infeksi. 

Latihan soal 

A. Uraikan jawaban dengan jelas untuk pertanyaan dibawah ini! 

1. Darimana sumber nukleotida yang digunakan oleh tubuh? 

2. Apa perbedaan antara biosintesis dan penyelamatan nukleotida? 

3. Enzim apa sajalah yang dapat menguraikan asam nukleat? 

4. Apakah enzim restriksi itu? Ada berapa macam? 

5. Apakah manfaat dari enzim restriksi itu? 

 

B. Pilihan Ganda 

1. Pada biosintesis deoksiribonukleotida, basa difosfat (BPD) direduksi pada 

2’ posisi ribosa menggunakan protein.... 

a. Thioredoxin 

b. Enzim nukleosida difosfat reduktase 

c. Dehidrogenase 

d. Dihidroorotase 

e. Thioredoxin dan enzim nukleosida difosfat reduktase 

2. Prekursor untuk melakukan sintesis DNA adalah.... 

a. Deoksiribonukleotida 

b. Dihidrofolat reduktase 

c. Ribonukleotida reduktase 

d. Nukleosida difosfat 

e. Nukleotida purin 

3. Bahan obat untuk kanker (misal methotrexate) akan mengganggu sintesis 

DNA karena .... 

a. Mengganggu ketersediaan asam folat 

b. Menambah jumlah asam folat 

c. Mengurangi jumlah asam folat 
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d. Sangat toksik  

e. Penggunaannya harus diawasi dengan ketat 

4. Sumber reducing equivalent untuk reduksi ribonukleotida adalah.... 

a. NADP+ 

b. NADPH 

c. NAD 

d. ADP 

e. ADH 

5. Sintesis nukleotida timin dilakukan dari .... 

a. Ribonukleotida timin bebas 

b. Timin ribonukleotida tRNA 

c. Deoksiribonukleotida pirimidin lain 

d. Difosfat kinase 

e. Basa purin  

6. Nuklease berfungsi untuk.... antara monomer asam nukleat dalam hidrolisis 

polinukleotida 

a. Menguraikan ikatan fosfodiester 

b. Menguraikan ikatan diesterfosfat 

c. Menguraikan ikatan esterpirofosfat 

d. Menyatukan ikatan diesterfosfat 

e. Mendukung fosforilasi 

7. Sintesi dTMP dan UMP dikatalis oleh enzim.... 

a. Adenilat siklase 

b. Thymidylate synthase 

c. Ribonukleosida 

d. Ribonukleotida reduktase 

e. Deaminase  

8. Endonuklease atau enzim restriksi bekerja dengan cara... 

a. Melekat pada sekuens DNA spesifik kemudian memotongnya 

b. Memotong sekuens DNA didaerah manapun 

c. Melekatkan dua DNA 

d. Menghasilkan ujun DNA 3’ 

e. Menghasilkan sekuens DNA baru 
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9. Enzim yang mengkatalisis hidrolisis nukleotida menjadi nukleosida dan 

fosfat adalah.... 

a. Reduktase  

b. Nukleotidase 

c. GMP 

d. AMP 

e. ATP 

10. Nukleotidase juga berperan dalam mendukung berbagai hal, kecuali.... 

a. Komunikasi antar sel 

b. Reparasi asam nukleat 

c. Jalur penyelamatan purin 

d. Inhibitor kerja enzim 

e. Transport membran 
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BAB 5. NUTRISI 

NUKLEOTIDA DAN 

EKSKRESI ASAM URAT  

Garis besar 

a. Kandungan nukleotida pada makanan 

b. Kebutuhan tubuh akan nukleotida 

c. Peruraian asam nukleat dalam lambung 

d. Proses percernaan di usus 

e. Penyerapan nukleotida oleh usus  

f. Mikrobiota usus pengurai asam nukleat  

g. Ekskresi asam urat 

 

 

 

 

5.1. Kandungan nukleotida (purin) pada makanan  

Tubuh manusia dapat memperoleh asam nukleat dari tiga sumber, yaitu 

biosintesis asam nukleat (sintesis de novo), penyelamatan nukleotida (salvage) baik 

purin maupun pirimidin, dan dari makanan (Gambar 5.1.). Tidak banyak informasi 

tentang nukleotida pada makanan. Lebih banyak informasi yang tersedia untuk 

protein, lemak, dan komponen makanan lainnya. Kandungan nukleotida tertinggi 
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terdapat pada makanan yang mempunyai densitas sel yang tinggi dan aktif secara 

matabolik. Hal ini berarti bahwa makanan yang berasal dari hewan lebih tinggi 

kandungan nukleotidanya daripada tanaman, kecuali biji. Susu juga banyak 

mengandung banyak nukleotida.  

Tabel 5.1.  memuat kandungan purin dan RNA berbagai makanan dan tidak 

memuat kadar pirimidin. Kadar pirimidin diperkirakan kurang lebih sama dengan 

purin. Dari tabel tsb dapat diketahui bahwa beberapa jenis makanan mengandung 

purin dalam kadar yang tinggi, misal hati, jantung, ikan kecil, ikan laut (shell fish), dan 

biji kacang-kacangan.  

Jeroan dan produk hewani merupakan sumber makanan yang kaya akan 

nukleotida, setelah itu baru biji-bijian, mushroom dan sayur. Beberapa makanan 

mengandung sedikit nukleotida. Makanan tsb  biasanya adalah makanan yang telah 

mengalami proses pemurnian, misal gula, tepung dan minyak sayur. Tidak atau 

belum ada rekomendasi tentang jumlah  nukleotida yang aman untuk dikonsumsi. 

Sebagian besar pangan yang banyak mengandung nukleotida telah jarang 

dikonsumsi. Jeroan seperti hati, babat dan jantung yang dulu merupakan makanan 

populer sekarang dihindari. Konsumsi daging sapi juga cenderung berkurang.  

Asam nukleat atau nukleotida yang dikonsumsi akan mengalami 

pencernaan. Nukleotida adalah biomolekul yang penting bagi semua proses 

kehidupan dalam tubuh manusia. Yang paling banyak dikenal adalah DNA dan RNA. 

Keduanya berperan dalam banyak fungsi seluler.  Pentingnya peran DNA dan RNA 

membuat tubuh mampu menghasilkan molekul tsb, secara langsung maupun 

penyelamatan (salvage) dan daur ulang nukleotida dalam tubuh (Gambar 5.1). 
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Gambar 5.1. Jalur suplai metabolisme purin dan pirimidin 
PRTase: fosforibosiltransferase; NP: nukleosida fosforilase; NK: nukleotida kinase 
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Tabel 5.1. kandungan purin beberapa makanan 

Jenis makanan Kadar (mg/100 g) Jenis makanan Kadar (mg/100 g) 

Daging  Sayuran  

Daging sapi 120 Bayam 57 

Daging Ayam 175 Brokoli  81 

Daging Ikan 60 Asparagus 23 

Daging Kanbing 182 Kol 22 

Jeroan   Bunga kol 51 

Hati sapi 197  Wortel  17 

Ginjal sapi 213 Buncis  37 

Jantung sapi 171 Asparagus 23 

Otak sapi 162 Biji-bijian  

Seafood  Melinjo 222 

Salmon 170 Kacang tanah 79 

Sarden 399 Kedelai 80 

Udang 234 Kacang merah 55 

Tuna  142 Hazzel nut 37 

 

5.2.  Kebutuhan tubuh akan nukleotida 

Tentu manusia tidak dapat menghindari sama sekali keberadaan nukleotida 

dalam makanan yang dikonsumsinya. Keberadaannya mungkin tidak sangat 

essensial. Ketidakhadirannya juga tidak mengakibatkan penyakit defisiensi 

nukleotida. Dalam jumlah terbatas, keberadaan nukleotida diperkirakan memiliki 

peran bagi kesehatan lambung dan sistem lainnya. 

Berapa banyak  ketiga sumber nukleosida berkontribusi tidak jelas meskipun 

orang sehat mampu membuat dan mendaur ulang secukupnya sesuai dengan 

kebutuhannya. Kebutuhan nukleotida meningkat seiring dengan luka pada saluran 

cerna, pertumbuhan yang cepat, penurunan asupan protein, atau jika sistem immun 

diaktivasi. Sumber nukleotida yang sering dilupakan adalah makanan kita. Tubuh kita 

mampu menyerap dan memanfaatkannya. 

Sel-sel sistem immun dapat memerlukan kebutuhan nukleotidanya selama 

periode proliferasi cepat dalam melakukan respon immun dan memilih melakukan 

jalur salvage dan makanan. Efek nukleotida pada immunitas manusia terbatas pada 

individu sehat. Asupan nukleotida diperlukan saat olahraga yang intens. Hal ini 

menjelaskan bahwa peningkatan asupan nukleotida jangka panjang dapat 
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meningkatkan respon immun dan menutup respon hormon yang terkait dengan 

kondisi stres fisiologis. 

Jika nukleotida tidak digunakan dan dieksresikan, nukleotida mempunyai 

efek transient misal peningkatan sirkulasi darah ke perut. Bayi yang diberi asupan 

suplemen nukleotida menunjukkan peningkatan aliran darah ke usus halus. Hal ini 

mungkin karena adenosin menjadi pemicu peningkatan aliran darah ke usus halus. 

Adenosin juga berperan sebagai anti-inflamasi karena diabsorpsi oleh permukaan 

perut melalui interaksi dengan receptor A2a pada sel-sel T. 

Rasanya tak lengkap membahas pengaruh kesehatan dari makanan tanpa 

membahas peran bakteri usus.  Bayi yang diberi makanan dengan tambahan 

nukleotida telah mengurangi kasus diare, kemungkinan karena terjadi peningkatan 

pertumbuhan Bifidobacterium, yang diperkirakan membantu memproteksi bayi dari 

infeksi perut. Penambahan nukleotida telah menunjukkan meningkatan komposisi 

mikrobiota dari formula makanan bayi. Pengaruh dari diet nukleotida pada orang 

dewasa belum diketahui dengan pasti. Tidak mengherankan bahwa air susu ibu 

merupakan sumber yang baik untuk nukleotida untuk pertumbuhan bayi dan yang 

baik untuk kesehatan dan perkembangan bayi. Menarik juga untuk mengetahui 

perbedaan kadar nukleotida air susu ibu pada malam dan siang hari yang membantu 

bayi untuk tidur pada malam hari. Banyak formula makanan bayi yang ditambah 

nukleotida. 

Sebagian besar pangan fermentasi mempunyai kadar purin yang rendah dan 

diperkirakan juga rendah pirimidin. Hal ini menarik karena bakteri sangat kecil dan 

genomnya juga sangat kecil dibandingkan dengan eukarion jadi kemungkinan tidak 

sekedar tidak menambah dalam kuantitas total.   

Apakah yang terjadi jika kita kekurangan asupan purin dan pirimidin? Berapa 

kebutuhan tubuh akan nukleotida? Sintesis purin dan pirimidin de novo berasal dari 

asam amino dan molekul kecil lainnya. Keduanya berada dalam pembentukan dan 

pemasukan molekul ribosa. Pada sintesis purin, 5-fosfo-ribosil-1-fosfat (PRPP). 

Tetapi untuk pirimidin, pemasukan terjadi pada tahap akhir setelah pembentukan 

cincin pirimidin.  
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Gout adalah penyakit arthritis yang menimbulkan nyeri, terjadi jika kadar 

asam urat dalam darah sehingga menimbulkan kristal yang dibentuk dan 

terakumulasi pada sendi. Asam urat dihasilkan jika tubuh menguraikan purin. Purin 

dibentuk dalam tubuh, tetapi dapat diperoleh dari makanan. Asam urat dikeluarkan 

dari tubuh melalui urin.  Diet gout mungkin bisa menurunkan kadar asam urat dalam 

darah. Diet gout tidak termasuk pengobatan, tetapi dapat mengurangi risiko 

terjadinya gout yang menimbulkan nyeri sendi dan menimbulkan kerusakan sendi. 

Pengobatan juga diperlukan untuk mengobati nyeri dan menurunkan kadar asam 

urat.  

Penyakit gout telah lama dikaitkan dengan konsumsi yang berkelebihan dari 

daging, seafood, dan alkohol. Kondisi ini umumnya dilakukan oleh orang kaya yang 

mampu memiliki kebiasaan makan tsb. Dokter jaman dulu sudah menganjurkan agar 

mengendalikan diet untuk manajemen gout. Selama bertahun-tahun, pengobatan 

gout diarahkan pada pengurangan semua makanan yang kandungan purinnya tinggi 

atau agak tinggi. Untuk itu sering ditemui daftar makanan yang harus dihindari 

walaupun kadang sulit dihindari.  

Peran diet dalam manajemen gout sangat penting. Beberapa makanan harus 

dihindari tetapi tidak berarti bahwa semua makanan yang mengandung purin 

dihindari. Beberapa makan harus disertakan dalam diet untuk mengontrol kadar 

asam urat.  

Pasien gout disarankan mengikuti pola diet tertentu. Prinsip umum untuk diet 

gout sangat penting untuk dipahami agar dapat tercapai diet yang sehat dan 

seimbang. Hal-hal yang disarankan antara lain  

 Mengurangi berat badan (Weight loss).  

 Mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Misal buah, sayuran, biji utuh. 

Menghindari  roti putih, cake, permen, minuman yang manis dan produk 

yang kandungan fruktosanya tinggi.  

 Minum cukup air minum, 8 s/d 16 gelas.  

 Mengurangi konsumsi lemak jenuh dari daging merah, ternak unggas, dan 

dairy product yang tinggi lemak 
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 Mengkonsumsi protein dari daging tanpa lemak, ikan dan unggas sebanyak 

113 s/d  170 gram. Protein juga dapat diperoleh dari dairy products yang low-

fat atau fat-free, misal low-fat yogurt atau susu skim yang dapat mengurangi 

kadar asam urat.  

 Mengkonsumsi sayuran walaupun kandungan purinnya tinggi, karena 

sayuran yang tinggi kandungan purinnya tidak meningkatkan resiko gout atau 

serangan gout kambuhan.   

 Mengurangi atau tidak mengkonsumsi jeroan, misal hati, ginjal, dan roti manis 

(sweetbread) yang tinggi kandungan purin dan dapat meningkatkan kadar 

asam urat dalam darah.  

 Mengurangi atau tidak mengkonsumsi seafood yang tinggi kandungan 

purinnya, misal  ikan teri, haring, sarden, remis (kerang), kembung dan tuna. 

 Mengurangi atau tidak konsumsi minuman beralkohol karena dapat 

meningkatkan produksi asam urat.  

 Mengkonsumsi cukup vitamin C,  kopi, dan buah cherries.  

5.3.  Peruraian asam nukleat dalam lambung 

DNA dan RNA merupakan polimer yang tersusun dari nukleotida yang 

berikatan satu sama lain dengan ikatan fosfodiester. Semua hewan dan tanaman 

memiliki genom sehingga praktis semua makanan mengandung asam nukleat. 

Sistem percernaan dimiliki kemampuan untuk menguraikan dan menyerapnya. Asam 

nukleat dicernakan mulai lambung oleh getah lambung (gastric juice), kemudian 

masuk ke usus dimana pancreatic ribonuclease dan deoksiribonukleatase 

disekresikan pankreas menghidrolisis ikatan fosfodiester rantai polinukleotida. 

Oligonukleotida yang dihasilkan dihidrolisis lebih lanjut oleh pancreatic fosfodiestrase 

sehingga dihasilkan mononukleotida dengan fosfat pada karbon 5’ atau 3’ dari ribosa. 

Senyawa tsb kemudian diuraikan lagi sehingga dihasilkan basa bebas  sebelum 

diserap. Basa purin dapat dikonversi menjadi asam urat oleh enzim yang terdapat di 

mukosa usus. Mononukleotida 3’ dan 5’ dan basa bebas diserap oleh usus melalui 

transport aktif. Asam urat juga dapat diserap oleh enterocyte dan dieksresikan 

melalui urin (Gambar 5.2 dan 5.3.). 
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Saat kita memakan makanan yang mengandung nukleotida, tubuh kita bisa 

menguraikan dan mengabsorsinya. Nukleotida biasa dimakan bersama dengan 

protein dalam makanan karena adanya nukleoprotein. Peruraian terjadi di usus halus 

oleh enzim protease dan nuklease. Enzim ini menguraikan menjadi bagian-bagian 

yang lebih kecil dan sebagian besar diserap kedalam sel saluran cerna, hampir 90% 

diserap. 

 

Gambar 5.2. Skema alur pencernaan senyawa organik-nitrogen (Nielsen, 

2014) 
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Gambar 5.3. Skema proses pencernaan asam nukleat  
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Gambar 5.4. Pencernaan dan penyerapan dari nukleotida makanan (Hes, 2012) 
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Gambar 5.5. Skema pencernaan asam nukleat 

Pencernaan (ingestion) asam nukleat sebagai suplemen makanan atau 

makanan termodifikasi genetik menarik perhatian para peneliti. Asam nukleat 

pertama-tama masuk dalam perut/lambung. Asam nukleat dicernakan atau diuraikan 

oleh cairan lambung. Dilaporkan juga bahwa pepsin yang dikenal menguraikan 

protein juga dapat menguraikan asam nukleat serta menghasilkan fragmen 

terforforilasi 3’ dengan menggunakan situs aktif enzim yang sama dengan yang 

digunakan untuk menguraikan protein. Tetapi ada yang berpendapat bahwa 

peruraian asam nukleat dimulai di usus dan pepsin hanya mennguraikan protein. Jadi 

metabolisme asam nukleat dan enzimologi pepsin memerlukan penelitian lebih 

dalam. 
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Jaringan pertama yang mengabsorbsi nukleotida dari makanan dan 

memanfaatkannya adalah perut (gut). Sel-sel perut tidak mengandalkan supplai 

nukleotida dari hati yang menghasilkan molekul tsb dari scratch yang secara 

metabolik mahal dan sel-sel yang cepat membelah cepat mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Hanya 5% dari nukleotida yang diserap 

dimanfaatkan untuk sintesis DNA atau RNA, 25-50% nya tetap tinggal di sel-sel perut.  

 

Gambar 5.6. Pengaruh asam lambung pada DNA 

Karena asam nukleat terdapat dalam setiap sel, maka sejumlah asam 

nukleat dapat dikonsumsi bersama makanan. Asam-asam nukleat didegradasi dalam 

saluran cerna menjadi nukleotida oleh berbagai enzim nuklease dan fosfodiesterase. 

Nukleotida tsb kemudian dikonversi menjadi nukleosida oleh nukleotidase dan 

fosfatase.  

NMP + H2O → nukleosida + Pi 

Nukleosida dihidrolisis oleh nukleosidase atau nukleosida fosforilase dan 

melepaskan basa purin. Pentosa dilepaskan dalam reaksi-reaksi ini dan dapat 

menjadi sumber energi bagi metabolisme.  
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Percobaan pemberian makanan dengan teknik radioaktif membuktikan 

bahwa asam-asam nukleat yang radioaktif menunjukkan sedikitnya nukleotida yang 

diserap dari makanan menjadi bagian dari asam nukleat seluler. Penemuan ini 

memperkuat pendapat bahwa secara de novo jalur biosintesis nukleotida adalah 

sumber utama prekursor asam nukleat.  Basa yang terserap sebagian besar 

diekskresikan. Asam-asam nukleat seluler mengalami degradasi yang diikuti dengan 

daur ulang secara berkesinambungan.  

5.4.  Proses percernaan di usus 

Sel-sel epitelium permukaan dalam saluran gastrointestinum adalah sel-sel 

yang mampu menyerap atau menelan nukleotida.  Enterocytes memetabolisme atau 

mentransport nukleotida  ke sel-sel lainnya. Nukleotida mungkin memengaruhi 

ekspressi gen pada enterocytes. Nukleotida dan nukleosida secara efisien diserap 

oleh sel-sel neoplastik (Caco-2) dan dimetabolisme selama proses absorpsi oleh 

monolayer epithelium. Pada sel-sel yang jinak, sumber nukleotida lebih sedikit kecil 

dari pada enterocyte sel-sel neoplastik. Akibatnya proliferasi sel-sel yang tidak ganas 

lebih tergantung pada suplai eksternal nukleotida.  

Diferensiasi sel memiliki aktivitas brush border enzyme (sukrose, laktase, 

dan alkaline fosfatase). Nukleotida meningkatkan ekspresi brush border enzymes 

dalam sel-sel karsinoma hanya jika stress karena kekurangan glutamin. Nukleotida 

tidak hanya menjadi substrat untuk absorpsi intestinum tetapi juga mempengaruhi 

diferensiasi enterocyte. 

Permukaan usus halus memiliki banyak lipatan (chrystal folds) dan villi dan 

mikrovilli sel-sel epiteliumnya dan membentuk brush border. Enzim-enzim usus 

melekat pada tepi apikal (lumen) sel-sel epitelium (enterocyte) di brush border. Hal 

ini diperlukan agar tidak ikut tercuci atau terbawa oleh arus dengan chyme.  

Enterocyte terspesialisasi untuk absorpsi makanan, dibedakan menjadi 

permukaan apikal atau lumnal dimana pencernaan final dan absorpsi dilakukan, dan 

permukaan basal/lateral dimana produk-produk pencernaan dilewatkan ke cairan 

intersisial. Mekanisme transport dari ke dua permukan tsb berbeda permukaan apikal 

ditandai oleh banyaknya mikrovilli yang menambah banyak area pemukaan yang 
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tersedia untuk absorpsi. Serupa dengan ini adalah unstirred layer dari mukus bahwa 

produk pencernaan harus melakukan penetrasi sebelum diabsorpsi.  

Enzim-enzim terdiri dari beberapa peptidase, beberapa enzim untuk 

peruraian disakarida  menjadi monosakarida, dan lipase. Enzim-enzim tsb beroperasi 

saat substrat diabsorpsi melalui epitelium. RNA dan DNA diuraikan oleh enzim-enzim 

pankreas di mukosa usus. Pankreas: Ribonuklease dan Deoksiribonuklease. Mukosa 

usus: Nuklease. Basa nukleat diabsorbsi secara transport aktif, pentosa diserap 

seperti halnya gula lainnya.  

5.5.  Penyerapan nukleotida oleh usus 

Nukleotida diserap melalui sistem transport aktif. Transport aktif berbeda 

dengan difusi dan difusi terfasilitasi. Transport aktif memerlukan energi. Kecuali itu 

transport aktif juga dapat menyerap molekul tertentu yang konsentrasi internalnya 

lebih tinggi daripada konsentrasi eksternalnya. Transport aktif banyak ditemukan di 

usus dimana konsentrasi nutrient internalnya dalam sel sudah sangat tinggi. 

Transport aktif menggunakan protein karier juga tetapi hanya berfungsi jika tersedia 

energi dalam bentuk ATP (Gambar 5.7.) 

Nucleoside transporters (NTs) adalah sekelompok membran transport 

protein yang mentransport substrat seperti adenosine melewati membrane sel.  

Dikenal dua tipe nucleoside transporters, yaitu concentrative nucleoside 

transporters (CNTs; SLC28) dan equilibrative nucleoside transporters (ENTs; 

SLC29).  

 

 

Gambar 5. 7. Skema perbandingan sistem absorpsi difusi, difusi terfasilitasi, dan 

transport aktif 

https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_transport_protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_transport_protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine
https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrative_nucleoside_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrative_nucleoside_transporter
https://en.wikipedia.org/wiki/Equilibrative_nucleoside_transporter
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Gambar 5.8. Model transport nukleosida yang dilakukan oleh Na+ dependent 
nucleoside  

transporters (CNT) dan equilibrative nucleoside transporters 
(ENT) 

Nuc: nukleosida; NBTL: nitrobenbylthioinosine  

 

Tabel 5.2. Karakteristik transporter nukleosida pada manusia 

Nama gen/ 
protein 

Lokasi 
kromosomal 

gen 

Residu 
asam 
amino 

Distribusi jaringan 

SLC29A1/hENT1 6p21.1-p21.2 465 Sering muncul, plasenta, 
hepar, jantung, limpa, ginjal, 
paru-paru, usus besar dan 
otak 

SLC29A2/hENT2 11q13 465 Sering muncul, melimpah di 
otot skelet 

SLC29A3/hENT3 10q22.1 475 Sering muncul, membran 
intraseluler 

SLC29A4/hENT4 7p22.1 530 Sering muncul 

SLC28A1/hCNT1 15q25-q26 650 Jejunum, ginjal, hepar, usus 
halus, otak                          

SLC28A2/hCNT2 15q15 658 Ginjal, hepar, usus halus, 
jejunum, usus besar, rektum, 
jantung, otak, plasenta, 
pankreas, limpa, otot skelet 

SLC28A3/hCNT3 9q22.2 691 Sumsum tulang belakang, 
pankreas, trakhea, kelenjar 
payudara, plasenta, usus 
halus, paru-paru, ginjal, 
hepar, prostat, testis 
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5.6.  Mikrobiota usus pengurai asam nukleat  

Dilaporkan bahwa mikrobiota usus pada pasien gout berbeda dengan orang 

sehat. Pada pasien gout ditemukan Bacteroides caccae dan Bacteriodes 

xylanisolvens, dan tidak mengandung Faecalibacterium prausnitzii dan 

Bifidobacterium psudocatenulatum (Guo et al., 2016). Pada pasien gout, degradasi 

purin mengalami gangguan dan biosintesis asam butirat. Mikrobiota usus penderita 

gout menyerupai pasien diabetes. Oleh karena itu indeks mikrobia dapat digunakan 

sebagai strategi dalam diagnosis gout.  

 

Gambar 5.7. Identifikasi perbedaan genera individu sehat dan pasien gout 

A. Cladogram  

B. Histogram 

C. Merah : sehat 

D. Hijau : gout 
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Gambar 5.8. koefisien korelasi ranking Spearman antara jumlah relatif 
mikrobiota usus sampai tingkat famili dan genus dengan 
metabolit-metabolit yang terdapat di fekal pada individu sehat 
sebagai kontrol dengan pasien gout 

 
 
 

5.7.  Ekskresi asam urat oleh ginjal dan GTI 

Pergantian purin dan pirimidin dari jaringan yang tidak diselamatkan 

(salvaged) dikatabolisme dan diekskresikan.  Purin yang diserap dari asupan 

makanan juga akan dikatabolisme. Katabolisme purin dan pirimidin yang terjadi 

kurang bermanfaat dibandingkan dengan katabolisme asam-asam amino yang 

karena tidak banyak energi yang dihasilkan dari katabolisme purin dan pirimidin. 

Katabolisme pirimidin menghasilkan beta-alanin dan produk akhir katabolisme purin, 

yaitu asam urat, dapat berfungsi sebagai scavenger (antioksidan) untuk oksigen 

reaktif.  
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Gambar 5.7. Struktur kimia asam urat 

Asam urat yang terhimpun di darah dieksresikan terutama melalui ginjal, 

sekitar 98%. Sisanya, sebagian kecil diekskresikan melalui saluran cerna (2%).  

Asam urat bersifat sulit larut air. Ginjal paling bertanggungjawab mengeluarkannya 

dari darah/tubuh. Hal ini dimungkinkan karena ginjal mampu mengionisasinya dalam 

keadaan cukup sodium, sehingga dihasilkan atau dibentuk garam, monosodium urat. 

Secara klinis monosodium urat dinamakan asam urat.   

Asam urat yang dikeluarkan ke usus akan diuraikan (Uricolysis) oleh bakteri 

usus sehingga dihasilkan CO2 dan ammonia. .  

Asam urat +4 H2O →4 NH4 + + 3 CO2 + asam glioksilat 

 

 

Gambar 5.8.  Skema diagram transport metabolit melalui epitelium usus 
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Gambar 5.9. Skema peruraian purin menjadi asam urat dan ekskresinya 

 

5.8. Penutup 

Asupan asam nukleotida lewat makanan tak terhindarkan. Asam nukleat 

akan dicernakan sampai nukleotida dalam usus dan kemudian diserap secara aktif. 

Belum diketahui batas bawah yang aman untuk kadar urat apalagi diketahui bahwa 

asam urat dapat berfungsi sebagai antioksidan dan neuroproteksi. Ada kekuatiran 

bahwa kekurangan kadar urat dapat meningkatkan resiko terserang penyakit 

neurodegenerasi, misal Parkinson’s disease, Alzheimer’s dementia dan multiple 

sclerosis.  

 

Diet 
Jalur penyelamatan 

(salvage)  

Purin 

IMP, AMP,GMP 

Katabolisme purin 

Asam urat 

Uricolysis 

Di saluran cerna 
Ekskresi melalui  

ginjal 

Sintesis de novo 
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Latihan soal 

A. Uraikan jawaban dengan jelas untuk pertanyaan dibawah ini! 

1. Jelaskan tiga sumber asam nukleat atau nukleotida bagi tubuh manusia? 

2. Jelaskan rentetan proses pencernaan asam nukleat dalam sistem 

percernaan manusia! 

3. Bagaimana dan dimana nukleoprotein diuraikan ? 

4. Enzim apa sajakan yang berperan dalam peruraian asam nukleat menjadi 

nukleosida? 

5. Apakah perbedaan antara nuklease dengan nukleotidase? 

6. Apakah yang dimaksudkan dengan transport aktif? 

 

B. Pilihan ganda 

1. Berikut ini merupakan sumber asam nukleat yang diperoleh tubuh manusia, 

kecuali.... 

b. Biosintesis asam nukleat (sintesis de novo) 

c. Penyelamatan nukleotida purin 

d. Biosintesis purin dan pirimidin 

e. Penyelamatan nukleotida pirimidin 

f. Makanan  

2. Peran adenosin selain memicu aliran darah ke usus adalah.... 

a. Antioksidan  

b. Antibakteri  

c. Antifungal 

d. Anti-inflamasi 

e. Menurunkan imunitas  

3. Berikut ini merupakan beberapa hal yang disarankan untuk mengendalikan 

kadar asam urat dalam darah, kecuali.... 

a. Mengurangi berat badan 

b. Mengkonsumsi karbohidrat sederhana 

c. Mengurangi dan tidak mengkonsumsi seafood, alkohol dan jeroan 

d. Minum cukup air 8 s/d 16 gelas sehari 

e. Mengkonsumsi protein dari daging tanpa lemak 

4. Pankreas mensekresikan ... dan ... untuk menghidrolisis ikatan fosfodiester 

rantai polinukleotida. 
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a. Pancreatic ribonuclease, deoksiribonukleatase 

b. Pancreatic nukleosidase, deoksiribonukleatase 

c. Fosfodiesterase, nukleosidase 

d. Nukleosidase, transferase 

e. Transferase, pancreatic ribonuclease 

5. Nukleotida diserap oleh usus melalui dua sistem transport, yaitu.... 

a. Transport aktif dan difusi terfasilitasi 

b. Transport aktif dan difusi sederhana 

c. Transport aktif dan difusi saluran 

d. Difusi saluran dan difusi terfasilitasi 

e. Difusi saluran dan difusi sederhana 

6. Sekelompok membran transport protein yang mentransport adenosin 

melewati membran sel adalah.... 

a. Adenosine transporters 

b. Nucleosides transporters (NTs) 

c. Nucleotide transporters 

d. ATP-binding cassetes transporters 

e. Urat anion exchange transporters-1 (URAT1) 

7. Mikrobiota usus pada pasien gout adalah.... 

a. Bacteriodes xylanisolvens dan Faecalibacterium prausnitzii 

b. Bifidobacterium psudocatenulatum dan Faecalibacterium prausnitzii 

c. Bifidobacterium psudocatenulatum dan Provotella 

d. Bacteroides caccae dan Bacteriodes xylanisolvens 

e. Bacteriodes caccae dan Faecalibacterium prausnitzii 

8. Katabolisme pirimidin menghasilkan.... 

a. Asam sitrat 

b. Asam urat 

c. Beta-alanin 

d. Alfa-alanin 

e. Glutamin 

9. Asam urat yang dikeluarkan ke usus akan diuraikan oleh bakteri usus 

menjadi... 

a. CO2 dan H2O 

b. CO2 dan glukosa 
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c. CO2 dan ammonia 

d. Ammonia dan H2O 

e. Glukosa dan H2O  

10. Asam-asam nukleat didegradasi dalam saluran cerna menjadi nukleotida 

oleh  enzim.... 

a. Amilase dan tripsin 

b. Tripsin dan fosfatase 

c. Nukleotidase dan amilase 

d. Fosfatase dan amilase 

e. Nukleotidase dan fosfatase 
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BAB 6. GENETIKA 

HIPERURISEMIA DAN 

GOUT 

 

 

Garis besar 

a. Faktor keturunan dalam hiperurisemia dan gout 

b. Peran beberapa lokus gen transporter urat pada ginjal 

c. Epigenetika gout 

 

 

 

 

6.1. Faktor keturunan dalam Gout dan hiperurisemia 

Gout adalah jenis penyakit artritis yang kronis. Penyakit ini ditandai dengan 

tingginya kandungan asam urat dalam darah yang memicu inflamasi yang 

menimbulkan rasa nyeri. Para pakar berusaha menemukan gen-gen yang 

bertanggungjawab atau terkait dengan serangan inflamasi tsb. Berbagai 

polimorfisme dalam ATP-binding cassette transporter ABCC2 (ATP-binding cassette 

transporter isoform C2) yang pertama kali dikenal sebab keterlibatannya sebagai 

obat terapi drug efflux.  
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 Gout merupakan gangguan yang progresif disebabkan oleh gangguan 

metabolisme asam urat sehingga kadar urat dalam darah tinggi dan pembentukan 

kristal urat yang terakumulasi di sendi-sendi. Kadang pasien hiperurisemia tidak 

menunjukkan gejala tsb. Sejumlah pasien mempunyai darah dengan kadar asam urat 

yang tinggi tetapi tidak mengalami gout.  

Urat merupakan metabolit akhir dari metabolisme purin, baik karena 

makanan atau endogen. Makanan yang mengandung sedikit purin, yang terutama 

dihasilkan di hati dan usus halus. Sepertiga urat dieksresikan melalui saluran 

pencernaan dan dua pertiga melalui ginjal, meskipun 90% urat yang difilter oleh ginjal 

diserap kembali.  

Kadar urat yang tinggi dan gout disebabkan oleh berbagai faktor: genetik, 

nutrisi, obat, gender, usia dan lingkungan. Sekitar 90% pasien hiperurisemia 

mengalami gangguan ekskresi urat oleh ginjal sedangkan 10% karena produksi urat 

yang berlebihan. Produksi urat yang berlebihan dapat disebabkan oleh faktor-faktor 

tertentu (acquired), misal memakan makanan yang mengandung banyak purin, 

kelebihan berat badan, mengkonsumsi banyak fruktosa, dan minum alkohol. Dua 

yang terakhir meningkatkan degradasi ATP menjadi AMP, suatu prekursor asam 

urat.   

 Dilaporkan bahwa laki-laki memiliki resiko dua kali lebih tinggi daripada 

wanita untuk mengalami gout. Orang yang berusia lebih dari 65 tahun juga 

merupakan populasi yang paling dipengaruhi. Juga dilaporkan bahwa resiko yang 

tinggi juga dialami oleh orang yang migrasi ke Negara-negara Barat dibandingkan 

mereka yang tinggal di negaranya sendiri. Mungkin karena faktor nutrisi dan gaya 

hidup. 

 Riwayat keluarga dapat memengaruhi resiko terjadinya gout, tetapi belum 

dapat dipastikan seberapa tinggi perannya. Dalam banyak kasus ditemukan adanya 

gen ganda (multiples genes) yang mengendalikan kadar asam urat, sehingga 

penurunan gout menjadi sangat bervariasi. Kecuali defisiensi gen HGPRT yang 

mempunyai pola penurunan terkait kromosom X (x-linked inheritance pattern).  
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Tabel 6.1. Daftar sindrom Mendelian yang terkait dengan hiperurisemia dan gout  

Penyakit Lokus Pewarisan Gen Fenotip 

Sindrom perubahan 

metabolisme purin  

berhubungan dengan 

HPRT 

 

berhubungan dengan 

PRPS 

 

Xq26-

q27.2 

 

Xq22-q24 

 

XD 

 

XD 

 

Hypoxanthine 

guanine 

phosphoribosyl 

transferase (HPRT 

I) 

Phosporibosyl 

pyrophosphate 

synthetase 1 

(PRPS1) 

 

Hiperurisemia, gout, 

disfungsi neurologi 

Hiperurisemia, gout 

Sindrom kelebihan sel 

mati dan generasi urat 

Penyakit penyimpanan 

glikogen tipe 1a 

 

 

 

 

Penyakit penyimpanan 

glikogen tipe 1b 

 

 

 

 

Penyakit penyimpanan 

glikogen tipe III 

Penyakit penyimpanan 

glikogen tipe V 

Penyakit penyimpanan 

glikogen tipe VII 

 

17q21 

 

 

 

 

11q23 

 

 

 

 

1q21 

11q13 

12q13.3 

 

AR 

 

 

 

 

AR 

 

 

 

 

AR 

AR 

AR 

 

Glucose 6 

phosphate 

 

 

 

 

Glucose six 

phosphate 

transporter 

 

 

 

 

Glycogen 

debranching 

enzyme 

Muscle glycogen 

phosphorylase 

Muscle 

phosphofructokinas

e 

 

Gangguan pertumbuhan, 

hipoglikemia, 

hepatomegali, 

hiperurisemia, gout, 

asidosis laktat 

Gangguan pertumbuhan, 

hipoglikemia, 

hepatomegali, 

hiperurisemia, gout, 

asidosis laktat 

Hiperurisemia dini, gout 

Hiperurisemia dini, gout 

Hiperurisemia dini, gout 

Sindrom penurunan 

ekskresi asam urat oleh 

ginjal  

Penyakit kista ginjal 

meduler, tipe 1 

 

 

Penyakit kista ginjal 

meduler, tipe 2 

 

 

Nefropati hiperuricemic 

remaja keluarga 

 

 

1q21 

 

 

16p12.3 

 

 

16p12.3 

 

 

AD 

 

 

AD/AR 

 

 

AD 

 

 

Unknown 

 

 

Uromodulin 

 

 

Uromodulin 

 

 

Variable penetrance: 

disfungsi ginjal, hipertensi, 

gout 

Disfungsi ginjal progresif, 

variable hyperuricemia, 

gout dini 

Disfungsi ginjal progresif, 

variable hyperuricemia, 

gout dini 

XD : X-linked Dominant ; AD : Autosommal Dominant; AR : Autosommal Recessive 
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URAT-1(urate anion exchange transporter), yang mentransport urat dari 

lumen tubular ginjal ke sel-sel epitelium, purine nucleoside phosphorylase (PNP), 

adalah suatu enzim yang berfungsi dalam jalur salvage purin dan 

phosphodiesterase-4 (PDE4) memediasi inflamasi. Faktor genetik dalam 

hiperurisemia dan gout adalah gen tunggal yaitu hypoxanthine guanine 

phosphoribosyl transerase (HPRT).  

Peningkatan produksi urat dapat disebabkan oleh gangguan genetika dapat 

berupa aktivitas berlebihan dari enzim fosforiosil pirofosfat sintetase (PRPP 

sintetase) dan defisiensi enzim HGPRT dengan pola penurunan terkait kromosom X. 

Gangguan lain yang sering terjadi adalah Severe Combined Immunodeficiency 

(SCID) yang menyebabkan terjadinya defisiensi adenosin deaminase yang penting 

untuk pemecahan purin. Penyakit lain yang dikenal adalah Van Gierkel, merupakan 

penyakit yang berkenaan dengan penyimpanan glikogen tipe I (GSDI). Penyakit 

genetik ini disebabkan oleh defisiensi enzim glukosa-6-fosfatase. Hal ini dapat 

menyebabkan hiperurisemia.  

6.2. Peran beberapa gen transporter urat pada ginjal 

Faktor keturunan menentukan sekitar 63% kadar urat di serum. 

Pengetahuan genetika gout sementara ini terbatas pada adanya mutasi genetik yang 

langka. Perkembangan peralatan analisis molekuler saat ini memungkinkan 

penyelidikan genom manusia dan penemuan sejumlah temuan penting, termasuk 

“genome-wide association studies” (GWAS) yang mengembangkan teknik penelitian 

untuk mengidentifikasi polimorfisme DNA dan mengkaitkannya dengan kesehatan 

dan penyakit. Sejak tahun 2008, GWAS mengidentifikasi DNA yang terkait dengan 

konsentrasi asam urat dalam serum.  

Sejumlah Urat transporter berperan baik dalam sekresi urate tubular dan 

postsecretory reabsorption, yang keduanya menentukan ekskresi urat (net urate 

excretion). Ekskresi asam urat di ginjal memerlukan transporter membran yang 

spesifik karena kristal asam urat tidak larut air, yaitu urate transporter channel 

(URAT) terutama URAT1 dan organic anion transporter (OAT1 dan OAT2). Proses 

ini terutama terjadi di tubulus proksimalis. Urat masuk ke sel tubulus proksimal dari 

pembuluh kapiler peritubulus melalui OAT1 dan OAT3 yang terletak di membran 
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basolateral. Setelah itu, urat akan diekskresikan ke lumen melalui transporter 

SLC17A1 dan SLC17A3, multidrug resistance protein 4 (MRP4), dan ATP-binding 

cassette G2 (ABCG2) (Gambar 6.1). Setelah itu, urat akan direabsorpsi kembali ke 

dalam sel dengan bantuan urate transporter 1 (URAT1), OAT4, dan OAT10, yang 

terletak di membran lumen, dan dari sel akan ditransport kembali ke pembuluh kapiler 

lewat glucose transporter 9 (GLUT9) yang terletak di membran basolateral (Gambar 

6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Skema proses input-output asam urat pada 

sel epithelium tubules ginjal  

Para peneliti menentukan fungsi beberapa gen-gen pada lokus tertentu dan 

kaitannya dengan kadar urat dan gout, bersama dengan atau terkait dengan  “single 

nucleotide polymorphisms” (SNPs) dari masing-masing gen. Empat lokus yang 

terkait dengan gout berperan sebagai transporter urat yang terletak pada sel-sel 

epitelium tubulus proksimal ginjal (renal proximal tubules) (Gambar 6.2). Keempat 

lokus tsb adalah 

 GLUT9 

Lokus ini sangat terkait dengan gout dan juga berperan sebagai transporter 

glukosa (glucose transporter 9, GLUT9). GLUT9 juga dikenal sebagai karier larutan 
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(solute carrier 2A9 , SLC2A9). Berbeda dengan tiga lokus lainnya yang menentukan 

peningkatan resiko terjadinya gout, GLUT9 menentukan pengurangan resiko. 

Transporter GLUT9 terekspressi terutama di hati dan ginjal tetapi juga di chondrocyte 

dari “human cartilage” yang mendeposit  urat. Awalnya transporter ini diidentifikasi 

sebagai glucose/fructose transporter , kemudian dilaporkan bahwa SLC2A9 juga 

mampu untuk mentransport urat dalam reabsorpsi oleh ginjal. SLC2A9 membentuk  

dua isoform yang dibedakan oleh panjangnya “cytoplasmic domain” nya dan oleh 

letaknya di apical atau basolateral di sel-sel epitelium ginjal (renal epithelial cell). 

Beberapa variants SLC2A9 terkait dengan hipourisemia dan rendahnya resiko gout. 

Ekspressi dari kedua isoform tsb mengakibatkan pengurangan reabsorpsi dan 

peningkatan ekskresi asam urat.  

Kecuali sejumlah transporter tsb diatas, GLUT9 (glucose transporter 9) juga 

berperan penting dalam reabsorpsi. Isoform pendeknya, the short isoform, S-GLUT9, 

terdapat di membran apikal sedangkan isoform panjangnya, the long isoform, L-

GLUT9, terdapat di membran basolateral dan berperan dalam efflux basolateral dari  

urate. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) dari GLUT9 dan URAT1 terkait 

masing masing dengan penurunan dan peningkatan resiko gout. Beberapa SNPs  

GLUT9 terkait dengan penurunan reabsorpsi urat sehingga mengakibatkan 

hipourisemia. Mekanisme SNPs URAT1 yang menimbulkan hiperurisemia dan gout 

belum diketahui. 

 URAT1 (urate anion exchange transporter) 

Lokus ini terkait dengan gout karena mengkode pembentukan transporter 

urat (URAT1) yang juga dinamakan solute carrier 22A12. Transporter ini berfungsi 

sebagai penukar anion organik-urat (urate-organic anion exchanger). Dalam hal ini, 

re-absorpsi yang dipicu oleh kandungan laktat dan anion organik lainnya yang tinggi 

kadar intraselulernya. URAT1 terletak di membran apikal sel-sel ginjal dan 

merupakan salah satu transporter yang penting dalam reabsorbsi urat. SNPs URAT1 

dapat menimbulkan kondisi kondisi hipourisemia. Beberapa mutasi pada gene 

URAT1 menimbulkan keadaan hiperurisemia dan gout.  

Dalam reabsorpsi pada ginjal, the apical urate-anion exchanger URAT1 

berperan sangat penting dalam homeostasis urat dan diperkirakan mampu 

melakukan reabsorpsi hingga 50%. OAT4 dan OAT10 (Organic Anioin Transporter 4 
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dan 10) juga merupakan mediator apikal reabsorpsi. Dalam mekanisme sekresi urat, 

transporter anion OAT1 and OAT3 (Organic Anion Transporter 1 and 3), yang 

terdapat di membran basolateral, mampu mentransport urat tergantung dari gradien 

untuk pertukaran anion. 

 NPT1 (sodium phosphate transport protein 1 atau solute carrier 

17A1).  

Lokus ini terkait dengan gout dan mengkode protein transport sodium fosfat 

(NPT1, atau solute carrier 17A1), yang lokasinya di membran apikal dari tubule 

proksimal ginjal (apical membrane of renal proximal tubule). Tranporter NPT1 

merupakan suatu transporter yang dikendalikan oleh voltasi (Voltage-driven urate 

transporter) dan  berperan dalam sekresi urat. Varian proteinnya mengakibatkan 

penurunan aktivitas transport urat dibandingkan dengan protein aslinya (wild-type) 

Beberapa SNPs lainnya pada gene NPT1 juga terkait dengan peningkatan resiko 

gout pada manusia. 

Pada membran apikal, terdapat empat transporter yang berperan dalam 

sekresi, yaitu UAT (uric acid transporter), NPT1 (sodium phosphate transport protein 

1), dan ATP-binding cassette transporters MRP4 (multidrug resistance related protein 

4) dan ABCG2 (ATP-binding cassette transporter isoform G2). 

 ABCG2 

Lokus atau gen ABCG2 menghasilkan transporter yang awalnya dikenal 

sebagai penentu resistensi pada khemoterapi, tetapi transporter tsb kemudian 

diketahui terkait gout (ABCG2 SNPs). Oleh karena itu, protein ini dapat menjadi target 

penting untuk terapi klinik. Berbagai varian ABCG2 dan NPT1 yang mengalami 

gangguan fungsi terkait dengan peningkatan resiko terserang gout, karena 

menurunkan ekskresi urat sehingga mengakibatkan hiperurisemia. 

Varian ABCG2 terkait dengan gout . ABCG2 diidentifikasi sebagai salah satu 

lokus yang terkait dengan kadar urat dan gout. Suatu missense ABCG2 C421A SNP 

(Q141K) yang mengganti glutamin dengan lisin, meningkatkan kadar urat dan gout, 

terutama memiliki efek yang lebih kuat pada laki-laki daripada perempuan.  ABCG2 

yang dikenal sebagai pompa efflux xenobiotik (xenobiotic efflux pump), juga dapat 

mentransport urat. Mutasi Q141K mengurangi transport urat dan berkontribusi dalam 
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timbulnya kasus gout. C376T (Q126X) adalah mutasi missense yang mengkode 

suatu stop codon dan bukan glutamin, yang mencegah ekspressi ABCG2. Pasien 

dengan variant Q126X mengalami peningkatan resiko gout. Kapasitas transport urat 

hilang pada sel-sel yang ditransfeksi dengan variant Q126X.  Polimorfisme Q141K 

mengurangi efflux urat hingga setengahnya. Kombinasi dua SNPs mengakibatkan 

pengurangan fungsi protein hingga 75%.   

ABCG2 adalah anggota dari ATP-binding cassette (ABC) transporter family. 

Strukturnya terdiri dari satu intracytoplasmic ATP binding domain, diikuti oleh enam 

transmembrane domain. ABCG2 adalah suatu transporter yang memerlukan energi 

(energy-dependent efflux transporter) yang harus dalam keadaan dimer agar dapat 

berfungsi, dan berada sebagai suatu tetramer atau oligomer tingkat tinggi (higher 

order oligomer). Transporter ini terutama diekspressikan dalam placenta dan sel-sel 

punca hematopoietic (hematopoietic stem cells), tetapi juga ditemukan pada otak, 

testis, sistem pencernaan, hati, ginjal dan kelenjar susu selama laktasi. Transporter 

ini dapat mentransport sejumlah senyawa khemotherapeutik, misal antivirus, 

antibiotik, karsinogen, toksin keluar dari sel, tetapi juga mentransport sejumlah 

senyawa endogen, misal steroid, porfirin, heme dan vitamin, punya fungsi fisiologis, 

misal pengendalian bioavailabilitas oral (oral bioavailability), proteksi pada blood-

brain barrier dan maternal-fetal barrier, drug elimination, dan normal stem cell 

protection. 
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Gambar 6.2. Transporter urat di sel epitel tubulus proksimal 

 

6.3.  Epigenetika gout 

Epigenetika adalah suatu studi tentang perubahan dalam organisme 

yang disebabkan oleh modifikasi ekspressi gen. Epigenetika dapat digunakan 

untuk menghentikan gout. Gen bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

menimbulkan gout. Para peneliti berusaha untuk melakukan pendekatan 

epigenetika untuk menghentikan gout.  

Salah satu proses terjadinya epigenetika adalah metilasi DNA, yaitu 

proses modifikasi kimia dengan pelekatan gugus metil. Metilisasi DNA dapat 

membuat gen tertentu diam (tidak berfungsi). Diperkirakan bahwa pendekatan 

epigenetika dapat digunakan sebagai pendekatan pencegahan dan pengobatan 

berbagai penyakit termasuk gout.  

Suatu saat DNA-guided medicine dapat membantu dokter dalam 

pengobatan pasien. Faktor lingkungan juga ikut menentukan. Perubahan 
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epigenetika dalam aktivitas gen tidak mengubah kode genetik yang dapat 

diturunkan dari generasi ke generasi. Faktor epigenetika dianggap penting 

dalam perkembangan penyakit, meskipun perannya dalam gout dan 

hiperurisemia belum diketahui.  

 Dalam epigenetika dikenal proses metilasi DNA, suatu modifikasi 

kimia dengan melekatkan gugus metil pada base tertentu penyusun sekuen 

DNA. Faktor genetik dan faktor epigenetika berperran dalam penentuan tingkat 

kadar asam urat dalam serum.  

Pendekatan berdasarkan epigenetika mungkin dapat menjadi dasar 

bagi pengobatan gout. Faktor epigenetika diketahui terkait dengan penyakit 

inflamasi kronis (chronic inflammatory disease), sindrom metabolik  dan penyakit 

kardiovaskular. “Diharapkan untuk penelitian arthritis (Arthritis research) dapat 

ditemukan cara baru pencegahan penyakit. Diharapkan suatu saat para peneliti 

dapat melokalisasi daerah genetik (genetic region) yang spesifik untuk penyakit 

gout.  

Arthritis gout merupakan tipe penyakit inflamasi dan immun. 

Prevalensi gout diperkirakan akan terus meningkat. Belum banyak penelitian 

tentang variasi genetik DNA methyltransferases (DNMTs) yang memengaruhi 

ekspressi gen yang menentukan patogenesis gout. Polimorfisme DNMT1 

rs2228611 kemungkinan berperan dalam pathogenesis  gout. 

6.4.  Penutup 

Faktor genetika ikut berperan dalam timbulnya penyakit gout. Faktor 

ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan atau perubahan yang terjadi karena 

proses polimorfisme. Proses epigenetika juga diperkirakan dapat berperan 

dalam munculnya penyakit gout.  

Latihan soal 

f. Uraikan jawaban dengan jelas untuk pertanyaan dibawah ini! 

1. Apakah perbedaan antara gout dengan hiperurisemia? 

2. Apakah transporter itu?  

3. Jelaskan fungsi keempat lokus yang terkait dengan resiko terjadinya gout 
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4. Apakah epigenetika itu? 

5. Bagaimana mekanisme kerja epigenetika? 

g. Pilihan ganda  

1. Kadar asam urat berlebih dalam serum disebabkan oleh gangguan pada.... 

a. Produksi asam urat dan ekskresi urat oleh ginjal yang berlebih 

b. Produksi purin yang berlebih dan ekskresi urat oleh ginjal 

c. Enzim HGPRT berlebihan  

d. Produksi purin dan produksi asam urat berlebih 

e. Metabolisme purin berjalan dengan baik 

2. Beberapa penyakit genetik yang menyebabkan produksi asam urat tinggi 

dalam serum, kecuali.... 

a. Lysch-Nyhan 

b. SCID 

c. Down syndrom 

d. Defisiensi enzim HGPRT 

e. Defisiensi enzim PRPP 

3. Berikut ini merupakan transporter membran yang berperan dalam 

transportasi urat pada ginjal, kecuali.... 

a. URAT1 

b. GLUT9 

c. NPT1 

d. ABCD2 

e. ABCG2 

4. Fungsi beberapa gen yang bertanggungjawab dalam transport asam urat 

dapat terganggu karena terjadinya... 

a. Mutasi dan delesi 

b. Insersi dan delesi 

c. Delesi dan polimorfisme 

d. Single nucleotide polymorphism 

e. Tandom repeat nucelic acid 

5. Peran transporter membran GLUT9 pada kaitannya dengan asam urat 

adalah.... 

a. Efflux basolateral urat 
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b. Sebagai transporter glukosa 

c. Penukar anion organik-urat 

d. Berperan dalam sekresi urat 

e. Pompa efflux xenobiotik yang dapat mentransport urat 

6. Peran transporter membran URAT1 adalah.... 

a. Efflux basolateral urat 

b. Sebagai transporter glukosa 

c. Penukar anion organik-urat 

d. Berperan dalam sekresi urat 

e. Pompa efflux xenobiotik yang dapat mentransport urat 

7. Peran transporter membran NPT1 adalah.... 

a. Efflux basolateral urat 

b. Sebagai transporter glukosa 

c. Penukar anion organik-urat 

d. Berperan dalam sekresi urat 

e. Pompa efflux xenobiotik yang dapat mentransport urat 

8. Peran transporer membran ABCG2 adalah.... 

a. Efflux basolateral urat 

b. Sebagai transporter glukosa 

c. Penukar anion organik-urat 

d. Berperan dalam sekresi urat 

e. Pompa efflux xenobiotik yang dapat mentransport urat 

9. Pada epigenetik dikenal adanya DNA metilasi yang berarti.... 

a. Modifikasi histon 

b. Penambahan gugus metil pada sekuens DNA 

c. Penambahan gugus etil pada sekuens DNA 

d. Pengurangan gugus metil pada sekuens RNA 

e. Penambahan poli A pada sekuens DNA 

10. Manfaat melakukan penelitian epigenetika pada gout adalah.... 

a. Dapat melakukan pencegahan perkembangan gout 

b. Dapat menghentikan perkembangan gout 

c. Mencari obat baru untuk gout 

d. Menentukan kadar asam urat serum 

e. Menentukan besarnya risiko terkena asam urat 
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BAB 7. TATALAKSANA 

HIPERURISEMIA DAN 

GOUT 

 

 

Garis besar  

a. Epidemiologi dan faktor risiko 

b. Patogenesis hiperurisemia 

c. Patofisiologi inflamasi pada gout 

d. Faktor risiko 

e. Perjalanan penyakit gout 

f. Pemeriksaan penunjang 

g. Gout dan pseudogout 

h. Tatalaksana  

 

 

 

Di antara purin dan pirimidin, abnormalitas purin adalah hal yang lebih sering 

terkait dengan penyakit manusia, termasuk gout, lysch-nyhan syndrome, adenosine 

deaminase deficiency (ADA) dan purine nucleotide phosphorylase deficiency (PNP). 

Penyakit yang terkait dengan metabolisme pirimidin, yaitu orotic aciduria, sangat 

jarang terjadi. Pada bab ini akan dibahas dua kondisi yang sering dihadapi, yaitu 

hiperurisemia dan gout. 



114 
 

 
 

 

 

7.1. Epidemiologi dan Faktor Risiko 

Gout adalah tipe artiritis yang paling sering terjadi. Di Inggris, prevalensi gout 

meningkat dari 1.4% menjadi 2.49% dari tahun 1999 ke 2012. Di Amerika Serikat, 

prevalensi gout mencapai 3.9% dan pola peningkatan seperti di Inggris juga dapat 

ditemukan. Adapun di Indonesia, menurut data Riskesdas 2013, prevalensi 

hiperurisemia (campuran dari gout dan hiperurisemia asimptomatik) adalah sebesar 

11.9%. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain ialah meningkatnya komorbiditas 

yang dapat menyebabkan hiperurisemia, seperti hipertensi, obesitas, sindrom 

metabolik, diabetes melitus tipe 2, dan penyakit ginjal kronik.  

7.2. Patogenesis Hiperurisemia 

Pertama, perlu ditekankan bahwa hiperurisemia tidak sama dengan gout. 

Hiperurisemia adalah keadaan dimana kadar asam urat serum pada darah lebih 

tinggi dari normal. Sementara itu, gout adalah sebuah penyakit sistemik yang ditandai 

dengan penumpukan kristal monosodium urate (monosodium urate cyrstals). 

Dengan kata lain, meskipun betul bahwa kondisi hiperurisemia harus terjadi supaya 

gout dapat timbul, tidak semua orang dengan hiperurisemia menderita gout. Data 

menunjukkan bahwa hanya 5% orang dengan kadar asam urat di atas 9 mg/dl 

menderita gout. Dengan demikian, maka timbul hipotesa bahwa faktor genetik 

memegang peranan penting dalam terjadinya gout. 

Secara garis besar, patogenesis hiperurisemia dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu akibat produksi asam urat berlebihan dan eksresi yang inadekuat, 

dimana mayoritas kasus (90%) diakibatkan oleh ekskresi yang terganggu sehingga 

mengakibatkan penumpukan asam urat (Tabel 7.1)  
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Tabel 7.1. Daftar penyebab hiperurisemia  

Meningkatnya produksi asam urat 
(5%-10% pasien) 

Menurunnya ekskresi asam urat 
(90%-100% pasien) 

Cacat enzimatik secara genetik 

 Defisiensi HGPRT, defisiensi 
glukosa-6 fosfat,superaktivitas 
PRPP sintetase  

Penyebab dapatan 

 Asupan makanan : diet tinggi 
purin/ekstrak pankreas 

 Obesitas 

 Meningkatnya jumlah jaringan 
(tumor), gangguan proliferasi 
limfoma 

 Ekskresi otot kuat 
menyebabkan meningkatnya 
jumlah ATP 

 Meningkatnya ATP yang 
diinduksi oleh alkohol 

 Kemoterapi  

Penyebab genetik 

 Down syndrome 

 Penyakit ginjal polisistik 
(Polycystic kidney disease) 

Penyebab dapatan 

 Penurunan fungsi ginjal 
yang menurun 

 Penghambatan sekresi urat 
tubular : anion kompetitif 
(seperti ketoasidosis dan 
laktat asidosis) 

 Peningkatan reabsorpsi 
tubular urat : dehidrasi, 
kelaparn, resistensi insulin 
(sindrom metabolik) 

 Obat : aspirin dosis rendah, 
thiazide diuretik, ethambutol, 
niacin 

 Gejala neurophati 

 

a. Hiperurisemia akibat produksi berlebihan asam urat 

Seperti dijelaskan di atas, mekanisme ini hanya menyebabkan 10% dari 

kasus hiperurisemia. Mekanisme ini dapat didasari oleh asupan purin yang 

berlebihan dari diet, peningkatan biosintesis purin, dan defisiensi enzim yang 

terlibat dalam metabolisme asam urat (Tabel 7.2).  
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Tabel 7. 2. Gangguan metabolisme purin 

Gangguan Defek Komentar 

Early-onset Gout Superaktivitas PRPP 

sintase 

Hiperurisemia 

Lysch Nyhan syndrome Tidak ada HGPRT Hiperurisemia 

 Severe Combined 

Immunodeficiency (SCID) 

Defisiensi ADA Kadar AMP tinggi 

Van Gierke’s disease Defisiensi Glucose-6-

PTPase 

Hiperurisemia 

Kelley-Seemiller syndrome HGPRT (partial 

deficiency) 

Hiperurikaemia 

Nephrolithiasis  

Xanthinuria  Xanthine oksidase Hiporukaemia  

Xanthine stones 

 

Peningkatan produksi urat dapat disebabkan oleh peningkatan pergantian 

nukleoprotein dalam kondisi hematologik (misal limfoma, leukemia, anemia hemolitik) 

dan dalam kondisi dimana terjadi peningkatan kecepatan proliferasi seluler dan 

kematian sel (misal psoriasis, kemoterapi). Obesitas juga dapat menyebabkan 

produksi asam urat yang berlebih karena leptin ditemukan menyebabkan 

peningkatan urat pada serum. Dengan demikian, pengurangan berat badan dan 

olahraga sangat berguna dalam menurunkan urat pada serum dan risiko gout. 

Gangguan genetika dapat berupa aktivitas berlebihan dari enzim fosforiosil pirofosfat 

sintetase (PRPP sintetase), sindrom Lysch-Nyhan, dimana terjadi defisiensi enzim 

HGPRT, Severe Combined Immunodeficiency (SCID), dan penyakit Van Gierkel 

yang memengaruhi peningkatan produksi urat. 

b. Ekskresi asam urat yang inadekuat 

Ekskresi asam urat yang inadekuat  diperkirakan menyebabkan sekitar 90% 

kasus hiperurisemia. Sebanyak dua pertiga dari total ekskresi urat dilakukan melalui 

ginjal, sedangkan sisanya lewat saluran gastrointestinal (GI). Berkurangnya fungsi 

sekretorik dari transporter ABCG2 mengakibatkan ekskresi asam urat lewat saluran 

GI menurun sehingga berimbas pada meningkatnya kadar asam urat serum dan 

ekskresi melalui ginjal.  
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Agen diuretik dapat menyebabkan hiperurisemia melalui efek langsung dan tidak 

langsung yang didasari oleh pengaruh agen ini terhadap transporter yang terlibat 

dalam eksreksi urat oleh ginjal. Efek langsung dicapai melalui mekanisme counter-

ion terhadap urat pada agen diuretik, misal thiazide adalah menyebabkan 

berkurangnya sekresi urat ke lumen dan meningkatkan kadar asam urat di darah. 

Efek tidak langsung adalah akibat dari deplesi volume relatif yang disebabkan oleh 

agen diuretik. Bertambahnya pengeluaran cairan dan garam tubuh menyebabkan 

terjadinya kekurangan cairan dan garam relatif. Hipotesa ini didukung oleh 

pengamatan yang telah dilakukan mengenai pemuatan cairan dan garam, sehingga 

hiperurisemia yang telah terjadi akan teratasi. Namun, mekanisme yang mendasari 

proses ini belum dimengerti dengan baik. 

Selain itu, obat golongan urikosurik, seperti probenecid, benzboramone, dan 

sulfinpyrazone, yang sering dipakai untuk pengobatan gout juga bekerja pada 

transporter yang terlibat pada proses di atas, tepatnya dengan cara menghambat 

aktivitas URAT1, yang berakibat pada penurunan reabsorpsi sehingga semakin 

banyak urat yang dibuang lewat urin. Sebaliknya, pirazinamide, nikotinat, dan laktat 

meningkatkan aktivitas URAT1 sehingga berimbas pada meningkatnya reabsorpsi 

dan asam urat serum. 

Beberapa obat, seperti aspirin, juga dapat memengaruhi aktivitas URAT1 secara 

dose-dependent. Aspirin dosis rendah memiliki sifat anti-urikosurik, sementara dosis 

tinggi justru bersifat urikosurik. Konsumsi alkohol juga dapat menyebabkan 

hiperurisemia karena terjadi peningkatan katabolisme purin di hati. Hal ini 

menyebabkan hiperlacticacidemia yang memblokir sekresi urat ke tubulus ginjal. 

7.3. Patofisiologi Inflamasi Pada Gout 

Begitu hiperurisemia terjadi, maka kristal MSU akan perlahan-lahan terdeposit 

di berbagai bagian tubuh, termasuk pada sendi. Proses ini diawali oleh respon imun 

innate (non-sepsifik) dimana makrofag yang berada pada celah sendi akan 

memfagositosis kristal MSU (Gambar 7.1) Proses internalisasi MSU ke dalam 

makrofag akan membentuk protein scaffold yang dikenal dengan nama inflamasom 

NLRP3 di sitosol makrofag. Inflamasom adalah protein dengan berat molekul yang 

tinggi yang berkontribusi dalam konversi IL-1β (Interleukin-1β) inaktif menjadi IL-1β 

aktif. Yang menarik adalah bahwa selain inflamasom, diperlukan juga kostimulus 
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berupa asam lemak bebas atau polisakarida. Dengan demikian, asam lemak bebas 

adalah hal yang sangat penting dalam patofisiologi gout. 

IL-1β kemudian akan menempel ke reseptor IL-1β di sel endotel dan aktivasi 

reseptor ini akan menyebabkan transkripsi sitokin dan kemokin proinflamasi yang 

akan menyebabkan inflamasi lanjutan. Selain itu, influks neutrofil ke dalam celah 

sendi juga berperan serta dalam pelepasan IL-1β yang terus menerus dan inflamasi 

yang menyertainya. Dengan demikian, IL-1β adalah faktor yang memegang peranan 

utama dalam inflamasi pada gout. 

Proses yang terjadi dalam waktu lama ini perlahan-lahan akan menyebabkan 

destruksi sendi dan deposit kristal MSU akan menumpuk dan menjadi tofus. 
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Gambar 7. 1. Patofisiologi inflamasi pada gout 

7.4. Faktor Risiko 

Faktor risiko gout mencakup: 

a. Jenis kelamin dan usia, yaitu pria dan usia menengah 

b. Diet yang banyak mengandung purin seperti makanan laut, minuman 

manis, bir 

c. Penyakit sistemik lainnya seperti hiperurisemia, obesitas, keganasan, 

hipertensi, hipertrigliseridemia, hiperkolestrolemia 

d. Riwayat keluarga, faktor genetik diduga berpengaruh pada perkembangan 

gout 

e. Pengobatan yaitu diuretik, aspirin 

f. Riwayat operasi atau trauma baru (recent) 
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7.5. Perjalanan Penyakit Gout 

Berdasarkan guideline tahun 2015 yang diterbitkan oleh American College 

of Rheumatology (ACR) dan European League Against Rheumatism (EULAR), gout 

didefinisikan sebagai deposisi kristal monosodium urate monohydrate (MSU) di 

cairan sinovial dan jaringan lainnya. Gout adalah tipe peradangan sendi (artritis) 

inflamatorik yang paling sering sering terjadi. Penyakit ini lebih sering ditemukan 

pada pria usia pertengahan. 

Secara klinis, perjalanan penyakit gout dapat dibagi menjadi empat fase, 

yaitu fase hiperurisemia asimptomatik, serangan gout akut, fase interkritikal, dan 

gout tofus kronik. 

Fase 1. Hiperurisemia asimptomatik (Asymptomatic hyperuricemia) 

Seperti yang telah disinggung di atas, semua pasien gout pasti mengalami 

hiperurisemia, walaupun tidak semua pasien hiperurisemia akan mengalami gout. 

Pada fase pertama ini, pasien tidak mengalami gejala apapun dan seringkali kondisi 

ini ditemukan secara kebetulan saat pemeriksaan asam urat serum (>7mg/dl). 

Fase 2. Serangan gout akut (Acute gouty attack) 

Sesuai dengan istilahnya, pada fase ini terjadi serangan nyeri ekstrem yang 

timbul secara mendadak dan biasanya terjadi pada satu sendi (monoartikuler) dan 

bersifat self-limitting. Tanda-tanda kardinal inflamasi seperti kemerahan, panas, 

nyeri, bengkak, dan fungsi yang menurun akan terlihat jelas. Bila terjadi pada sendi 

besar, seperti lutut, maka tanda di kulit mungkin tidak begitu prominen, tetapi 

bengkak dan nyeri akan tetap masif. 

Predileksi serangan akut ini adalah di metacarpophalangeal (MCP) I pada 

ekstremitas bawah (jempol kaki), yang disebut sebagai podagra. Sendi lain yang 

dapat terkena ialah tarsal dan metatarsal, pergelangan kaki, lutut, pergelangan 

tangan, MCP lainnya, dan interfalangeal di jari-jari tangan. Panggul dan bahu juga 

dapat terkena, meskipun jarang. Kolumna vertebrae juga dapat terkena, meskipun 

sangat jarang. Peradangan jaringan lunak seperti bursitis olekranon dan tendonitis 

achilles juga dapat terjadi. 
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Meskipun sering terjadi secara monoartikuler, artritis pada lebih dari satu 

sendi juga sering terjadi. Kebanyakan terjadi pada kasus jangka panjang yang tidak 

diobati atau pada wanita post-menopause. Gejala konstitusional seperti demam, 

sakit kepala, dan malaise juga dapat terjadi. Bila gejala ini terjadi, maka penanganan 

harus dilakukan sesuai tatalaksana artritis septik sampai terbukti bukan. Artitis septik 

pun mungkin dapat terjadi pada sendi yang terkena gout dengan adanya deposisi 

MSU. Karena itu, kasus dengan setting seperti demikian harus ditangani dengan 

sangat hati-hati. Patut diingat pula bahwa gout juga dapat terjadi secara ringan tanpa 

gejala inflamasi yang sangat menonjol. 

Fase 3. Periode Interkritikal (Intercritical period) 

Fase ini terjadi setelah gejala akut reda setelah tatalaksana seperti NSAID 

atau kolkisin. Pada periode ini tidak didapatkan adanya gejala, meskipun serangan 

juga dapat terjadi, dan dapat menjadi semakin sering, bila penanganan hiperurisemia 

tidak optimal.  

Fase 4. Gout tofus kronik (Chronic tophaceous gout) 

Penanganan yang tidak adekuat atau bahkan tidak adanya tatalaksana yang 

dilakukan akan berlanjut ke deformitas sendi yang ditandai oleh tofus yang dapat 

diraba. Tofus adalah massa dapat teraba karena akumulasi kristal MSU dalam 

jumlah masif. Tofus dapat muncul di sendi telinga, jaringan subkutis, atau kulit, dan 

merupakan manifestasi dari penyakit yang kronik dan tidak ditangani dengan baik. 

Secara makroskopis, tofus tampak sebagai massa putih berkapur. Tofus dapat 

memicu destruksi dan deformitas sendi serta erosi tulang seiring dengan 

pertumbuhan tofus ke dalam tulang. Patut diingat bahwa tofus harus dibedakan 

dengan nodul lainnya seperti nodul rheumatoid, osteoarthritic Heberden’s and 

Boucahrd’s nodules, dan limpoma. Biopsi jarum dapat dengan mudah membedakan 

tofus dari nodul lainnya.  

Di negara berkembang, dimana pemeriksaan penunjang tidak dapat selalu 

dilakukan, diagnosis gout berdasarkan seluruhnya pada klinis. Namun, ketika 

dibandingkan dengan pemeriksaan baku emas, yaitu deposit kristal MSU di sendi, 

pemeriksaan klinis saja menunjukkan sensitivitas dan spesifitas yang rendah. 
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Di kasus yang atipikal, seperti keterlibatan multisendi atau lokasi yang atipikal, 

penemuan MSU menjadi suatu keharusan. Di sisi lain, peningkatan asam urat serum 

dan tampilan klinis podagra biasanya dapat langsung menegakkan diagnosa gout. 

Pada kasus dimana terdapat kecurigaan artitis septik, maka analisa cairan sendi 

dianjurkan. 

7.6. Pemeriksaan Penunjang 

7.6.1. Pemeriksaan Laboratorium 

Seperti telah ditekankan di atas, penemuan hiperurisemia atau asam urat 

serum di atas batas normal pada hasil laboratorium tidak selalu berarti gout. 

Penelitian menunjukkan bahwa di antara pasien dengan kadar asam urat serum 

antara 7-7.9 mg/dl, hanya 0.09% yang akan menderita gout setiap tahunnya. Bahkan 

di antara pasien dengan asam urat serum >9 mg/dl, hanya 0.5% yang akan 

menderita gout. Selain itu, penting untuk diingat bahwa saat serangan gout akut, 

asam urat serum dapat turun ke nilai normal dan bahwa gout juga dapat terjadi pada 

pasien dengan nilai asam urat serum normal. 

Pemeriksaan baku emas untuk gout ialah penemuan kristal MSU pada 

pemeriksaan cairan sinovial menggunakan polarized light microscopy. Namun, 

mikroskop konvensional pun sudah dapat membedakan MSU dari kristal lain kristal 

CPPD (calcium pyrophosphate dehydrate). Kristal MSU dapat ditemukan di semua 

fase gout. Sampel sebaiknya diperiksa dalam kurun waktu 6 jam (dapat ditunda 

sampai 24 jam bila dimasukkan ke dalam pendingin dengan suhu 4oC) untuk 

menghindari hasil false negative. 

Di bawah mikroskop konvensional, kristal MSU akan tampak seperti jarum 

dengan berbagai ukuran dan dapat jelas terlihat pada pembesaran 600x. Hal ini 

membedakan kristal MSU dari kristal CPPD yang terdapat pada pseudogout, yang 

berbentuk jajaran genjang (rhomboid). Pemeriksaan menggunakan polarized filter 

microscope akan lebih jelas membedakan kedua jenis kristal ini, dimana kristal MSU 

akan menunjukkan sifat birefringent atau birefraktif yang dan tampak bercahaya di 

latar belakang yang berwarna gelap dan tampak kuning ketika disejajarkan secara 

parallel terhadap aksis kompensator yang berwarna merah. Sementara itu, kristal 



123 
 

 
 

CPPD akan menunjukkan birefringence yang positif dan tampak berwarna biru ketika 

disejajarkan terhadap aksis kompensator. 

 

Gambar 7.2. Kristal MSU dan CPPD 

Selain kristal MSU, jumlah leukosit juga dapat diperiksa pada pemeriksaan 

cairan sinovial. Pada serangan akut gout, dapat terjadi leukositosis hingga 50.000 

sel/µl dan kebanyakan bentuknya polimorfik. Selain itu, nilai glukosa akan normal, 

terlebih bila dibandingkan dengan sepsis artritik, dimana nilai glukosa akan turun 

karena dikonsumsi oleh bakteri. 

Analisa jumlah asam urat pada urin dalam sampel urin 24 jam berguna untuk 

menentukan etiologi dari hiperurisemia. Bila terdapat asam urat di urin lebih dari 800 

mg/24 jam, maka hasil ini mengindikasikan bahwa pasien tersebut memiliki produksi 

asam urat yang berlebihan, sehingga ekskresi dari ginjal meningkat. Pada pasien 

seperti ini, agen farmakologi yang lebih tepat ialah inhibitor xanthine oksidase 

ketimbang golongan urikosurik. Pemeriksaan fungsi ginjal perlu dilakukan secara 

berkala pada pasien seperti itu karena risiko batu ginjal yang lebih tinggi. 

7.6.2. Pemeriksaan Radiologis 

Pemeriksaan radiologis memegang peranan penting dalam diagnosa dan 

follow-up gout.  

 Radiologi konvensional 

Pada stadium awal, pemeriksaan ini kurang bermanfaat karena 

sebagian besar tidak akan menunjukkan abnormalitas. Mungkin dapat 

tampak pembengkakan jaringan yang minimal di sekitar sendi yang 

terkena. Namun, tanda seperti erosi tulang atau tofus akan sulit dinilai. 

Pada gout tofus kronik, hasil yang dapat ditemui adalah 
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1. Tofus, tampak nodul jaringan lunak yang padat di daerah artikular 

atau perartikular 

2. Deposit kristal MSU di bagian kartilago 

3. Pentempitan celah sendi pada kasus yang lanjut 

4. Erosi tulang, tampak lesi berbatas tegas pada daerah intraartikular 

atau juxtaartikular dengan tepi yang menggantung (overhanging 

margin). Biasanya terlihat di dekat tofus karena erosi ini adalah 

hasil dari ‘invasi’ tofus ke tulang, dan 

5. Osteopenia periartikular biasanya tidak ditemukan  

 Ultrasonografi 

Terdapat gambaran yang tidak spesifik dan spesifik untuk gout. 

Gambaran tidak spesifik pada gout mencakup cairan sinovial yang 

mengandung agregat dengan berbagai ekogenisitas, yang memberi 

kesan bahwa mungkin terdapat kristal MSU yang terlarut, dan erosi 

tulang.  

Gambaran spesifik yang dapat diperlihatkan oleh ultrasonografi adalah 

1. Double contour sign (ditandai dengan garis hiperekoik pada 

batas superfisial dari kartilago hialin sendi) 

2. Tofus dan agregatnya, gambaran wet sugar clumps dengan 

bentuk oval atau ireguler 

 Magnetic resonance imaging (MRI) 

 CT scan, baik conventional CT scan ataupun dual-energy CT 

 

7.7. Kriteria Diagnosa 

Kriteria yang digunakan dalam diagnosa gout adalah kriteria tahun 2015 yang 

dikembangkan oleh ACR dan EULAR (Tabel 7.3). Pada kriteria ini, terdapat tiga 

tahap diagnosa yang perlu dilakukan, yaitu: 

a. Tahap 1 

Tahap ini dinamakan entry criterion, yaitu memasukkan pasien ke dalam 

kemungkinan menderita gout bila didapati minimal satu episode bengkak, 

nyeri, atau tenderness di sebuah sendi perifer atau bursa. Dengan kata 

lain, bila tidak didapati hal di atas, maka diagnosa gout tidak layak untuk 

dipertimbangkan. 
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b. Tahap 2 

Tahap berikutnya adalah mencari adanya kristal MSU di sendi atau bursa 

yang simptomatik atau di tofus. Bila ditemukan, maka diagnosa gout bisa 

langsung ditegakkan. 

c. Tahap 3 

Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana klinisi dapat memberikan 

skoring berdasarkan gejala yang tertera pada tabel. Hal yang menarik pada 

skoring terbaru ini ialah adanya skor minus pada 2 kategori, yaitu bila tidak 

didapatkan kristal MSU pada cairan sinovial atau bila asam urat serum <4 

mg/dl. Hal ini menekankan bahwa ketiadaan dua penemuan tersebut 

menandakan rendahnya kemungkinan terjadi gout.  

Skor maksimum ialah 23 dan skor ≥8 menunjukkan seseorang positif menderita 

gout. 
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Tabel 7.3. Kriteria Diagnosa Gout 2015 Menurut ACR-EULAR

 

 

7.8. Gout dan Pseudogout 

Gout and pseudogout adalah dua tipe artritis yang keduanya disebabkan 

oleh deposisi kristal. Perbedaan yang mendasarinya adalah bahwa pada 

pseudogout, kristal yang terdeposisi ialah kalsium pirofosfat (CPPD), dengan 

perbedaan morfologi seperti yang dijelaskan di bagian pemeriksaan penunjang di 
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atas. Secara klinis, pseudogout sangat mirip dengan gout akut, dimana terjadi 

serangan rasa nyeri yang mendadak dengan disertai tanda-tanda inflamasi yang 

nyata. Perbedaannya ialah predileksi pseudogout adalah pada lutut, pergelangan 

tangan, atau metatarsofalangeal pertama, meskipun tidak menutup kemungkinan 

pada sendi-sendi dimana gout kerap terjadi. 

7.9. Tatalaksana 

Tatalaksana adalah sesuai dengan panduan tatalaksana hiperurisemia dan 

gout akut dari American College of Rheumatology tahun 2012 dan British Society of 

Rheumatology tahun 2017 (Lampiran 1). Kedua panduan ini merupakan yang 

terakhir dikeluarkan oleh masing-masing organisasi dan Informasi dari kedua 

panduan akan diintegrasikan dalam pembahasan berikut. 

Perlu diingat bahwa sistem panduan ini, dan hampir seluruh bukti ilmiah jaman 

sekarang, menggunakan tiga level rekomendasi sesuai dengan bukti yang ada, 

yaitu: 

a. Level A, didukung oleh >1 randomized clinical trial dan/atau meta-analysis 

yang berkualitas 

b. Level B, didukung oleh 1 randomized clinical trial atau beberapa studi 

nonrandomized  

c. Level C, berdasarkan konsensus, opini ahli, studi kasus, atau panduan 

kesehatan (standard of care) 

 

7.9.1. Tatalaksana Gout Akut 

Sendi yang terkena serangan akut disarankan untuk diistirahatkan, dielevasikan, 

dan diberikan suasana dingin (misal kompres dengan es) (Lampiran I). Setelah itu, 

terapi simptomatik, yaitu 

 NSAID (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs) dengan dosis maksimal, 

atau  

 Kolkisin dengan dosis 2-4x0.5 mg/hari (BSR) atau 1.2 mg diikuti 0.6 mg 1 

jam kemudian (ACR/EULAR) 

Meskipun NSAID lebih sering digunakan pada praktek sehari-hari, tidak ada 

literatur yang memperlihatkan superiortas NSAID terhadap kolkisin. Kortikosteroid 
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oral atau injeksi secara intraartikular dan intramuskular juga dapat digunakan. 

Namun, data yang menunjukkan efikasinya belum banyak tersedia sehingga NSAID 

dan kolkisin tetap disarankan terlebih dahulu. Dengan demikian, pemilihan obat 

dapat sesuai dengan preferensi pasien dan/atau dokter. Kortikosteroid oral dapat 

dimulai dengan dosis setara prednisone 0.5 mg/kgBB/hari selama 5-10 hari dan 

dihentikan atau diturunkan perlahan-lahan. 

Di sini terdapat sedikit perbedaan pada panduan ACR/EULAR dan BSR. 

Panduan BSR menganjurkan terapi kombinasi dua atau lebih ketiga obat di atas bila 

pengobatan monoterapi tidak memberikan hasil yang adekuat. Sementara itu, 

panduan ACR/EULAR menganjurkan untuk melihat derajat nyeri. Bila derajat nyeri 

adalah ringan-sedang (skor VAS ≤6), pengobatan monoterapi dianjurkan. Namun, 

bila skor VAS nyeri sudah di atas 6, maka langsung dianjurkan pemberian terapi 

kombinasi. 

Patut dicatat bahwa kombinasi NSAID dan kortikosteroid sistemik kurang 

dianjurkan karena dikhawatirkan bersifat toksik terhadap saluran cerna. Kombinasi 

yang dianjurkan adalah kolkisin dan NSAID, kortikosteroid oral dan kolkisin, atau 

injeksi intraartikular kortikosteroid dengan pilihan apapun lainnya. 

NSAID perlu dihindari pada pasien dengan insufisiensi renal, ulkus peptikum, 

riwayat pendarahan saluran cerna atas, dan perforasi. Pada pasien demikian, dapat 

dipertimbangkan pemberian NSAID yang lebih spesifi, yaitu inhibitor COX-2 seperti 

celecoxib dan etoricoxib. Selain itu, obat gastroprotektif perlu diresepkan bersama 

dengan NSAID. Kolkisin dikontraindikasikan pada pasien dengan eGFR <10 

ml/min/1.73m2 dan dosisnya perlu dikurangi pada pasien dengan eGFR 10-50 

ml/min/1.73m2  dan pasien geriatri. Penggunaan kolkisin pasien yang mengkonsumsi 

inhibitor CYP4503A4 poten, seperti simetidin, ketokonazol, eritromisin, dan 

fluoksetin, juga harus diperhatikan dengan hati-hati. Koadministrasi dengan statin 

juga patut diperhatikan karena adanya laporan miopati dan rabdomiolisis.  

Bila respon dirasa adekuat, maka lanjutkan ke penatalaksanaan gout 

lanjutan (lihat bagian berikut). Bila respon tidak adekuat, maka diagnosis gout harus 

kembali dipastikan dan pastikan pengobatan maksimal telah dilakukan. Bila masih 

tidak adekuat, maka dapat dipertimbangkan untuk memberikan agen biologik 



129 
 

 
 

inhibitor IL-1, seperti anakinra, canakinumab, dan rilonacept. Meskipun terapi ini 

belum tersedia secara luas dan baru disetujui oleh beberapa organisasi, berbagai uji 

klinis menunjukkan efek yang menjanjikan. 

7.9.2. Tatalaksana Gout Kronik 

Setelah serangan akut teratasi, maka langkah berikutnya adalah (Lampiran II) 

1) Memastikan diagnosa gout sesuai pembahasan di atas 

2) Setelah diagnosis gout ditetapkan, maka langkah ini disarankan ketika 

menghadapi semua pasien gout, yang mencakup 

a. Edukasi pasien untuk diet dan modifikasi gaya hidup (Tabel 7.4) 

b. Pertimbangkan adanya penyebab sekunder hiperurisemia 

(komorbiditas penyerta) 

c. Pertimbangkan eliminasi pengobatan tidak esensial yang 

menyebabkan hiperurisemia, misal niasin untuk hiperlipidemia, 

thiazid untuk hipertensi, dan inhibitor kalsineurin (seperti siklosporin 

dan takrolimus). Tentu saja bila obat tersebut dirasa esensial, 

khususnya thiazid dalam penatalaksanaan hipertensi, maka obat 

tersebut tidak perlu dihentikan. 

d. Evaluasi beban penyakit, hal ini mencakup tofus yang palpabel serta 

frekuensi dan keparahan dari gejala dan keluhan (baik kronik 

maupun akut) 

 

 

 

  



130 
 

 
 

Tabel 7.4. Rekomendasi diet dan modifikasi gaya hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.5. Penyebab sekunder hiperurisemia  

Rekomendasi khusus  tenteang komorbiditas daftar pasien gout 

Sesuai untuk dipertimbangkan dalam evaluasi klinis, dan jika diindikasikan 
secara klinis untuk mengevaluasi (bukti C untuk semua) 

 Obesitas, faktor makanan 

 Asupan alkohol berlebihan 

 Hipertensi 

 Hiperlipidemia, faktor risiko yang dapat dimodifikasi untuk penyakit arteri 
koroner atau stoke 

 Urat serum-meningkatnya pengobatan 

 Riwayat urolithiasis 

 Ginjal kronis, glomerulus, atau penyakit ginjal interstisial (misal, nefropati 
analgesik, penyakit ginjal polikistik 

 Pada kasus tertentu, potensi genetik, atau produksi asam urat tinggi 
karena sebab tertentu (misal, kesalahan metabolisme purin atau 
psoriasis, myeloproliferatif, atau penyakit limpoproliferatif, masing-masing 

 Menyebabkan keracunan 
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3) Menentukan indikasi untuk tatalaksana secara farmakologik (ULT-Urate 

Lowering Therapy), yaitu adanya artritis gout dan salah satu atau beberapa 

dari gejala berikut, yaitu tofus (baik secara klinis ataupun radiologis), 

serangan akut yang sering (≥2x/tahun), gagal ginjal kronik stadium 2 atau 

lebih buruk, dan riwayat batu ginjal.  

4) Bila terdapat indikasi untuk agen farmakologi, maka pertimbangkan agen 

farmakologi di bawah ini. Target pengobatan adalah asam urat serum 

≤6mg/dl 

 Lini pertama adalah inhibitor xanthine oksidase (XOI), yaitu 

allopurinol atau febuxostat.  

Direkomendasikan untuk memulai dengan dosis 100 

mg/hari atau 50 mg/hari bagi pasien dengan gangguan ginjal kronik 

kelas 4 atau lebih buruk (Level B), yang dapat dititrasi setiap 2-5 

minggu sampai mencapai dosis pemeliharaan yang optimal (Level 

C). Dianjurkan untuk memulai dengan dosis rendah karena cukup 

tingginya angka kejadian hipersensitivitas terhadap allopurinol, 

seperti sindrom Steven Johnson dan nekrolisis toksik epidermal, 

terutama pada awal pemberian allopurinol. Faktor risiko untuk 

kejadian hipersensitivitas ini adalah penggunaan thiazid dan 

kelainan fungsi ginjal.  

Data menunjukkan bahwa dosis pemeliharaan sampai lebih 

300 mg relatif aman, meskipun terdapat kelainan ginjal, selama 

monitor reguler akan hipersensitivitas obat dan kejadian simpang 

seperti pruritus, ruam kemerahan, fungsi hati, dan eosinofilia. (Level 

B). Dosis maksimal allopurinol yang dianjurkan adalah 800 mg/hari 

sementara untuk fexobustat adalah 120 mg/hari. 

Penapisan (screening) untuk HLA-B*5801 pada pasien 

dengan risiko tinggi, khususnya pada pasien ras Korea dengan GGK 

stadium 3 atau lebih buruk, serta etnis Han Cina dan Thai irespektif 

terhadap fungsi ginjal (Level A). Fexobustat dapat dipertimbangkan 

bila allopurinol menimbulkan efek samping atau hipersentivitas dan 

bila titrasi naik allopurinol tidak berhasil (Level C). 

 Bila terdapat kontraindikasi atau intoleransi terhadap XOI, maka 

golongan urikosurik dapat digunakan. Yang direkomendasikan untuk 
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pilihan pertama dari golongan ini ialah probenecid (Level B). 

Namun, pada pasien dengan creatinine clearance <50 ml/menit, 

probenecid tidak dianjurkan (Level C). Pada kasus demikian, obat 

lain dengan efek urikosurik, meskipun tidak terdaftar secara formal 

(digunakan secara off-label), yaitu fenofibrat dan losartan (Level B). 

Terdapat beberapa kontraindikasi bagi penggunaan probenecid, 

yaitu riwayat batu ginjal, dan hiperurisemia pada urin. Seperti yang 

telah dijelaskan di atas, kenaikan asam urat pada urin menandakan 

produksi asam urat endogenous yang meningkat, sehingga tidak 

tepat bila diberikan urikosurik (Level C). Maka itu, dianjurkan untuk 

memeriksa kadar asam urat pada urin saat awal pengobatan dan 

sebagai monitor (Level C).  

5) Sebagai catatan adalah hal-hal berikut: 

 Pasien dengan gout dan riwayat batu ginjal disarankan untuk minum 

minimal 2 liter air per hari. 

 Pertahankan dan teruskan regimen optimal yang dapat mencapai 

asam urat serum <6 mg/dl 

 Setelah serangan akut teratasi dan pasien telah memulai terapi ULT, 

disarankan untuk memberikan profilaksis berupa kolkisin-0.5-0.6 mg 

sebanyak 1-2 kali per hari. Hal ini disarankan karena tingginya 

serangan gout pada awal inisiasi ULT. 

 Bila monoterapi XOI tidak berhasil mencapai asam urat <6 mg/dl, 

maka dapat dipertimbangkan kombinasi dengan urikosurik. (Level 

B) 

 Bila kombinasi XOI dan urikosurik dengan dosis maksimal tidak 

berhasil mencapai target, atau bila beban penyakit sangat berat, 

maka dapat diptertimbangkan pemberian pegloticase. Pegloticase 

adalah sebuah novel agent berupa rekombinan DNA dan urat 

oksidase yang terpegilasi (pegylated1 urate oxidase enzyme) yang 

telah disetujui untuk pengobatan lini ketiga yang diberikan secara 

                                                           
11 Pegylation adalah proses penambahan gugus PEG (polyethylene glycol) pada sebuah 
produk dengan tujuan menyamarkan produk tersebut dari diserang oleh sistem kekebalan 
tubuh seseorang untuk mengurangi kemungkinan imunogenisitas.  
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intravena. Namun, belum ada data perihal dosis maksimal serta 

durasi pengobatan yang optimal. 

 

Daftar obat-obatan untuk penanganan hiperurisemia dan gout dapat dilihat pada 

Tabel 7.5. 

Tabel 7.5. Obat yang digunakan dalam penanganan gout 

Mekanisme 

Pengobatan gout akut 
Obat 
NSAIDs 
 
Kolkisin 
 
 
 
 
Kortikosteroid 

 
 
COX-2 inhibitor 
 

- Penghambat proses IL-1β 
- Down-regulasi tirosin kinase dan fosfolipase 

pada neutrofil 

- Penghambatan kemotaksis, produksi 
superoksida anion, adhesi ke substrat seluler, 
mobilisasi, dan pelepasan lisosomal enzim 

- Gangguan mikrotubulus 
Mencegah aktivasi faktor transkripsi proinflamasi 
dengan menghambat sitokin-sitokin inflamasi, 
enzim, reseptor dan molekul adhesi 

Obat dalam 
pengembangan 
Anakinra 
Rilonacept 
Canakinumab 

 
Antagonis reseptor IL-1 
Reseptor larut IL-1 
Antibodi monoklonal anti-IL-1 

Manajemen hiperurisemia 
jangka panjang 
Obat 
Allopurinol 
Febuxostat 
Sulphinpyrazone 
Probenecid 
Benzbromarone 
 

 
 
 
XO inhibitor 
XO inhibitor 
URAT1 inhibitor 
URAT1 inhibitor 
URAT1 inhibitor 

Obat dalam 
pengembangan 
Lesinurad 
Arhalofenate 
Levotofisopam 
RDEA3170 
BCX4208 
Pegloticase 
Pegadricase 
DHNB 

 
URAT1 inhibitor 
URAT1 inhibitor 
URAT1 inhibitor 
URAT1 inhibitor 
Purin nukleosida fosforilase inhibitor 
Pegilasi uricase 
Pegilasi uricase 
XO inhibitor 
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Oleh karena perannya yang unik dan sedikit lebih kompleks dibanding 

dengan pengobatan lain, kolkisin akan dibahas secara singkat. Kolkisin menimbulkan 

berbagai efek, sesuai dengan tabel 7.5 di atas. Kolkisin akan menghambat 

pembentukan mikrotubul yang berimbas pada disrupsi aktivasi inflamasom, 

kemotaksis yang bersifat microtubule-based, dan fagositosis. Hal ini dapat terlihat 

dari blokade E-selectin, sebuah adhesion molecule yang diperlukan neutrofil agar 

bisa menempel ke endothelium. Sebagai akibatnya, migrasi neutrofil akan berkurang 

dan mengurangi inflamasi. Di samping itu, berkurangnya inflamasom akan 

menyebabkan berkurangnya kadar IL-1 yang memegang peranan sentral dalam 

inflamasi pada gout (lihat bagian patofisiologi inflamasi pada gout 7.3). 

Untuk memberikan gambaran tentang penatalaksanaan gout pada perbagai 

jenis kasus, ACR/EULAR memberikan beberapa contoh kasus, mulai dari yang 

paling ringan sampai paling berat, beserta pengobatannya, yang dapat dilihat pada 

lampiran III dan IV. 

7.9.3. Tatalaksana Hiperurisemia Asimptomatik 

Perlu dipastikan bahwa tidak pernah terjadi serangan akut, riwayat batu ginjal, 

atau tidak ditemukannya deposit kristal MSU. Sampai saat ini tidak ada panduan 

khusus untuk menangani hiperurisemia asimptomatik. Tidak ada bukti ilmiah yang 

cukup untuk memulai terapi farmakologis, namun sebagian besar ahli tetap 

menyarankan diet dan perubahan gaya hidup untuk mengurangi asam urat serum. 

Hiperurisemia yang tidak terkontrol, bersama dengan adanya faktor risiko seperti 

obesitas, diet yang tidak teratur, dan penggunaan tiazid, dapat menyebabkan 

hiperurisemia menjadi gout akut. 
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7.10. Terapi Masa Depan dan Alternatif  (Terapi Biologik) 

Terapi biologik adalah terapi yang menargetkan sebuah elemen spesifik 

pada sistem immun dapat yang berperan penting dalam patogenesis sebuah 

penyakit. Prinsip terapi ini telah diterapkan pada penyakit seperti artritis rematoid, 

psoriatik artiritis, psoriasis, dermatitis atopik, dan systemic lupus erythematosus, 

khususnya pada kasus yang tidak merespon terhadap terapi konvensional. 

Beberapa sitokin seperti interleukin-1 (IL-1), IL-8 dan TNF-α berperan dalam 

patogenesis gout, namun tampaknya, seperti yang dijelaskan di atas, IL-1β mediator 

kunci. Percobaan dengan hewan menunjukkan bahwa monosit dan makrofag 

menghasilkan IL-1β sebagai respon pada kristal MSU, dan penghambatan IL-1 

mengakibatkan supressi inflamasi gout.  

Uji klinis pada manusia dilakukan dengan menguji IL-1 antagonist yang diberi 

nama Anankira pada pasien gout akut yang gagal dengan pengobatan NSAIDs, 

kolkisin atau kortikosteroid. Anakinra diberikan secara subcutan selama tiga hari dan 

dapat menghilangkan nyeri tanpa efek samping. Namun, anakinra relatif masih mahal 

harganya.  

Obat lain yang berfungsi sebagai penghambat IL-1 adalah rilonacept 

(reseptor IL-1 terlarut yang mengikat IL-1 secara langsung dan mencegah 

pengikatannya dengan reseptor aslinya) dan canakinumab (antibodi monoklonal 

terhadap IL-1β). Studi awal menunjukkan bahwa keduanya lebih efektif dari 

kortikosteroid untuk mengatasi rasa nyeri dengan cepat. Keduanya juga efektif dalam 

mengatasi serangan akut gout pada pasien yang menggunakan allopurinol dalam 

jangka panjang.  
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7.11. Penutup 

Hiperurisemia dan gout adalah dua penyakit, yang meskipun berada dalam 

spektrum yang sama, membutuhkan penanganan yang berbeda. Gout adalah tipe 

artiritis yang paling sering terjadi dan pengobatan harus dilakukan terus menerus 

agar mempertahankan asam urat serum yang ideal. Manajemen gout tidak terbatas 

hanya pada terapi farmakologis tetapi juga perlu memperhatikan faktor lain seperti 

diet dan aktivitas fisik dan mengontrol komorbiditas. Terapi baru yang sedang 

dikembangkan, yaitu pegloticase dan agen biologik, dapat berguna di masa depan, 

terutama di pasien dengan gout kronik dan akut yang tidak merespon terhadap 

pengobatan konvensional. 

Latihan soal 

A. Skenario 

 Seorang laki-laki berusia usia 45 tahun datang dengan keluhan nyeri 

mendadak pada jempol kaki kanannya. Pemeriksaan fisik menunjukkan pasien 

kompos mentis dan tekanan darah pasien adalah 140/90, pernapasan 24x/menit, 

nadi 110x/menit, suhu tubuh afebris. Skor pada skala nyeri adalah 8 dan pada 

pemeriksaan ditemukan hiperemis dan edema hebat. Pasien memiliki riwayat 

hipertensi yang terkontrol dengan tiazid dan riwayat batu ginjal 10 tahun lalu dan 

sudah dioperasi. Buatlah rencana penatalaksanaan dari tahap akut sampai 

lanjutan dan jelaskan rationale pemilihan terapi tersebut. 

 

B. Pilihan Ganda 

Seorang perempuan usia 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan 

kram pada kaki kiri dan kanan. Hal ini sudah dialaminya selama 4 minggu 

terakhir. Pemeriksan fisis tidak menunjukkan adanya tanda-tanda radang sendi 

pada kedua kaki. Hasil pemeriksaan laboratorium pasien menunjukkan nilai 

asam urat darah 8 mg/dL. 
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1. Jika pasien tersebut belum  pernah ada riwayat nyeri sendi hebat pada MTP-

1, maka diagnosis yang paling mungkin dapat ditegakkan pada pasien ini 

adalah….  

a. Artritis gout 

b. Artritis reumatoid 

c. Interkritikal gout 

d. Gout kronis bertofus 

e. Hyperurisemia asimptomastis 

2. Memperhatikan skenario dan hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien 

di atas, tindakan pengobatan yang dapat dilakukan karena kadar AU tinggi 

yang menurut pasien sudah diderita selama satu tahun adalah…..  

a. Kolkisin  

b. Allopurinol 

c. Protompump inhibitor 

d. NSAID  

e. Semua benar 

3. Jika pasien mempunyai riwayat serangan akut gout akan tetapi sampai saat 

ini tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya radang sendi, maka diagnosa 

yang dapat ditegakkan adalah…. 

a. Interkritikal gout 

b. Gout 

c. Reumatoid artritis 

d. Hyperurikemia asimptomatis 

e. Gout kronis bertofus 

4. Pernyataan yang benar yang berkaitan dengan pengaturan diet penderita 

Gout adalah….  

a. Karbohidrat meningkat ekskresi asam urat 

b. Cairan membantu ekskresi asam urat dan mengurangi 

pembentukan batu 

c. Alkohol meningkatkan produksi asam urat 

d. Lemak mengurangi ekskresi asam urat 

e. Semua benar  

5. Metode pencegahan yang dapat dilakukan agar penderita tidak terserang 

gout akut, kecuali….  
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a. Memakai sepatu yang sempit 

b. Makanan jeroan 

c. Minum alkohol 

d. Minum allopurinol 

e. Makan kacang-kacangan 

6. Apakah yang menjadi penanda pada penyakit gout? 

a. Kadar asam urat serum tinggi melebihi normal 

b. Adanya penumpukan kristal monosodium urat (MSU) 

c. Adanya penumpukan kristal kalsium pirofosfat dihidrat (SPPD) 

d. Adanya nyeri pada bagian persendian 

e. Kadar asam urat serum rendah 

7. Sembilan puluh persen kasus hiperurisemia disebabkan oleh ekskresi asam 

urat inadekuat. Ekskresi urat dilakukan melalui…. 

a. Ginjal dan urin 

b. Saluran gastrointestinal dan urin 

c. Saluran gastrointestinal dan ginjal 

d. Ginjal 

e. Urin 

8. Faktor pemegang peranan utama dalam inflamasi gout adalah…. 

a. Kristal MSU 

b. Interleukin-1β 

c. Makrofag  

d. Sinovial  

e. Sitokin-sitokin proinflamasi 

9. Obat yang bekerja menghambat Xantin oxidase... 

a. Probenisid 

b. Fenilbutazon 

c. Allopurinol 

d. Diflusina 

e. Diclofenac 

10. Beberapa sitokin yang berperan dalam patogenesis gout terdapat dibawah 

ini, kecuali…. 

a. Interleukin-1 

b. Interleukin-8 



139 
 

 
 

c. TNF-α 

d. Interleukin-γ 

e. Interleukin-1β  
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GLOSARIUM 

TAK ARIR 

Antioksidan 
 

: 
 

senyawa kimia yang mampu menghambat proses oksidasi 
dari senyawa lain. 
 

Enzim : biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis 
dalam suatu reaksi kimia organik. Katalis adalah senyawa 
yang berfungsi mempercepat proses reaksi tanpa habis 
bereaksi.  
 

Enzim restriksi : disebut juga sebagai endonuklease restriksi yang merupakan 
enzim yang memotong molekul DNA. Enzim ini dapat 
memotong DNA pada rangka gula-fosfat tanpa merusak basa. 
 

Gugus sulfhidril   : suatu senyawa kimia yang mengandung gugus fungsi yang 
terdiri dari atom sulfur dan atom hidrogen (-SH). 
 

Hidrolisis : reaksi kimia yang memecah molekul air (H2O) menjadi kation 
hidrogen (H+) dan anion hidroksida (OH−) melalui suatu 
proses kimia. 
 

Ikatan anhidrida : Anhidrida adalah suatu senyawa organik yang memiliki dua 
gugus asil yang terikat pada atom oksigen yang sama. Yang 
umum dijumpai adalah anhidrida karboksilat. Induk nya 
adalah asam karboksilat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikatan ester : Ikatan ester adalah suatu ikatan senyawa organik yang 
terbentuk melalui penggantian satu (atau lebih) atom hidrogen 
pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. 
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Koenzim : zat yang bekerja dengan enzim untuk memulai atau 
membantu fungsi enzim. Koenzim tidak bisa berfungsi sendiri 
dan membutuhkan kehadiran enzim. 
 

Koenzim A : sebuah kofaktor yang dikenal karena berperan dalam sintesis 
dan oksidasi asam lemak, serta oksidasi asam piruvat dalam 
siklus asam sitrat. Semua lintasan biologis yang melibatkan 
enzim, ternyata juga memerlukan koenzim A sebagai substrat, 
contoh : asetil Ko-A. 
 

Metabolisme : semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk 
yang terjadi di tingkat seluler. 
 

Metabolisme satu 
karbon 
 

: 
 

metabolisme yang memfasilitasi transfer gugus satu karbon. 
Transfer gugus satu karbon difasilitasi oleh salah satu dari tiga 
molekul, yaitu Tetrahydrofolate (THF) sebagai kofaktor reaksi 
enzimatis, S-adenosylmethionine (SAM) sebagai donor metil 
(-CH3), dan  Vitamin B12 (Cobalamin) sebagai koenzim dalam 
reaksi metilasi dan reaksi penataulangan (rearrangement 
reaction). 
 

NAD 
(nikotinamida 
adenina 
dinukleotida) 

: 
 

koenzim yang ditemukan di semua sel hidup. Senyawa ini 
berupa dinukleotida, yakni mengandung dua nukleotida yang 
dihubungkan melalui gugus fosfat, dengan satu nukleotida 
mengandung basa adenina dan yang lainnya mengandung 
nikotinamida. 
 

NADP 
(nikotinamida 
adenin 
dinukleotida 
fosfat) 

: 
 

merupakan bentuk terfosforilasi dari NAD. NADP memiliki 
gugus fosfat tambahan saat gugus fosfat tambahan tidak ada 
dalam molekul NAD. 
 

FAD (Flavin 
adenine 
dinucleotide) 

: 
 

merupakan kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa 
lintasan metabolisme yang vital. Molekul FAD terdiri dari 
riboflavin yang berikat dengan gugus fosfat molekul ADP. 
 

Nukleoprotein : protein yang strukturnya terikat dengan asam nukleat, baik 
DNA maupun RNA. 
 

Oksigen 
reaktif/radikal 
bebas 

: suatu molekul, atom atau beberapa grup atom yang 
mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada 
orbital terluarnya. Molekul atau atom tersebut sangat labil dan 
mudah membentuk senyawa baru. 
 

Prekursor : zat atau bahan dasar yang dapat digunakan untuk pembuatan 
narkotika dan psikotropika. 
 

reaksi endergonik : reaksi yang menyerap energi dari lingkungan. 
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Scavenger : senyawa-senyawa yang dikenal sebagai penangkap radikal 
bebas. 
 

THF 
(tetrahidrofuran) 

: merupakan senyawa organik heterosiklik dengan rumus kimia 
(CH2)4O. Senyawa ini berupa cairan berviskositas rendah dan 
memiliki aroma seperti dietil eter.  
 

Brush border 
enzyme 

: enzim pencernaan yang terletak di membran mikrovili pada 
sel epitel intestinal. 
 

Enterocyte  : sel serap usus, sel-sel epitel kolumnar sederhana yang 
ditemukan di usus halus. 
 

Chyme  : makanan yang telah berbentuk bubur di dalam usus halus. 
 

Sitokin  : suatu molekul protein yang dikeluarkan oleh sel ketika 
diaktifkan oleh antigen. Sitokin terlibat dalam komunikasi sel-
sel, bertindak sebagai mediator untuk meningkatkan respon 
imun melalui interaksi dengan reseptor permukaan sel 
tertentu pada leukosit. 
 

Kemokin  : molekul protein kecil yang diproduksi oleh sel-sel dari sistem 
kekebalan tubuh. Kemokin bertindak sebagai kemoatraktan, 
menyebabkan migrasi sel kekebalan ke situs infeksi sehingga 
mereka dapat menargetkan dan menghancurkan penyerang 
tubuh seperti mikroba. 
 

Sintesis de novo : pembentukan sebuah molekul penting dari molekul prekursor 
sederhana. 
 

Uricolysis : metabolisme asam urat terutama didalam tubuh. 
 

Transporter : senyawa yang bertugas memindahkan molekul dan ion untuk 
melintasi membran, senyawa ini biasanya tersusun oleh 
protein. 
 

Efflux pump  : transporter mengandung protein yang terlokalisasi di 
membran sitoplasma dari semua jenis sel. Mereka adalah 
transporter aktif yang membutuhkan sumber energi kimia 
untuk menjalankan fungsinya. 
 

Ekspresi gen  : rangkaian proses penerjemahan informasi genetik (dalam 
bentuk urutan basa pada DNA atau RNA) menjadi protein. 
 

Polimorfisme  : ketika dua atau beberapa fenotip yang berbeda berada dalam 
populasi suatu spesies – atau dapat pula diartikan sebagai 
kemunculan lebih dari satu bentuk. 

GWAS : genome-wide association study, yaitu sebuah studi 
observasional dari serangkaian varian genetik pada individu 
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yang berbeda. Studi ini bertujuan untuk melihat apakah ada 
varian yang terjadi terkait dengan suatu sifat. 
 

Artritis  : peradangan sendi, peradangan ini dapat memengaruhi 
beberapa sendi 
 

Hematopoietic : Peristiwa pembuatan sel darah. 
 

Pegylation : merupakan proses penambahan gugus PEG (polyethylene 
glycol) pada sebuah produk dengan tujuan menyamarkan 
produk tersebut dari diserang oleh sistem kekebalan tubuh 
seseorang untuk mengurangi kemungkinan imunogenisitas. 
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Lampiran I – Tatalaksana Gout Akut 
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Lampiran II – Tatalaksana Gout Lanjutan 
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Lampiran III - Contoh Skenario Kasus 
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Lampiran IV 
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