
V. METABOLISME PROTEIN DAN ASAM AMINO 

( Mohammad Hanafi, MBBS (Syd)., dr., MS. ) 

1.Pengantar 

Dalam tubuh kita terdapat kurang-lebih 15% dari berat badan. Protein dari luar atau dari 

makanan diperlukan oleh tubuh untuk berbagai fungsi. Protein terbentuk dari asam amino yang 

membentuk struktur tiga atau empat dimensi.  

Enzim yang mempercepat bahkan memungkinkan adanya reaksi dalam tubuh adalah suatu 

protein. Untuk mengangkut oksigen dari paru, dan untuk membuang CO2 dari jaringan 

diperlukan Hemoglobin yang juga merupakan protein. Albumin yang dibuat dalam hepar untuk 

mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, dan dalam keadaan tertentu bisa juga sebagai 

cadangan energi merupakan protein dalam darah yang sangat penting. 

2.Struktur asam amino 

Asam amino yang merupakan “building block” dari protein mempunyai gugus karboksil dan 

gugus amino. 

                                 

Pada pH isoelektrik  asam amino akan terlihat seperti diatas. 

3.Pencernaan 

Enzim yang disekresi oleh Lambung, Pankreas, dan usus akan mencerna protein menjadi 

bentuk yang lebih sederhana dan akhirnya akan diserap dalam bentuk asam amino. 

Protein dalam makanan dicerna  Proteosa   Pepton   Polipeptida       asam amino. 

Dalam lambung ada HCl lambung yang berfungsi: 

3.1.Mengaktifkan proenzim 

3.2.Denaturasi protein    

3.Anti septik 

Dalam lambung ada pencernaan protein oleh enzim pepsin, dalam pH rendah mempunyai kerja 

yang optimum. 

Rennin  dapat mengkoagulasi susu pada bayi dan hewan. 

4.Penyerapan asam amino 

• Absorpsi L-asam amino lebih cepat dari pada D-asam amino 

• Perlu energi (transport aktif)   

• Pada keadaan normal tak terjadi absorpsi protin atau polipeptida 

• Pada keadaan tertentu dapat terjadi absorpsi protein /polipeptida (sedikit), misalnya 

dalam keadaan alergi 

• Bayi dapat mengabsorpsi antibodi dalam colostrum/ASI melaui pinocytosis 

 



5.Metabolisme Asam Amino 

Asam amino yang diserap dan protein dalam tubuh akan mengalami pertukaran sesuai dengan 

keadaan nutisi. Apa saja yang bisa terjadi pada proetin tubuh dan asam amino bisa dilihat pada 

diagram di bawah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asam amino yang terbentuk  di usus akan diabsorpsi dan dibawa oleh peredaran darah ke 

dalam sel-sel tubuh 

• Metabolisme asam amino di dalam sel:  

Katabolisme : 

1.Katabolisme nitrogen asam amino, menghasilkan amonia (NH3) kemudian dibawa ke 

hepar untuk diubah menjadi  Urea, dan dikeskresimoleh ginjal. 

Katabolisme kerangka karbon asam amino akan melewati  senya amfibolik 

 2.Anabolisme, asam amino akan disintesis menjadi protein protein.  

Ada 20 macam asam amino, 10 macam diantaranya adalah asam amino esensial yang 

didapatkan dari makanan. 

Asam amino dari makanan yang berasal dari pencernaan protein, di dalam tubuh dipergunakan  

untuk: 

Sintesis proetin 

Sintesis produk khusus, misalnya purin, pirimidin, serotonin dll. 

Sisanya akan mengalami katabolisme. Katabolisme N asam amino akan dieksresi melalui 

ginjal dalam bentuk urea. 
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The pools of free amino acid in animals are derived from a 
combination of dietary sources and de novo synthesis. Amino acids 
are important precursors of a variety of biological molecules as well 
as providing the building blocks for polypeptide and protein 
synthesis. In addition, amino acid carbons can be oxidized for 
energy production after removal of their amino group.  



                                   

S E L  TU B U H

A SA M  A M INO

N                    K E R A N G K A  C          

P R O T E IN    P R O D U K  K H U S U S

U R E A           S E N YAW A A M F IB O L IK

E N E R G I B IO S IN T E S IS  M E N JA D I 

S E N YAW A L A IN

A R A H  PA N A H  T E R G A N T U N G K O N D I S I

A PA B IL A  A S A M  A M IN O  D A R I M A K A N A N  B E R L E B IH A N  

(M E L E B IH I K E B U T U H A N  T U B U H  U N T U K  S IN T E S IS  P R O T E IN , 

P R O D U K  K H U S U S  D L L ) M A K A  K E L E B IH A N /S IS A N YA  TA K  

D A PAT  D IT IM B U N   JA D I D IU B A H  M E N J A D I L E M A K  (T G ) 

S E B A G A I C A D A N G A N  K A L O R I T U B U H .        

 Apabila berlebihan kerangka C asam amino dengan melalui senyawa amfibolik  bisa 

diubah menjadi ATP, asam lemak  atau steroid dan disimpan dalam bentuk glikogen, dan 

dengan tambahan senyawa lain bisa diubah menjadi trigliserida. 

 Pada keadaan kelaparan, katabolisme asam amino meningkat, sehingga produksi urea 

meningkat.  

 Kerangka C asam amino akan diubah menjadi glukose, untuk mempertahankan kadar 

glukose darah, selain juga diubah menjadi energi. Pada keadaan kelaparan glikogen hepar 

telah habis. 

6.Keseimbangan Nitrogen 

Beberapa hal yang penting mengenai keseimbangan nitrogen: 

• Protein dalam tubuh bersifat dinamis, selalu ada sintesis dan degradasi (katabolisme) 

• Dengan mengukur jumlah nitrogen yg masuk dan keluar, kita dapat memperkirakan 

kondisi metabolisme protein tubuh, oleh karena nitrogen dalam tubuh terutama terdapat 

pada protein. 

• N masuk tubuh lewat makanan 

• N keluar tubuh lewat urin, keringat, dan feces. 

• Keseimbangan nitrogen tubuh dikatakan positif bila N masuk lebih besar dari N yang 

keluar dari tubuh. Berarti sintesis protein lebih besar dari katabolismenya. Terjadi 

misalnya pada masa penyembuhan, masa peertumbuhan, dan masa kehamilan. 

• Keseimbangan nitrogen negatif berarti katabolisme protein lebih besar dari sintesisnya, 

misalnya pada waktu kelaparan, pada waktu sakit. 

• Keseimbangan nitrogen yang seimbang terdapat pada orang dewasa normal dan sehat. 

• Dalam penelitian keseimbangan Nitrogen yang semula N dalam feces bisa didapat dari 

perhitungan saja (pertkiraan) ternyata dalam beberapa tahun terakhir ada kesepakatan 

bahwa N dalam feces harus diukur secara benar. 

7.Macam asam amino 

Asam amino esensial diperlukan tubuh dari makanan, tidak dapat disintesis. 

Asam amino non esensial dapat disintesis dalam tunuh. 

 



 

 

 

 

 

 

Keterangan tabel: 

a.Arginine disintesis dalam siklus urea namun tidak mencukupi keperluan anak yang sedang 

tumbuh. 

b.Metionin diperlukan untuk sintesis Cystein apabila dari diet tidak mencukupi  

c.Phenilalanin diperlukan untuk membuat Tyrosine 

 

Sintesis protein memerlukan ke 20 jenis asam amino. 

Protein hewani mempunyai nilai biologis lebih tinggi dibanding protein nabati, oleh karena 

komposisi asaam aminonya lebih lengkap dan kadarnya lebih tinggi, terutama asam amino 

esensialnya. 

Beberapa contoh struktur asam amino  

yang sangat penting, terutama yang 

mengandung gugus -SH dan –OH 

Perhatikan asam amino : 

 -Serine ( Ser, S ) 

 -Threonine ( Thr, T ) 

 -Cysteine (Cys, C ) 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 



8.Sintesis asam amino 

8.1.Sintesis asam amino non esensial dari senyawa amphibolik 

No. Asam Amino Asal Ensim Lain-lain 

1 Glutamat  

 

α KG Glutamat dehidrogenase Perlu: - NH4+ & 

          - NAD(P)H 

2. Glutamin Glutamat Glutamin sintetase Perlu: - NH4+ & 

          - ATP 

3. Alanin Piruvat Transaminase Perlu   :-glu  Hasil lain:-KG /  

4. Aspartat Oksaloasetat Transaminase Perlu      :- alanin Hasil lain:- piruvat  

5 Asparagin Aspartat Asparagin Sintetase Perlu      :- Asp, Gln, ATP 

Hasil lain:- Glu 

6. Serin D-3-fosfo gliserat  Perlu      :- NAD, H2O 

7. Glisin Glutamat 

Serin 

Cholin  

Amino transferase Perlu : - H4folate 

8. Prolin  Glutamat  Perlu      :- NADH 

9. OH-Prolin Prolin Prolil hidroksilase Perlu      : - vit C  

                - α KG 

Hasil lain:Suksinat 

 

8.2.Dari asam amino non esensial lain 

• Glu                  Pro              Hydroxyproline 

• Ser                   Gly 

 

8.3.Dari asam amino esensial 

• Met  +  Ser  (A.A. Non esensial)               Cys 

• Phe                Tyr 

• Lys                Hydroxylysine 

 

8.4.Dari senyawa amfibolik 

Melalui senyawa amphibolik seperti, oksaloasetat, alfa-keto Glutarat, suksinil-KoA dan 

asam Fumarat metabolisme karbohidrat berhubungan dengan metabolisme asam amino dan 

metabolisme lipida. 

Melalui senyawa amfibolik, sintesis dan katabolisme asam amino nonesnrial terjadi. 
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Diagram di bawah ini sebenarnya menerangkan tentang katabolisme ke 20 asam amino, namun 

untuk melihat sintesis asam amino tertentu tinggal mengubah arah panah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Anggota siklus asam sitrat dapat diubah menjadi asam amino melalui reaksi transaminasi 

(transfer gugus amino) yang dikatalisis oleh enzim transaminase (amino transferase), misalnya: 

           -Ketoglutarat                  Alanin / Aspartat 

                   Glutamat         Piruvat/ Oksaloasetat 

-Ketoglutarat  (suatu asam keto) + gugus amino dari alanin menjadi glutamat (suatu asam 

amino). Sedangkan alanin kehilangan gugus aminonya dan berubah menjadi asam piruvat (suatu 

asam keto).      

Glutamin bisa disintesis dari glutamat dengan mendapatkan gugus aminonya dari amonia (NH3). 

  L-Glu   + NH4
+ 

+  ATP      L-Gln  + ADP + Pi 

    Glutamin sintatase 

Sintesis asam amino yang lain bisa dilihat dalam texbook. 

9.Katabolisme N asam amino. 

N asam amino pada mammalia akan disekresi sebagai urea, yang disintesis dalam hepar dan 

dibuang lewat ginjal. 

Tahapan katabolisme N asam amino: 

1.Transaminasi 

2.Deaminasi oksidatif 

3.Transpor amonia 

4.Siklus Urea 
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Hasil akhir katabolisme N asam amino: 

• Organisme  Ureotelic  menghasilkan  Urea, misalnya pada mammalia. 

• Organisme Uricotelic menghasilkan Uric acid (asam urat), misalnya pada burung dan reptil 

• Organisme Amonotelic menghasilkan amonia (NH3), misalnya ikan bertulang. 

9.1.Transaminasi 

Enzim yang bertanggung jawab adalah Transaminase yang disebut juga aminotransferase 

Koenzimnya adalah Piridoksil fosfat atau vitamin B6. 

Enzim transaminase yang hampir bisa didapatkan pada semua jaringan adalah : 

 Alanin transaminase 

 Glutamat  transaminase 

        Alanin transaminase 

Piruvat            Asam α-amino 

 

Alanin       Asam α-Keto 

 

 

                               Glutamat transaminase 

 α -Ketoglutarat      Asam α-amino 

 

     L-Glutamat     Asam α-Keto 

 

 

   Asam amino  + α -Ketoglutarat      Asam α-Keto  +  L-Glutamat 

   L-Glutamat  + NAD(P)
+
 + H2O    α -Ketoglutarat  + NAD(P) + H

+
 +  NH4

+
 

            --------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Asam amino + NAD(P)
+
 +  H2O   Asam α-Keto NAD(P) + H

+
 + NH4

+
 

        

         

      Senyawa amfibolik                   Urea 

9.2.Deaminasi oksidatif 

 

 

 

 

Enzimnya adalah L-Glutamat dehidrogenase 

 Reversibel 

 Sebagai enzim pengendali 

 Inhibitor allosteriknya adalah ATP, GTP, dan NADH 

 Aktivator allosteriknya adalah ADP, dan GDP 

 Didapat diberbagai jaringan dalam sitoplasma dan mitokhondria 

 

 



9.3.Transpor amonia 

Karena amonia / ammonia  (NH3) bersifat racun, maka diangkut  dari jaringan menuju ke 

hepar tidak dalam bentuk bebas (NH3/ NH4
+
). Dari berbagai jaringan diubah menjadi asam 

amino Glutamin. 

       Glutamat (Glu) + NH4
+
  +  ATP     Glutamin (L-Gln)  + ADP + Pi 

                                Glutamin sintase 

Glutamat didapat dari -Ketoglutarat (TCA cycle) melauli transaminasi dengan asam amino 

lain. 

Glutamin kemudian diangkut ke hepar, sebagian ke ginjal, dan ke usus. 

Dalam hepar/hati Glutamin (Gln) dihidrolisis menggunakan enzim Glutaminase untuk 

melepas NH3 yang akan masuk ke siklus Urea. Reaksinya: 

   Gln +  H2O          Glu  +  NH4
+
 

                                                              
Glutaminase 

Dalam ginjal Glutaminase membebaskan NH3 untuk dieksresi sebagai kelebihan asam tubuh 

sebagai upaya mempertahankan pH darah (baca kembali keseimbangan asam basa).  

Mekanisme dalam otot 

Sekitar  30% nitrogen yang berasal dari N asam amino yang berasal dari katabolisme asam 

amino dikirim ke hepar sebagai Alanin, sisanya sebagai Glutamin.          

Siklus Glukosa Alanin 

 Glikolisis dalam otot menghasilkan asam piruvat (Pyr). Pyr dapat mengalami 

transaminasi membentu Alanin (Ala). Reaksinya: 

Piruvat  + Glutamat    Alanin  +  -Ketoglutarat 

 Glutamatyang digunakan pada reaksi transaminasi tersebut dibentuk dari -Ketoglutarat 

dan NH4+ yang berasal dari katabolisme asam-asam  amino  yang dikatalisis oleh 

Glutamat dehidrogense. 

 Kemudian Alanin diangkut denjadi asam piruvat dan Glutamatari otot ke hepar. Dalam 

hepar Alanin akan mengalami reaksi sebaliknya, yaitu akan bereaksi dengan -

Ketoglutarat membentuk Glutamat dan asam piruvat. 

    -KG + ALA  GLU + PYR.  

 Glutamat yang terbentuk kemudian mengalami deaminasi oksidatif melepas amonia dan 

alfa-Ketoglutarat. Amonia akan diubah menjadi Urea melalui siklus Urea. 

 Asam piruvat (Pyr) yang terbentuk kemudian dapat diubah menjadi glukose melalui jalur 

Glukoneogenesis. Glukose dapat kembali ke otot sesuai keperluan. 

Pada kelaparan sumber utama Glukoneogenesis dalam hepar adalah asam-asam amino hasil 

pemecahan proetin otot. Banyak asam amino dalam otot yang katabolismenya menghasilkan 

asam piruvat (Ala, Cys, Gly, Ser, Thr, dan Try). Asam piruvat diubah menjadi Alanin dan 

diangkut ke hepar.  



Ingat massa proetin dalam tubuh adalah dalam bentuk otot. Setelah cadangan lipida (TG), 

maka pada glirannya proetin akan dipecah atau mengalami katabolisme. Semuanya bertujuan 

untuk mempertahankan kadar glukose darah yang mutlak untuk keperluan otak. 

           Skema transport Amonia 
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9.4.Suklus Urea 

Urea mempunyai formula sebagai berikut: 

     NH2 yang tertulis di atas berasal dari amonia  

     C=O berasal dari CO2  

     NH2 yang di bawah berasal dari asam amino 

     Aspartat (Asp) 

Ciri-ciri / sifat siklus urea: 

 Terjadi dalam hepar 

 Memerlukan energi (endergonik). Untuk membentuk 1 mole Urea diperlukan 3 mole 

ATP 

 Pengendalian sikluis ini terutama oleh Glutamat dehidrogenase dan enzim  Karbamoil 

fosfat sintetase I (CPS 1) 

 Produk terakhir adalah Urea, yang akan masuk kedalam darah dan diangkuy he ginjal 

untuk disekresi (dibuang) bersama urine. 

 Eenzim-enzim yang berperan 

Reaksi 1: Karbamoil fosfat sintase 1 

Reaksi 2: Ornitin transkarboilase 

Reaksi 3: Asam argininosuksinat sintase 

Reaksi 4: Argininosuksinase 

Reaksi 5: Arginase 

Reaksi 1 dan 2 terjadi dalam matrik mitokhondria hepar 

Reaksi 3, 4, dan 5 terjadi dalam sitoplasma (sitosol) sel hepar. 

            

 

 

 



Perhatikan diagram-diagram  di bawah ini       
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Perhatikan senyawa yang masuk kedalam mitokhondria dan yang keluar! 
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Perhatikan asam Fumarat yang masuk kedalam siklus asam Sitrat atau TCA cycle. 

Amonia dalam darah berasal dari: 

 Hasil katabolisme nitrogen asam-asam amino dari jaringan di luar hepar maupun di 

dalam hepar sendiri (bagi yang makanan pokonya daging kontribusinya besar sekali) 

 Hasil kerja bakteri usus terhadap sisa protein dan asam amino dalam makanan, dan urea 

dalam sekresi usus. 

Pada cirrhosis hepar, amonia darah akan meningkat, karea sel hepar yang berkurang banyak 

tidak mampu untuk mengubah amonia yang ada menjadi Urea semuanya. Apalagi apabila 

terjadi perdaraahan lambung akibat pecahnya varises, maka biasanya terjadi muntah darah 

yang kelihatan gelap (hitam) dan diare darah hitam. 

Karena amonia bersifat racun terutama pada sistem syaraf, maka bisa terjadi gangguan 

penglihatan, gangguan bicara, flapping tremor, koma hingga kematian. 



Pada kerusakan ginjal berat (chronic renal failure) akan terjadi Uremia (kadar Urea yang 

meningkjat). 

 

10. Katabolisme kerangka C asam amino 

Katabolisme jerangka C asam amino akan menghasilkan senyawa amfibolik. Senyawa 

amfibolik bisa disintesis menjadi Glukose. Asam amino ini disebut asam amino Glukogenik. 

Asam amino yang membentuk asetil-KoA atau asetoasetil-KoA disebut ketogenik karena dapat 

membentuk senyawa keton dalam hepar (baca kembali kuliaj lipida). 

Asam amino yang murni ketogenik hanya dua yaitu Leucine (Leu) dan Lysine (Lys) 

Yang dapat membentuk Glukose dan senyawa keton (campuran), karena terbentuk dua frakmen 

hasil pemecahan asam 

Amino adalah: Isoleucine  

(Ile), Phenyl alanin (Phe),  

Tyrosine (Tyr), dan  

mungkin Tryptophane (Trp). 

Asam amino lainnya  

Glukogenik saja. 

Perhatikan diagram: 

Yang tertulis dengan  

Huruf Italic (miring) 

Bisa keguanya, Glukogenik 

dan Ketogenik 

 

 

11.Produk khusus dari asam amino dan peran asam amino induvidual 

Produk khusus dapat berasal dari asam amino itu sendiri, kerangka C atau bagian dari asam 

amino itu. 

• Glisin (Glycine = Gly) 

Berkaitan dengan sintesis: Heme, purin, glutation (Glu-Cys-Gly), asam 

glikokholat, Kreatin (creatin) 

• Alanin (Alanine = Ala) 

Asam amino glukogenik terpenting  

Diekspor dari otot selama kelaparan dan olah raga berat 

Asam amino bercabang : Valine, Isoleucine, Leucine 

Semua asam amino bercabang  dikatabolisme lewat sistem BCKADH (Branch Chain 

Ketoacid Dehydrogenase). Sistem ini defektif padaa Maple syrup urine dasease.  

• Leucine (Leu) 
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Metabolismenya memerlukan Biotin 

Asam amino yang mengandung S (sulfur) 

• Cystein (Cyst) 

Menyediakan gugus –SH bagi Glutathion, protein pengangkut Asil dan Koenzim A 

(CoA)   

• Methionin (Met) 

S-Adenosil-methioni („methioni aktif”) merupakan donor mteil padan raksi metilasi, 

misalnya  Noradrenalin menjadi adrenalin. 

• Menyediakan S untuk biosintesis cystein. 

ASAM AMINO HIDROKSI 

 Serine (Ser) 

• Menyediakan C untuk sintesis Cystein 

• Bagian dari fosfatidil serin 

• Diperlukan untuk sintesis sfingolipid 

• Sumber utama unit 1-carbon dalam tubuh 

 Threonine (Thr) 

• Fosforilasi Thr oleh protein kinase, terjadi pada beberapa mekanisme transduksi 

signal 

Asam amino asam dan amidanya 

 Glutamate (Glu) 

• Berperan pada katabolisme N asam amino (transaminasi)  

• Komponen Glutathion dan Tetrahidrofolat 

• Dekarboksilasi pada neuron (GABA, Gamma Amino Butyric Acid) 

 Glutyamine (Gln) 

• Mengangkut amonia dari jaringan ekstra hepatik ke hati dan sphlanchnic bed 

• Ikut dalam biosintesis nukleotida purin 

• Ikut dalam biosintesis GMP 

• Ikut dalam proses biosintesis nukleotida pirimidin 

• Menghasilkan ion amonium melalui kerja Glutaminase pada respon renal 

terhadap asidosis 

• Reaksi detoksifikasi di hati 

• Zat bakal Glutamat dalam neuron 

• Bahan bakar untuk enterosit 

Metabolisme Karbon-Tunggal ( 1-C ) 

 Sumber dari Unit 1-C  

• Yang dibawa oleh FH4 (tetrahidrofolat): Ser, Gly, His 

• Yang dibawa oleh SAM (S-Adenocyl-Methionine): Metil-FH4 



 Guna unit 1-C 

• Yang dibawa oleh FH4: Uuntuk sintesis Nukleotida Purin dan Pirimidin 

• Yang dibawa oleh SAM: untuk biosintesis Kreatin, Adrenalin, dan fofatidilkholin 

Latihan soal: 

1.Pada keadaan apa polipeptida atau protein diserap oleh usus? Bagaimana bayi menyerap anti 

bodi dalam colustrum? 

2.Apa manfaat asam amino? 

3.Apa yang terjadi apabila asam amino yang berasal dari makanan berlebihan? 

4.Apa artinya keseimbangan nitrogen tubuh negatif? 

5.Sebutkan asam amino esensial! 

6.Sebutkan asam amino yang mempunyai gugus OH dan yang mempunyai gugus SH! 

7.Apa artinya nilai biologis protein hewani lebih tinggi dari protein nabati? 

8.Apa senyawa amfibolik itu? Sebutkan contohnya! 

9.Apa reaksi transaminasi itu? Sebutkan enzim dan koenzim yang terlibat dalam reaksi ini! 

10.Tulislah tahapan sintesis Serine! 

11.Tulislah tahapan sintesis Glycine dari choline! 

12.Tulislah tahapan sintesis Cysteine dari methionine! 

13.Sebutkan tahapan katabolisme N asam amino! 

14.Tulislah reaksi deaminasi oksidatif yang lengkap! 

15.Ammonia itu toksik, dengan cara bagaimana atau dalam bentuk senyawa apa dibawa ke hepar 

dari organ lain? 

16.Tulislah siklus Urea! 

17.Senyawa apa dalam siklus urea yang masuk ke dalam mitokhondria dari sitoplasma? 

18.Senyawa apa dalam siklus urea yang keluar dari mitokhondria? 

19.Tulislah reaksi pertama dalam siklus urea lengkap dengan enzimnya! 

20.Asam amino apa saja yang murni ketogenik? 

21.Asam amino apa saja yang murni glukogenik? 

22.Asam amino apa saja yang tergolong ketogenik dan glukogenik? 

23.Tulislah reaksi lengkap Glutamine menjadi alfa-keto Glutarat! 

24.Tulislah katabolisme Glycine! 

25.Tulislah katabolisme Threonine! 

26.Tulislah katabolisme Tyrosine! 

27.Asam amino apa saja, dalam katabolismenya lewat asam piruvat? 

28.Sama dengan soal 27, yang lewat alfa-Ketoglutarat? 



29.Glycine dapat membentuk senyawa khusus apa saja? 

30.Tyrosine dapat membentuk senyawa khusus apa saja? 

31.Apa manfaat / fungsi Glutamine? 

 

Catatan: 

 

 

 




