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IX.METABOLISME PURIN DAN PIRIMIDIN NUKLEOTIDA 

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

 

Kegunaan Biomedis 

 Nukleotida penting dalam banyak hal, diantaranya : 

1.Sebagai sumber energi yang mendorong bermacam-macam reaksi (ATP), terlibat dalam 

sintesis protein dan beberapa reaksi (GTP). UTP untuk aktivasi glukosa dan galaktosa. CTP se-

bagai sumber energi dalam metabolisme lipida. 

2.Merupakan bagian dari coenzim (AMP, NAD, KoA). 

3.Sebagai regulator dan “second messenger” (cAMP, cGMP) 

4.Sebagai penyusun RNA dan DNA. 

Hal-hal lain yang juga perlu perhatian adalah, bahwa sintesis purin sangat terkoordinasi 

dibawah pengaturan yang ketat, sehingga kebutuhan terpenuhi pada saat yang tepat dan jumlah 

yang tepat pula. 

Ada beberapa kelainan genetik metabolisme purin yang penting untuk diketahui, seperti 

gout, Lesch-Nyhan sindrom, defisiensi adenosin deaminase dan purin nukleosid fosforilase. Se-

dangkan kelainan metabolisme pirimidin selain asiduria asam orotat tidak ada yang penting. 

Selain itu perlu juga diingat bahwa : 

1.Semua sel dalam tubuh manusia dan mahluk hidup dapat mensintesa purin pirimidin dari 

senyawa amfibolik (amphibolic intermidiates). 

2.Asam nukleat yang berasal dari makanan setelah dicerna oleh enzim endonuklease akan 

menghasilkan oligonukleotida. Oligonukleotida dipecah oleh fosfodiesterase (exonuclease) 

menghasilkan mononukleotida (nukleotida). Selanjutnya nukleotidase memecah nukleotida 

menghasilkan nukleosida dan fosfat inorganik (Pi). Nukleosida sebagian langsung bisa masuk ke 

dalam sel usus (diserap) dan sebagian dipecah oleh enzim fosforilase (nukleosidase) dalam lumen 

usus menghasilkan basa purin atau pirimidin dan ribose-1 fosfat. Basa purin akan mengalami 

oksidasi menjadi asam urat sedangkan pirimidin menjadi β-amino. Dalam hepar nukleosida yang 

berasal dari makanan akan mengalami hal yang sama, yaitu akan dipecah menjadi basa purin dan 

pirimidin dan ribose-1 fosfat. Basa purin akan mengalami oksidasi menjadi asam urat sedangkan 

basa pirimidin menjadi β-amino. Asam urat akan dieksresi keluar tubuh melalui ginjal, sedangkan 

β-amino dapat diubah menjadi senyawa yang dapat masuk ke “TCA Cycle”. 

3.Boleh dikatakan tidak ada purin dan pirimidin yang berasal dari makanan digabungkan 

dengan asam nukleat dari jaringan. Dengan demikian purin dan pirimidin termasuk senyawa non 

esensial (nutritionally non essential). 

 

 

Rumus bangun dan tata cara pemberian nama basa purin 

 Adenin = 6-amino purin (adenine)             Hiposantin = 6-oksi purin (hypoxanthine) 

 Guanin = 2-amino-6-oksi purin (Guanine) Santin = 2,6-dioksi purin (xanthine) 
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Rumus bangun dan tata cara pemberian nama basa pirimidin (pyrimidine) 

Sitosin = 2-oksi 4-amino pirimidin                Orotat = 2,4-dioksi 6-karboksil pirimidin 

Urasil = 2,4-dioksi pirimidin (Uracil) 

Timin =  2,4-dioksi 5 –metil pirimidin 

 

PURIN 

 
PIRIMIDIN 

 

 
 

Nukleosida (nucleosides) 

 Apabila ribosa atau deoksi ribosa ditambahkan pada basa nitrogen senyawa yang 

dihasilkan diberi nama nukleosida (nucleosides). C1 dari ribosa berikatan dengan nitrogen 

9 (N9) dari basa purin atau N1 dari pirimidin. Pemberian nama nukleosida purin diberi 

akhiran osin (osine) dan nama nukleosida pirimidin diberi akhiran idin (idine). Sudah men-

jadi kesepakatan, nomer dari basa yang dipakai sebagai acuan dan tanda petik satu ( „ ) 

diikutkan untuk membedakan dari siklik (bentuk cincin). Apabila tidak disebut pentosanya 

dalam bentuk ribosa. Untuk menunjukkan bahwa pentosa C2 suatu deoksi ribosa maka 

ditambahkan huruf d di depan ribosa, kecuali untuk timidin. 

Contoh: 
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Nukleotida (Nucleotides) 

 Dengan menambahkan satu, dua atau 3 fosfat pada ribosa maka akan 

menghasilkan suatu nukleotida. Pada umumnya fosfat terikat dengan ikatan ester pada 

karbon 5‟ ribosa. Apabila ada lebih dari satu fosfat, maka diantara fosfat tersebut terikat 

dengan anhidrida asam. 3‟-5‟ AMP menunjukkan ikatan ester fosfat pada 3‟ dan 5‟ gugus 

hidroksil ribosa dari adenosin. 2‟-GMP artinya fosfat terikat dengan ikatan ester pada 2‟ 

gugus hidroksil dari guanosin. 

 Contoh : AMP, CDP, dGTP, dTTP, cAMP 
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Polinukleotida 

 Nukleotida terikat dengan 3‟-5‟ fosfodiester membentuk poli nukleotida. Polimerasi 

ribonukleotida akan membentuk suatu RNA, sedangkan polimerasi deoksi ribonukletida 

membentuk suatu DNA 
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De Novo Sintesa Purin Nukleotida  

 Pada gambar di bawah ini terlihat struktur purin, nomer yang tertera pada cincin 

purin, serta komposisi dan sumber dari pembentuk cincin.  

 
 N-1 berasal dari Aspartat, C-2 dari 10-Formiltetrahidrofolat (10-FTHF), N-3 dari 

gugus amida glutamin, C-4, C-5 dari glisin, C-6 dari CO2, N-7 dari glisin, C-8 dari 10-

FTHF, N-9 dari gugus amida glutamin. 

 Basa purin disintesa dalam bentuk nukleotida, yaitu terikat dengan ribosa 5 fosfat. 

Mula-mula ribosa 5 fosfat dengan ATP akan membentuk 5-fosforibosil 1 pirofosfat 

(PRPP). Enzim yang mengkatallisa reaksi ini adalah PRPP sintase. 

 

 
 Reaksi ini terjadi dalam banyak jaringan, sebab PRPP mempunyai beberapa 

fungsi diantaranya : dalam sintesa nukleotida pirimidin, “salvage pathway” (daur ulang),  
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pembentukan NAD dan NADP. Enzim ini dipengaruhi oleh di dan trifosfat, 2,3 DP Gliserat, 

mungkin untuk membatasi produksi PRPP sesuai  dengan kebutuhan yang selanjutnya 

untuk menghasilkan produk yang sudah ditetapkan jumlah dan macamnya. 

 De Novo sintesa purin nukleotida tahapan selanjutnya sangat aktif di sitosol sel 

hepar, dimana semua enzim tersedia dalam suatu agregasi (polimer) makromolekuler. 

Terjadi pergantian pirofosfat dari PRPP dengan gugus amida dari glutamin, yang 

menghasilkan 5-fosforibosilamin. Gugus amino yang terikat pada C-1 Ribosa akan men-

jadi N-9 dari basa purin. Enzim yang berperan adalah glutamin-PRPP amidotransferase, 

suatu enzim regulator yang menentukan kecepatan reaksi (rate limiting step). Enzim ini 

dihambat oleh AMP, GMP atau IMP. Secara sinergism AMP dan GMP, AMP dan IMP 

dapat juga menghambat enzim tersebut. PRPP juga berperan dalam pengaturan ke-

cepatan reaksi tahap ini. Kadar PRPP dapat berfluktuasi, biasanya nilainya di bawah har-

ga Km. Apabila kadar PRPP tinggi maka hal ini dapat menghilangkan hambatan AMP, 

GMP atau IMP terhadap glutamin-PRPP amidotransferase dengan cara melepaskan 

agregasi enzim (disosiasi polimer). De Novo sintesa purin nukleotida adalah suatu alur 

reaksi yang memakai energi (ATP) yang cukup besar (5 ATP), sehingga harus betul-betul 

dalam pengontrolan yang ketat. 

Pembentukan IMP 

 Ada sepuluh tahap pembentukan IMP. Penelitian tahapan reaksi pembentukan 

IMP ini dimulai tahun 1950 oleh kelompok JM Buchanan dan GR Greenberg, dan me-

makan waktu 10 tahun untuk mnyelesaikan seluruhnya. 

 Setelah terbentuk 5-fosforibosilamin, maka selanjutnya terjadi pengikatan atau 

pembentukan cincin purin C-4, C-5, dan N-7 yang semuanya berasal dari glisin. Proses ini 

memerlukan ATP. Setelah itu pengikatan anggota C-8 yang berasal dari 10-

formiltetrahidrofolat (10-FTHF). Sebelum cincin persegi 5 tertutup, terjadi pengikatan N-3 

(yang berasal dari amida glutamin) pada C-4. Pengikatan ini memerlukan ATP. Tahap 

selanjutnya pembentukan C-6 yang berasal dari CO2, N-1 yang berasal dari aspartat. N-1 

terikat pada C-6 dan memerlukan ATP. Sebagian molekul aspartat lepas membentuk 

fumarat. Anggota cincin terakhir dari purin yaitu C-2 berasal dari 10-FTHF. Penutupan 

cincin akan membentuk suatu nukleotida purin yaitu IMP. 

 
 Kesepuluh tahapan itu adalah : 
 
 1.PRPP + glutamin membentuk 5-fosforibosilamin (PRA)(glutamin-PRPP  
               amidotransferase). 
 

2.Gugus amino mengalami asilasi oleh glisin menjadi glisinamid ribonukleotida 
               (GAR) (GAR sintase) 
 

3.Transfer gugus formil dari 10-formiltetrahidrofolat pada N-7 menjadi  
               Formilglisinamid ribonukleotida (FGAR) ( GAR transformilase) 
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 4.Amida diubah menjadi amidin, memerlukan ATP, glutamin sebagai sumber N 
               menjadi formilglisinamidin ribonukleotida (FGAM) (FGAM sintase) 
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5.Penutupan cincin (5), memerlukan ATP membentuk aminoimidazol ribonukletida 
               (AIR) (AIR sintase)                
 
 6.Pengikatan CO2 pada C-5, yang akan membentuk C-4, menjadi karboksiamino 
               Imidzolribonukleotida (CAIR) (AIR karboksilase). Tidak memerlukan biotin. CO2 
               mula-mula diikatkan pada N-3, kemudian dipindah terikat pada C-5. Perlu ATP 

                                           
 
 7 dan 8. Aspartat berkondensasi dengan karboksilat yang baru terbentuk menjadi 
               suatu amida, aminoimidazol suksinilokarboksamida ribonukleotida (SAICAR) 
               (SAICAR sintase). 
                Fumatrat dipecah oleh enzim adenilosuksinat liase dan menghasilkan  amino- 
                imidazol karboksamida ribonukleotida (AICAR)(Adenilosuksinat liase) 
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9.Menyerupai tahap ketiga, 10-formiltetrahidrofolat menyerahkan gugus formil  

               (-CH=O) pada gugus amino dari aminoimidazol karboksamida ribonukleotida 
               menjadi (Formamidoimidazol Kaboksamid ribonukleotida) (FAICAR) 
               (AICAR transformilase) 
              

10.Nitrogen dari amida berkondensasi dengan gugus formil, dan menutup cincin 
                (6) purin. (IMP siklohidrolase) 
 
 Sintesis de novo purin nukleotida, memakai banyak energi (ATP). Pertama dalam 

pembentukan PRPP, kemudian pada tahap 2,4,5,6, dan yang ke 7. 

 



 10 
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Pembentukan AMP dan GMP 

 IMP dapat diubah menjadi AMP atau GMP. Lihat gambar! 

 Untuk membentuk GMP, mula-mula IMP dioksidasi menjadi XMP yang memer-

lukan NAD+. Kemudian oksigen pada posisi 2 akan diganti oleh N dari amida glutamin, 

reaksi ini memerlukan ATP. 

 Dalam pembentukan AMP, IMP mendapatkan N yang menggantikan O pada po-

sisi 6 dari aspartat. Energi yang dibutuhkan berasal dari GTP. Kemudian fumarat lepas. 

 

 

 
Mekanisme kontrol pada de novo sintesa nukleotida purin 

 Ada 2 fase. Secara keseluruhan kontrol terjadi pada tahap amidotransferase oleh 

inhibitor-inhibitor dan atau PRPP. Fase kedua melibatkan pengaturan kadar antara ATP 

dan GTP. ATP ataupun GTP akan mempengaruhi sintesa lawannya. Ingat ATP diper-

lukan dalam sintesa GMP, sedangkan GTP diperlukan dalam sintesa AMP. Selanjutnya 
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ada beberapa “feedback inhibition” oleh GMP, AMP dan IMP pada tahap selain pemben-

tukan PRPP. Lihat gambar. XMP sendiri dapat melakukan “feedback inhibition”   

 
 
 

 
Katabolisme dan “salvage” (penyelamatan = daur ulang) purin nukleotida 

 Pemecahan asam nukleat menjadi polinukleotida, yang selanjutnya dipecah men-

jadi nukleotida, nukletida dipecah menjadi nuklesida, dan nukleosida  akan dipecah 

menghasilkan basa purin dan pirimidin. Basa purin dan pirimidin akan mengalami 

degradasi atau kembali diubah menjadi nukletida melalui “the salvage pathways”. 

 
 Nukleosida di dalam lumen usus sebagian besar akan diserap masuk ke sel usus. 

Kemudian sebagian diteruskan ke dalam hepar. Di dalam sel usus dan hepar nukleosida 

akan mengalami katabolisme menjadi asam urat. 

 Di dalam banyak sel jaringan, nukleosida akan dipecah menjadi basa purin atau 

pirimidin, kemudian mengalami “salvage” menjadi nukleotida kembali (lihat di atas). 
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 Di sel tertentu, nukleosida mengalami fosforilasi menjadi ribose 1-fosfat. Ribosa 1-

fosfat yang dihasilkan akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat. Ribosa 1-fosfat dan ribosa 5-

fosfat berada dalam keseimbangan. Ribosa 5-fosfat bisa diubah menjadi PRPP atau 

mengalami katabolisme melalui HMP Shunt. 

Katabolisme purin berakhir menjadi asam urat yang tidak larut dalam air, dan 

diekskresi melalui ginjal dalam bentuk garam sodium urat. Lihat diagram berikut! 
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Santin (Xanthine) oksidase : pd mammalia  adalah enzim ekstra selluler. 

Mungkin suatu perubahan bentuk dari santin (xanthine) dehidrogenase  

(enzim intra selluler) 

  
 
Sintesa nukleotida purin dari basa purin dan nuikleosida purin dikenal dengan nama “sal-

vage pathways” (daur ulang atau daur penyelamatan). Basa purin bebas adenin, guanin, 

dan hiposantin dapat diubah kembali menjadi bentuk nukleotida masing-masing. Dua en-

zim kunci transferase terlibat dalam daur ini. Pertama adeninfosforibosiltransferase 

(APRT) yang mengkatalisa reaksi berikut : 

 

Adenin + PRPP  AMP + PPi 
 
Enzim yang trasnsferase kedua, hiposantin-guanin fosforibosiltransferase (HGPRT), yang 

mengkatalilsa reaksi-reaksi berikut: 

 

Hiposantin + PRPP  IMP + PPi 
 

Guanin + PRPP  GMP + PPi 
 
 Purin nukleotida fosforilase dapat juga melakukan “salvage pathways” karena 

dapat mengarah ke alur kebalikan katabolisme purin. Namun jalur ini tidak signifikan apa-

bila dibandingka dengan yang dikatalisa PRT. 
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 Sintesa AMP dari IMP dan salvage IMP melalui katabolisme AMP menghasilkan 

deaminasi aspartat menjadi fumarat. 

 

 
 
 Siklus ini penting dalam otot. Peningkatan aktivitas otot, akan memerlukan ATP. 

Untuk itu diperlukan peningkatan aktivias “TCA cycle”. Namun karena dalam otot keku-

rangan enzim-enzim yang terlibat dalam jalur anaplerotik, maka agar TCA cycle berjalan 

fumarat dibentuk dari “purine nucleotide cycle”. 

 
Interkonversi nukleotida purin  
 IMP, nukleotida pertama terbentuk dari sintesa de novo, dapat diubah menjadi 
AMP dan GMP, dan Di dan Tri fosfat yang sesuai. Demikian pula pembentukan deoksi 
ribosa dari nukleotida  yang sesuai. 
 Adenosin pada mammalia tidak bisa diubah menjadi adenin bebas oleh purin-
nukleosida fosforilase. 
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Masalah klinik metabolisme purin 

 Manifestasi abnormal metabolisme purin berasal dari meningkatnya hasil 

degradasi purin yaitu asam urat. Meningkatnya asam urat dalam darah dikenal dengan  

hiperurikemia. Gout terjadi apabila sodium urat mengendap membentuk kristal dalam 

cairan sinovial dari persendian, yang dapat menyebabkan inflamasi dan artritis. Sebagian 

besar gout disebabkan karena kelebihan purin, karena kekurangan enzim salvage 

HGPRT. Sebagian besar dari gout dapat diobati dengan pemberian allopurinol, suatu 

senyawa yang mirip (analog) dari hiposantin, sehingga dapat menghambat santin 

oksidase (xanthine oxidase) dan santin dehidrogenase. 

 
Lesch-Nyhan sindrom 

 Lesch-Nyhan sindrom disebabkan karena kehilangan fungsi gene HGPRT. Ke-

lainan ini diturunkan melalui sex-linked. Gene HGPRT terdapat dalam X chromosom. 

Penderita dengan kelainan ini selain gejala gout yang parah juga memperlihatkan mal-

fungsi dari sistem syaraf (mental retardasi dan “palsylike-spasticity”). Pada penderita yang 

“severe” terjadi “self-mutilation”, kematian terjadi sebelum penderita mencapai usia 20 

tahun. Aktivitas enzim hiposantin-guanin fosforibosiltransferase (HGPRT) kurang dari 1%. 

Akibatnya hiposantin dan guanin dipecah menjadi asam urat, yang mestinya dapat diubah 

kembali menjadi IMP dan GMP. PRPP yang tidak terpakai untuk “salvage” ini diperuntuk-

kan sintesa de novo purin. Ekskresi asam urat melalui ginjal melebihi enam kali lipat. 

Penyebab sebenarnya terjadinya beberapa simptom dari kekurangan satu enzim ini be-

lum diketahui. 

 
Severe combine immunodeficiency disease (SCID) 

 SCID disebabkan karena kekurangan enzim adenosin deaminase (ADA). Enzim 

ini mengkatalisa perubahan adenosin menjadi inosin. Kekurangan enzim ini secara sel-

ektif menyebabkan rusaknya B dan T limfosit, yang mana terlibat dalam sistem immun. 

Apabila tidak ada enzim ADA, dadenosin akan mengalami fosforilasi menjadi dATP yang 

bisa mencapai 50 kali lipat, terutama dalam limfosit. Tingginya dATP, akan menghambat 

ribonukleotida reduktase, sehingga mencegah pembentukan dNTP. Akibatnya  akan 

menghambat sintesis DNA, sehingga tidak bisa mengadakan proliferasi. Biasanya pen-

derita meninggal sebelum mencapai satu tahun (infancy). 
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Penyakit Von Gierke’s  

 Penderita von Gierke mengalami kekurangan enzim glukosa 6 fosfatase. Aki-

batnya kelebihan glukosa 6 fosfat akan masuk ke dalam jalur HMP Shunt dan 

menghasilkan ribose 5 fosfat, yang selanjutnya akan meningkatkan pembentukan PRPP. 

Peningkatan PRPP ini akan menyebabkan meningkatnya pembentukan purin dan hasil 

katabolismenya. 

 
De Novo sintesa pirimidin nukleotida 

 Cincin pirimidin berasal dari bicarbonat ( C-2 ), amida dari glutamin ( N-3 ), aspar-

tat ( C-4, C-5, C-6 dan N-1 ). 

 
 Sintesa pirimidin dimulai dengan pembentukan karbamoil fosfat (carbamoyl phos-

phate) dari glutamin dan bikarbonat. Reaksi ini memerlukan 2 ATP. Enzim yang mengka-

talisa reaksi ini  adalah  karbamoil  fosfat  sintetase II (CPS II). Berbeda  dengan  CPS I  

 
yang lebih cenderung memakai amonia bebas, CPS II memakai glutamin sebagai sumber 

N-nya, dan tidak memerlukan N-Asetilglutamat. Termasuk reaksi di atas (reaksi pertama), 

ada 6 tahap reaksi dalam pembentukan nukleotida pirimidin. Reaksinya sebagai berikut : 

Karbamoilfosfat berkondensasi dengan aspartat, dengan memakai enzim aspartat 

transkarbamoilase (aspartate transcarbamoylase), menghasilkan N-karbamoilaspartat. 

Kemudian N-karbamoilaspartat diubah menjadi dihidroorotat. Enzimnya dihidroorotase. 

 Pada manusia CPS II, asp-transkarbamilase dan dihidroorotase adalah merupa-

kan suatu protein dengan multifungsi. 

 Oksidasi pada cincin dengan suatu enzim kompleks yang masih belum banyak 

diketahui menghasilkan suatu pirimidin bebas, asam orotat (orotic acid). Enzim ini terletak 

di permukaan luar membran dalam mitokhondria. Sedangkan enzim-enzim lainnya   

didapatkan dalam sitosol. 
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 Asam orotat bereaksi dengan PRPP menjadi orotidin 5‟-monofosfat (OMP).  Enzim 

yang mengkatalisis reaksi ini adalah orotat fosforibosil transferase (O-PRT). OMP      

mengalami dekarboksilase oleh enzim OMP dekarboksilase menjadi uridin 5‟-monofosfat 

(UMP). OMP dekarboksilase dan O-PRT juga merupakan suatu protein dengan multi 

fungsi. Setelah pembentukan UTP dari UMP, gugus amida dari glutamin ditambahkan dan 

membentuk sitidin trifosfat (cytidine three phosphate=CTP) 
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Mekanisme kontrol pada de novo sintesa nukleotida pirimidin 

 Pada manusia kontrol sintesis nukleotida pirimidin terutama pada tahap CPS II. 

Enzim ini dihambat UTP yang berkompetisi dengan ATP. PRPP mengaktivasi CPS II. Ada 

tempat pengontrolan yang lain, seperti OMP dekarboksilase yang dihambat oleh UMP 

dan CMP, akan tetapi pada keadaan normal tidak terlalu penting. 

 Pada bakteri, aspartat transkarbamoilase merupakan enzim regulator. 

 

Glutamin + Bikarbonat Karbamoil fosfat  +  Glutamat

2 ATP   2 ADP

+  H2O

Karbamoil fosfat sintetase II (CPS II)

(-)

UTP  
 
Penyelamatan = daur ulang (salvaging) pirimidin nukleotida 

 Tipe kedua penyelamatan=daur ulang (salvage pathway) yang terdiri dari dua 

tahap merupakan jalur utama “salvaging” pirimidin. 

(Tipe pertama : enzim orotat PRT dapat memakai pirimidin yang lain  nukleosida yang 

sesuai) 

Basa  +  Ribosa 1-fosfat        Nukleosida  +  Pi 
(nukleosida fosforilase) 

Nukleosida   +  ATP       Nukleotida  +   ADP 
(nukleosida kinase) 

 
 Ada enzim uridin fosforilase dan uridin kinase dan deoksitimidin fosforilase dan 

timidin kinase yang dapat mendaur ulang (salvage) timin apabila tersedia dR 1-P   
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Perubahan dua arah antar nukleotida (interconversion of nucleotides) 

 Monofosfat adalah bentuk de novo sintesis, sedangkan yang paling banyak diper-

lukan adalah bentuk trifosfat. Ada enzim yang digolongkan nukleosida monofosfat kinase 

yang mengkatalisa reaksi : 

 

Basa-monofosfat  +  ATP      Basa-difosfat   +   ADP 
 
Contoh : Adenilat kinase :   AMP + ATP   2 ADP 
 
 Untuk GMP enzimnya spesifik, demikian pula ada enzim untuk suatu bentuk de-
oksi. 
 Pembentukan trifosfat dari difosfat dikatalisa enzim nukleosida difosfat kinase. 

Mungkin ada satu nukleosida difosfat kinase yang mempunyai spesifisitas yang luas. Se-

hingga bisa saja dikatakan ada suatu “pool” nukleotida yang terdapat dalam    keseim-

bangan. 

BDP    +  ATP     BTP   +   ADP 
 
Pembentukan deoksiribonukleotida 

 De novo sintesa dan sebagian besar “salvage pathways” melibatkan nukleotida 

(kecuali sedikit “salvage” dari timin). Deoksiribonukleotida untuk sintesa DNA dibentuk 

dari ribonukleotida difosfat (pada mammalia dan E. Coli) 

 Suatu basa difosfat (BDP) direduksi pada posisi 2‟ ribosa oleh suatu protein, ti-

oredoksin (thioredoxin) dan enzim nukleosida difosfat reduktase. Tioredoksin mempunyai 

dua gugus sulfhidril yang dioksidasi menjadi ikatan disulfida dalam prosesnya. Agar dapat 

dipakai kembali maka harus direduksi yang mana memerlukan NADPH. 

 

 
 
 Sistim ini berada dalam suatu kontrol yang ketat oleh berbagai efektor. dATP ada-

lah suatu inhibitor untuk semua substrat dan ATP sebagai aktivator. Tiap substrat 

mempunyai spesifik aktivator ( BTP atau dBTP). Hasilnya adalah terjadi keseimbangan 

diantara deoksinukleotida untuk kebutuhan sintesa DNA. 
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Sintesa dTMP 

 Sintesa DNA memerlukan dTMP (dTTP). Senyawa ini tidak terbentuk dalam de 

novo sintesa sedangkan lewat “salvage pathways” tidak mencukupi. dTMP disintesa dari 

dUMP dengan memakai “the folate-dependent one-carbon pool”. 

 Karena nukleotida difosfat reduktase tidak aktif menuju terbentuknya UDP, CDP 

direduksi menjadi dCDP yang kemudian diubah menjadi dCMP. dCMP kemudian       

mengalami deaminasi membentuk dUMP. Dengan adanya 5,10-Metilin tetrahidrofolat dan 

enzim timidilat sintetase, gugus karbon ditransfer ke cincin pirimidin kemudian direduksi 

menjadi gugus metil. Reaksi ini menghasilkan dihidrofolat yang kemudian direduksi men-

jadi tetrahidrofolat oleh enzim dihidrofolat redukstase. 

 Secara singkat dalam diagram bisa dilihat pada gambar berikut : 

 
 

 
 

De novo sintesis timidin nukleotida dan jalur “salvage” (daur ulang) 
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Hubungan sintesa timidilat dan metabolisme tetrahidrofolat 
 

 
 

Katabolisme pirimidin nukleotida 
 Asam nukleat akan mengalami hidrolisa oleh beberapa enzim (lihat katabolisme 
purin), yang akhirnya akan menghasilkan basa pirimidin. 
 Pirimidin mengalami pemecahan cincin, hasil akhir katabolisme pirimidin adalah 
beta-asam amino, amonia dan CO2. Lihat diagram di bawah. 
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Kelainan metabolisme pirimidin 

 Karena hasil akhir metabolisme pirimidin larut dalam air, tidak banyak kelainan 

yang disebabkannya. Ada dua penyakit bawaan yang mempengaruhi sintesa pirimidin, 

dan menyebabkan meningkatnya eksresi asam orotat (orotat aciduria). Kelainan ini 

disebabkan karena kekurangan enzim yang mempunyai dua fungsi sebagai : 

 Orotat fosforibosil transferase 

 OMP dekarboksilase 

 Gejala dan tanda-tanda klinik yang bisa dijumpai diantaranya : hambatan pertum-

buhan (retarded growth, anemia berat hipokhromik dan sumsum tulang megaloblastik 

(megaloblastic bone marrow). Leukopeni juga sering dijumpai. Kelainan ini bisa diobati 

dengan uridin dan atau sitidin. Pemberian dua senyawa ini akan meningkatkan pemben-

tukan UMP (nukleosida kinase). UMP akan menghambat CPS II, dengan demikian     

mengurangi pembentukan asam orotat.   

 
Khemoterapi 

 Kanker terjadi karena pembelahan sel yang tidak terkontrol, sedangkan khemot-

erapi untuk kanker tertentu adalah menghentikan dan sekaligus membunuh sel kanker. 

 Senyawa seperti 5-fluoro deoksiuridin monofosfat ( FdUMP ) menghambat timidilat 

sintase (thydimidylate synthase) secara irriversibel. Tapi karena FdUMP bermuatan,   

senyawa ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga yang diberikan pada pasen  adalah 

5-fluoro urasil ( FUra) atau 5-fluorodeoksiuridin (FdUrd). Setelah FUra dan FdUrd masuk 

kedalam sel, akan diubah menjadi FdUMP melalui jalur “salvage”. 

 

 
  

Metotreksat (methotrexate= 4-amino, 10-methyl folic acid) dan aminopterin ( 4-

amino folic acid) adalah analog asam folat sehingga dapat menghambat dihidrofolat re-

duktase. Hal ini akan menghambat sintesa de novo nukleotida purin dan dTMP. Kedua 

senyawa tersebut sangat toksik dan diberikan dibawah pengawasan yang ketat.   
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Latihan soal: 

Purin Pirimidin 

1.Berilah dua contoh Purin! 

2.Berilah dua contoh Pirimidin 

3.Sebutkan empat contoh Nukleosida! 

4.Sebutkan empat contoh Nukleotida Mono Phosphate! 

5.Sebutkan sumber dari unsur-unsur yang membentuk Purin! 

6.Purin akan dikatabolisme menjadi apa? 

7.Enzim apa saja yang mengubah adenin atau guanin menjadi asam urat? 

8.Allopurinol menghambat enzim apa? 

9.Sebutkan sumber dari unsur-unsur yang membentuk Pirimidin! 

10.Katabolisme Pirimidin menjadi apa? 

11.Methotrexate ini mirip (analog) dengan apa? 

 




