
SIKLUS ASAM SITRAT 
 
Lokasi selluler dari siklus asam sitrat 

     Dalam jaringan-jaringan hewan mammalia semua komponen siklus asam sitrat terdapat pada 

bagian matriks dari mitokhondria, beberapa komponen juga didapatkan diluar mitokhondria. 

Keluar masuknya metabolit siklus asam sitrat melalui membran mitokhondria merupakan proses 

yang aktif dan terkendali. 

 

Kondensasi oksaloasetat dengan asetil-KoA membentuk asam sitrat. 

     Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi antara oksaloasetat dengan gugusan asetil dari 

asetil-KoA. Reaksi ini merupakan suatu kondensasi aldol yang disertai hidrolisa oleh enzim 

sintetase asam sitrat (disebut juga condensing enzyme). Reaksi ini berlangsung searah dan 

menghasilkan asam sitrat dan koenzim-A. 
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                                                                        || 
                                  O                                   CH2-C-S-KoA                    CH2-COOH 
                                   ||                                    |                                          | 
   O=C-COOH            C-CH3                    HO-C-COOH                      HO-C-COOH  + HS-KoA 
         |                  +     |             <---->               |               + H2O ---->         |                        
        CH2-COOH       S-KoA                           CH2-COOH                         CH2-COOH            
 
oksaloasetat asetil-KoA   sitril-KoA               asam sitrat     
 
 
Isomerisasi asam sitrat menjadi isositrat. 

     Proses isomerisasi asam sitrat ini berlangsung dalam dua tahap dan dikatalisis oleh enzim 

akonitase. Mula-mula terjadi dehidrasi dan kemudian diikuti proses hidrasi. 

 
 
         CH2-COOH                          CH2-COOH                          CH2-COOH 
          |                                            |                                            | 
   HO-C-COOH     <----> H2O +     C-COOH    + H2O   <---->   CH-COOH 
          |                                            |                                            |                        
      CH2-COOH                             CH-COOH                      HO-CH-COOH 
 
           asam sitrat                        sis-akonitat                          isositrat 
  
 
Oksidasi dan dekarboksilasi dari isositrat menjadi alfa-keto glutarat. 

     Proses dekarboksilasi oksidatif dari isositrat dikatalisis oleh enzim dehidrogenase isositrat, 

enzim ini memerlukan Mn++ sebagai kofaktornya. 

 
           CH2-COOH                                               CH2-COOH                  CH2-COOH 
            |                                                                 |                                    |     
           CH-COOH  + NAD

+
  <----> H

+
 + NADH +  CH-COOH     <---->     CO2 + CH2 

            |                                                                 |                                    |            
     HO-CH-COOH                                                 CO-COOH                   CO-COOH 
         iso sitrat                                                oksalosuksinat                 alfa-ketoglutarat 
 
     Diluar mitokhondria memakai koenzim NADP+ dan menghasilkan NADPH 
 



 
Dekarboksilasi oksidatif alfa-ketoglutarat membentuk suksinil-KoA. 

     Proses ini analog dengan proses dekarboksilasi oksidatif asam piruvat membentuk asetil-KoA. 

Reaksi dikatalisis oleh komplek dehidrogenase alfa-ketoglutarat yang memerlukan kofaktor-

kofaktor : TPP, asam lipoat, NAD
+
, FAD dan KoA. 

 
     
 
                       CH2-COOH                                                            CH2-COOH 
                        |                                                                              | 
                       CH2     + NAD

+
 +  HS-KoA  <----> NADH + H+ +   CH2  

                        |                                                                              |       
                       CO-COOH                                                              CO~S-KoA 
 
                    alfa-ketoglutarat                                                    suksinil-KoA 
 
 
Deasilasi suksinil-KoA. 

     Ikatan thioester pada suksinil-KoA merupakan ikatan kaya enersi. Pemecahan ikatan thioester 

ini dikaitkan dengan reaksi fosforilasi guanosin trifosfat (GTP) atau inosin trifosfat (ITP). Reaksi 

ini dikatalisis oleh enzim thiokinase suksinat (suksinil-KoA sintetase). 

 
            CH2-COOH                                                           CH2-COOH 
             |                                                                             |   
            CH2   + GDP + Pi <-------> GTP  +  HS-KoA  +     CH2-COOH      
             | 
            CO-S-KoA       thiokinase suksinat     
     
          suksinil-KoA                                                             suksinat 
 
Tahapan-tahapan selamjutnya dari siklus asam sitrat. 

     Pembentukan kembali oksaloasetat dari asam suksinat terjadi melalui suatu rangkaian reaksi 

yang mekanismenya sama seperti tahap permulaan siklus, dari asam sitrat sampai 

oksalosuksinat, yaitu proses pembentukan ikatan rangkap, proses hidrasi dan proses 

dehidrogenasi. 

     Tahap yang pertama adalah oksidasi asam suksinat menjadi asam fumarat, reaksi ini 

dikatalisis oleh enzim dehidrogenase asam suksinat yang memerlukan FAD sebagai koenzimnya. 

 
          CH2-COOH                                                         H-C-COOH 
           |                    + FAD    <---->    FADH2  +                | 
          CH2-COOH                                                 HOOC-C-H 
    
               asam suksinat                                           asam fumarat 
 
     Tahap selanjutnya adalah hidrasi asam fumarat menjadi L-malat. Reaksi ini dikatalisis oleh 
enzim fumarase. 
 
                H-C-COOH                                HO-CH-COOH 
                    |              + H2O  <---->                 | 
         H00C-C-H                    fumarase            CH2-COOH 
                         
         asam fumarat                                        L-asam malat 



     Tahap terakhir adalah oksidasi asam malat membentuk kembali asam oksaloasetat yang 

dikatalisis oleh enzim dehidrogenase asam malat yang memerlukan NAD+ sebagai koenzim. 

 

           HO-C-COOH                                                           O=C-COOH 
                  |                   +  NAD

+
  <---->   NADH + H

+
 +           | 

                 CH2-COOH                                                            CH2-COOH 
 
              L-asam malat                                                         oksaloasetat 
 
 
 
 
Energetika siklus asam sitrat. 

     Reaksi keseluruhan siklus asam sitrat adalah sebagai berikut : 

 
       O 
       ||   
CH3CSKoA + 3NAD

+
 + FAD + GDP +Pi + 2H2O  ------>  2CO2 + HSKoA + 3NADH + 3H

+
 

                      
                                                                                          +   FADH2  +  GTP 
 
     NADH dan FADH2 yang terbentuk dalam siklus asam sitrat akan dioksidasi lebih lanjut oleh 

sistim respirasi. Tiga ATP terbentuk untuk setiap NADH dua ATP terbentuk untuk setiap FADH2. 

Jadi 3 molekul NADH akan menghasilkan 9 molekul ATP dan satu molekul FADH2 akan 

menghasilkan 2 molekul ATP, semuanya 11 molekul ATP. Kemudian satu molekul algi dihasilkan 

dari GTP. Perlu pula diperhatikan bahwa oksigen tidak langsung ikut serta dalam siklus asam 

sitrat, tapi siklus ini hanya dapat berlangsung dalam keadaan aerobik, karena NAD+ dan FAD 

dapat dibentuk kembali dalam mitokhondria hanya kalau sistim rantai res-pirasi berlangsung.   

 

Pengendalian siklus asam sitrat. 

     Fungsi utama dari siklus asam sitrat adalah menghasikan enersi, karena itu aktivitas siklus ini 

sangat dipengaruhi oleh sistim rantai respirasi dan proses fosforilasi oksidatif. Jadi yang penting 

adalah penyediaan NAD+ dan FAD dari sistim rantai respirasi, sedangkan rantai respirasi sendiri 

dipengaruhi oleh proses fosforilasi oksidatif (penyediaan ADP dan cepatnya penggunaan ATP). 

Selain itu ada pengendalian terhadap enzim-enzim : 

     1.Enzim sintetase asam sitrat, yang dapat dihambat oleh ATP, asetil-KoA asam lemak rantai 

panjang. 

     2.Enzim dehidrogenase isositrat, kerjanya dihambat oleh ATP dan dapat diaktivasi oleh ADP. 

     3.Komplek dehidrogenase alfa-ketoglutarat. Secara singkat boleh dikatakan, meningkatnya 

rasio ATP/ADP, suksinil-KoA/KoA dan NADH/NAD+ akan meningkatkan aktivitas enzim ini. 

 

Inhibitor siklus asam sitrat. 

     1.Fluoroasetat, bahan ini sering digunakan sebagai racun tikus, juga sangat berbahaya bagi 

manusia. Fluoroasetat didalam tubuh akan membentuk fluorositrat yang merupakan inhibitor kuat 

bagi enzim akonitase. 



     2.Arsenit HAsO2, senyawa ini akan bereaksi dengan gugusan thiol, terutama gugusan dithiol 

dari asam lipoat. 

     3.Asam malonat, merupakan inhibitor kompetitif pada enzim dehidrogenase asam suksinat, 

sebab strukturnya mirip asam suksinat. 

 

Peranan amfibolik siklus asam sitrat. 

     Anggota siklus asam sitrat dapat menjadi senyawa-senyawa (intermediate substance) dari 

beragai proses metabolisme. Misalnya proses glukoneogenesis, katabolisme dan biosiitesis 

asam-asam amino, serta proses sintesa asam lemak. secara terperinci akan dibicarakan pada 

bab yang bersangkutan. 

 

Reaksi anaplerotik. 

     Apabila tiba-tiba masukan (influx) dari asam piruvat atau asetil-KoA kedalam siklus asam sitrat 

meningkat, maka akan terjadi kekurangan dari oksaloasetat yang diperlukan dalam pembentukan 

asam sitrat. Hal ini akan menghambat siklus asam sitrat. Untuk menggulangi keadaan ini ada dua 

rangkaian reaksi yang merupakan reaksi pemenuhan keperluan (anaplerotik) akan oksaloasetat.  

 

 

Reaksi yang pertama dan yang terpenting adalah pembentukan oksaloasetat dari asam piruvat, 

yang dikatalisis oleh enzim piruvat karboksilase. 

 

      asam piruvat + CO2 + ATP  ---->  oksaloasetat + ADP +Pi 

 

     Yang kedua, pembentukan malat dari asam piruvat, kemudian malat diubah menjadi 

oksaloasetat. 

 

     asam piruvat + NADPH + H
+
 ---->  malat + NADP  ---> oksaloasetat + NADPH     

 

 

 

RESUME 

     Siklus asam sitrat merupakan jalur akhir bersama oksidasi dari molekul-molekul bahan bakar. 

selain itu siklus ini juga dapat bertindak sebagai sumber bahan-bahan untuk proses biosintesa. 

Siklus dimulai dengan kondensasi antara oksaloasetat (C4) dengan asetil-KoA (C2) 

menghasilkan asam sitrat (C6), selanjutnya terjadi isomerisasi membentuk isositrat (C6). Dua kali 

proses dekarboksilasi oksidatif (pembentukan CO2) menghasilkan berturut-turut alfa-ketoglutarat 

(C5) kemudian suksinil-KoA (C4). Pemecahan ikatan thioester dari suksinil-KoA menghasikan 

asam suksinat dan disertai pembentukan GTP. Selanjutnya asam suksinat (C4) akan dioksidasi 

menjadi asam fumarat (C4), yang kemudian akan mengalami hidrasi membentuk malat (C4). 

Akhirnya asam malat akan dioksidasi menjadi asam oksaloasetat kembali. Jadi pada satu kali 



putaran siklus asam sitrat, 2 atom C dari asetil-KoA masuk kedalam siklus dan 2 atom C 

dikeluarkan dari siklus sebagai CO2. Tapi perlu diperhatikan bahwa kedua atom C yang berasal 

dari asetil-KoA akan menjadi bagian dari oksaloasetat yang baru, sedangkan ke 2 atom C yang 

dikeluarkan sebagai CO2 berasal dari molekul oksaloasetat. Empat reaksi oksidasi-reduksi dalam 

siklus ini menghasilkan 3 molekul NADH dan 1 molekul FADH2 yang oleh oksidasi selanjutnya 

dalam sistim rantai respirasi dapat menghasilkan 11 molekul ATP, satu molekul ATP lagi 

dihasilkan dari GTP dalam reaksi yang dikatalisi enzim fosfokinase, sehingga total satu kali siklus 

ini dapat menghasilkan 12 molekul ATP. Siklus asam sitrat ini hanya berlangsung dalam keadaan 

aerobik, sebab keperluannya akan NAD
+
 dan FAD hanya bisa terpenuhi apabila sistim antai 

respirasi berjalan.  

 




