
Aliran elektron → pembawa elektron
berupa satu seri protein pembawa
elektron dan lipid (quinone)

Setiap pembawa elektron mempunyai
potensial elektroda yang berbeda
serta mentransfer elektron ke
pembawa dengan potensial yang lebih
tinggi.



Respirasi aerobik: akseptor elektron
terminal : oksigen

Respirasi anaerobik: akseptor elektron
terminal: bukan
oksigen.

Tetapi: nitrat, sulfat (bahan inorganik)
atau fumarat (organik), dan lain-lain.

Pembawa Elektron

Dapat berupa protein (flavoprotein,
protein FeS, sitokrom) dan lipid
(quinone), yang terdapat di ensim
multi protein kompleks yang disebut
oksidoreduktase.

Elektronnya dibawa oleh grup
prostetik (molekul non protein yang
terikat pada protein)



A. Flavoprotein

Grup prostetiknya adalah flavin (Fp,
FAD, FMN), membawa elektron dan
hidrogen. Flavin disintesis sel dari
vitamin riboflavin (vit B2) dan ada dua
jenis yaitu:

Flavin mononukleotida (FMN)

Flavin adenindinukleotida (FAD)



B. Quinone
Quinone adalah lipid pembawa
elektron dan hidrogen dari dan ke
kompleks protein pembawa elektron
yang tidak mobil.

Hidrofobik → mobilitas yang tinggi
pada fase lipid membran.

Semua quinone → rantai samping
hidrofobik isoprenoid (6-10).

Bakteri mempunyai 2 tipe quinone:

Ubiquinone (UQ): mitokondria

menaquinone (MQ/MK: derivat
vit K → potensial elektroda
lebih rendah → respirasi
anaerob)



C. Protein Besi Sulfur

Grup prostetiknya klaster besi-
sulfid/FeS atau Fe/S. Sulfur → lebih
asam → pH turun 1 akan dihasilkan
H2S.

Protein dapat mempunyai lebih dari 1
klaster FeS.

misalnya kompleks ensim yang
mengoksidasi NADH: 4 klaster FeS

setiap klaster mempunyai nilai Eh 
yang berbeda 

elektron berpindah ke  nilai Eh yang 
lebih tinggi. 



D. Sitokrom
Sitokrom adalah pembawa 1 elektron.
Grup prostetiknya heme.

Heme → 4 cincin pirol dengan
jembatan methene → tetrapirol.

Cincin pirol + rantai panjang →
porphyrin. Heme disebut porphyrin.

Di pusat heme ada atom besi yang
terikat pada nitrogen di cincin pirol.

Besi → pembawa elektron → ferri
atau ferro.
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Nilai Eh dari sitokrom (Cyt) yang
berbeda tergantung dari protein dan
interaksi molekuler dengan molekul
disekelilingnya.

Ada 4 sitokrom: Cyt a, b, c, d dengan 
4 heme (a, b, c, d)

Cyt o pada bakteri = Cyt tipe b

Organisasi Pembawa Elektron 
Pada Bakteri

Rantai transpor elektron:

• Kompleks dehidrogenase

• kompleks oksidase
Dihubungkan 
oleh Quinone

• Berbeda antara bakteri

• tergantung kondisi pertumbuhan



Perbedaan utama rantai transpor
elektron pada bakteri dan mitokondria

Jalur menuju akseptor elektron
terminal pada bakteri bercabang di
quinone atau Cyt.

Misalnya 2 cabang dengan Cyt o
oksidase dan Cyt aa3 oksidase (Cyt
c oksidase) atau Cyt o dan d
oksidase.



Banyak bakteri dapat merubah
rantai transpor elektron tergantung
kondisi pertumbuhan.

“Rantai transpor elektron bercabang
→ Δp afinitas terhadap O2 dari
oksidasi terminal berbeda → fleksibel”

Situs Pengabungan
Adalah situs pada jalur transpor
elektron dimana reaksi redoks
digabung dengan translokasi proton
dan terbentuk Δp.
Setiap situs penggabungan → situs
sintesis ATP.

Konsensus: 10 proton ditranspor per 2
e- yang dipindahkan dari NADH ke O2

Cyt o → situs penggabungan, afinitas
terhadap O2 rendah.

Cyt d → bukan situs penggabungan,
afinitas terhadap O2 tinggi.



UQ bc1 c

Nitrit reduktase

Nitrat reduktase
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Nitrit oksida reduktase

Nitrous oxide 
reductase

Transpor Elektron anaerob Pada
Paracoccus denitrificans



Transpor Elektron Pada Wolinella
succinogenes

Respirasi fumarat banyak terdapat
pada bakteri yang tumbuh
anaerob.

W. succinogenes = gram  - , 
anaerob, dapat hidup dengan H2
atau format.
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Sistim Transpor  Elektron  Pada 
W. Succinogenes
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