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VIII. Metabolisme Heme ( metabolisme porfirin = porphyrin ). 
Mohammad Hanafi, MBBS (Syd)., dr., MS. 

Pengantar. 

 Porfirin adalah senyawa yang berfluoressen yang mempunyai struktur terdiri dari 

empat cincin pirrol yang dihubungkan dengan jembatan metinil, seperti terlihat dalam 

gambar di bawah, dimana Fe++ ditambahkan di tengah-tengah dan disebut heme : 

 
Gambar 1. Heme 

 
 Beberapa macam porfirin berbeda pada rantai samping (side chains). 

Uroporfirin : tiap pirrol mengikat asam asetat dan asam popionat sebagai rantai samping. 

Koproporirin : metil dan asam propionat sebagai rantai samping. 

Protoporfirin : tiap dua pirrol mengikat metil dan propionat dan yang dua lagi mengikat 

metil dan venil sebagai rantai samping. 

 Porfirinogen adalah suatu senyawa yang tidak berwarna, dan dapat dioksidasi 

oleh cahaya secara spontan menjadi porfirin yang stabil. Porfirin adalah gugus prostetik 

dari bermacam-macam protein, yang kita pelajari disini adalah heme dari hemoglobin. 

 

Sintesa heme. 

 Sintesa heme terjadi di dalam semua sel. Dua tempat utama sintesa heme adalah 

hepar (15%) dan retikulosit, suatu sel pembentuk eritrosit. Regulasi sintesa di kedua 

tempat ini berbeda. Dalam sel hepar, sintesa heme diinduksi untuk menyediakan gugus 

prostetik guna keperluan sitokrom P450. Dalam retikulosit sintesa heme dimulai secara 

besar-besaran (masiv) selama pembentukan eritrosit untuk menyediakan heme guna 

keperluan hemoglobin. Setelah eritrosit matang sintesa heme dan hemoglobin berhenti. 

 Sintesa heme dimulai dengan kondensasi glisin dan suksinil-KoA membentuk d-

aminolevulinic acid (ALA), dengan menggunakan enzim ALA sintase. Reaksi ini terjadi 

dalam mitokhondria. Enzim ini merupakan enzim regulator yang dapat dihambat oleh 

heme (sintesanya dihambat oleh hemin). Piridoksal fosfat bertindak sebagai koenzim. 
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 Dua molekul ALA membentuk porfobilinogen (PBG). Reaksi ini terjadi dalam 

sitosol, dan dikatalisa oleh enzim ALA dehidrase (PBG sintase). 

 

 
 

 Kemudian empat porfobilinogen berkondensasi membentuk tetrapirrol linier yang 

kemudian membentuk cincin uroporfirinogen III. Ini terjadi dalam sitosol dan memerlukan 

dua enzim, uroporfirinogen I sintase. Enzim ini mengkatalisa pembentukan uroporfi-

rinogen I, yang strukturnya seperti di bawah ini. 

 
 

 
Gambar 2. Uroporfirinogen I. 

A = asam asetat. P = asam propionat. 
 

Enzim yang kedua adalah uroporfirinogen III kosintase, yang mengubah uroporfirinogen I 

menjadi uroporfirinogen III. 
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Gambar 3. Uroporfirinogen III 

 
 Reaksi selanjutnya adalah dekarboksilasi asam asetat rantai samping yang 

menjadi gugus metil, membentuk koproporfirinogen III (coprorphyrinogen III). Enzim yang 

dipergunakan dalam reaksi ini adalah uroporfirinogen dekarboksilase. Reaksi ini juga 

terjadi dalam sitoplasma. 

 Kemudian terjadi pembentukan protoporfirin IX, dengan mengubah dua asam 

propionat rantai samping dari koproporfirinogen III, menjadi gugus vinil     (vinyl =              

-CH=CH2 ), enzimnya koproporfirinogen oksidase. Kemudian enzim protoporfirinogen 

oksidase mengoksidasi tiga jembatan metilin menjadi jembatan metilidin. 

 

 
Gambar 4. Protoporfirin  IX 

 Enzim koproporfirinogen oksidase dan protoporinogen oksidase berada dekat 

membran mitokhondria luar. 

 Zat besi (dalam bentuk fero) dimasukkan ke dalam protopofirin IX, enzimnya 

ferokhelatase (ferrochelatase) yang terdapat dalam mitokhondria. 

 Akhirnya heme diikatkan pada protein globin dalam sitoplasma. 

 

Kontrol dan aspek klinik metabolisme heme (porfirin). 

 Sintesa porfirin diatur oleh perubahan aktivitas d-aminolevulinic acid synthase 

(ALA sintase). Secara keseluruhan ALA sintase berperan sebagai enzim pengatur dari 
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sintesa heme. Heme dapat melakukan hambatan “feedback” terhadap ALA dehidrase dan 

“ferrochelatase”.  Hemin (oksidasi Fe2+ dalam heme yang bebas menjadi Fe3+) dapat 

menghambat (represses) sintesa ALA sintase dan juga dapat menghambat aktivitasnya 

(negatif efektor). Selain itu hemin dalam eritrosit mengaktivasi sintesa globin dan 

mempengaruhi transport ALA ke mitokhondria dari sitoplasma.  

 Beberapa aspek klinik yang penting misalnya : 

1. Keracunan Pb (lead poisoning). Pb dapat mengikat sulhifril (tiol, -SH) dari enzim 

ALA dehidrase, uroporirinogen I sintase dan ferrochelatase. Keracunan Pb dapat 

menyebabkan akumulasi dari senyawa  antara, terutama ALA dan protoporfirin IX. 

2. Porfiria (porphyria), adalah suatu kelainan yang kebanyakan karena bawaan 

(genetik). Plumbum (Pb=lead), dan logam berat lainnya, heksakhlorobenzin, dan 

griseofulvin juga dapat menyebabkan porfiria. Macam-macam porfiria: 

a.Protoporfiria, karena berkurangnya aktivitas ferrochelatase dalam jarin-

gan eritropoitik. Protoporfirin IX titer meningkat. Gejala fotosensitivitas 

dengan rasa gatal dan edema. 

b.Congenital erythropoietic uroporphyria (congenital erythropoietic porphy-

ria). Aktivitas enzim uroporfirinogen III kosintase berkurang. Terjadi akumu-

lasi uropofirinogen I. Akibatnya terjadi fotosensitivitas yang berat, hingga 

dapat mengakibatkan luka parut. Giginya mungkin juga terjadi perubahan 

warna. 

c.Acut intermitten porphyria, yang ditandai dengan terjadinya gangguan 

neurotik bahkan psikotik. Kekurangan enzim uroporfirinogen I sintase da-

lam hepar dan eritropoietic, menyebabkan sintesis heme menurun sehing-

ga feedback inhibisi terhadap ALA sintase menurun, sehingga aktivitas 

ALA sintase meningkat. Penderita mengeksresi porfobilinogen dan ALA 

dalam jumlah yang besar. Penderita dapat mengalami nyeri abdomen dan 

berkelakuan yang tidak bisa diduga inkonsistan. 

d.Porphyria cutanea tarda (hepatic), yang ditandai eksresi uroporfirin da-

lam urina dn fotosensitivitas. Kelainan ini disebabkan karena menurunnya 

aktivitas enzim uroporfirinogen decarboxylase. 

e.Hereditary coproporphyria, yang ditandai dengan fotosensitivitas, dan ke-

lainan neuropsikiatrik. Urin propAda dua macam : kelainan coproporphy-

rinogen oxidase dan protoporphyrinogen oxidase , terjadi  peningkatan 

atau akkumulasi coproporphyrin atau protoporphyrin dalam feces. 

 
Katabolisme heme (porfirin). 

 Degradasi hemoglobin (kira-kira 6 gram perhari untuk 70 kg orang) dimulai dengan 

pemecahan eritrosit setelah berumur 120 hari. Eritrosit diambil dari peredaran darah oleh 

retikuloendotelial sel dari hepar, sumsum tulang dan limpa. Hemoglobin bebas yang 
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terlepas ke peredaran darah dalam proses pemecahan eritrosit ditangkap oleh 

haptoglobin membentuk methemoglobin dimer dan dibawa ke hepar. Hemin yang bebas 

diangkut oleh plasma protein, hemopexin. 

 Dalam hepar, dan dalam jumlah yang kecil juga terjadi di retikuloendotelial sel 

uyang lain, heme diubah menjadi “bile pigmen” dan senyawa lain. Tahapannya sebagai 

berikut. 

 1.Globin mengalami denaturasi dan dipisah dari heme. 

2.Heme dipecah oleh heme oksigenase membentuk senyawa yang berwarna hijau 

biliverdin, Fe dan CO terlepas. 

3.Biliverdin direduksi menjadi bilirubin (disebut juga bilirubin IX-A alpha), suatu 

senyawa yang berwarna kuning. Bilirubin yang berasal dari luar hepar diangkut 

oleh albumin ke hepar. Dalam 100 ml plasma, kira-kira ada 25 mg bilirubin yang 

terikat dengan kuat pada albumin. Kelebihannya tidak terikat secara kat dan 

dapat merembes ke dalam jaringan. 

4.Bilirubin mengalami konyugasi dalam hepar membentuk bilirubin glukoronat, 

yang larut dalam air. Senyawa ini dapat diekskresi melalui “bile duct”. 

5.Dalam duodenum glukoronatnya terlepas dan dalam ilium direduksi menjadi 

mesobilirubinogen, selanjutnya menjadi urobilinogen (disebut juga sterkobilino-

gen). Sterkobilinogen ditemukan dalam feces antara 50-280 mg perhari, se-

dangkan urobilinogen dalam urin 4 mg perhari. 

6.Urobilinogen (sterkobilinogen) sebagian kecil diserab oleh usus, dan kembali ke 

hepar. Dalam urin atau feces dioksidasi oleh udara menjadi urobilin atau sterko-

bilin yang memberi warna spesifik pada urin atau feces. 
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Aspek klinik 

 Aspek klinik yang paling menonjol dalam katabolisme heme adalah jaundice atau 

ikterus. Ada beberapa macam. 

1.Hemolytic jaundice. Pemecahan eritrosit yang berlebihan sehingga konsentrasi 

bilirubin yang tidak terkonyugasi meningkat. 

2.Obstructive jaundice. Bile duct terbuntu. 

3.Hepatocellular jaundice. Kerusakan hepar sehingga terjadi gangguan konyugasi 

dan atau ekskresi bilirubin. Bilirubin bebas dan atau yang terkonyugasi mening-

kat. 

  
 Kelainan hiperbilirubinemia yang tidak terkonyugasi yang sering terjadi 

diantaranya adalah: 

1.Neonatal atau fisiologikal jaundice. Hal ini terjadi karena meningkatnya hemolisis 

dan fungsi hepar belum sempurna. Ada yang mencurigai karena akibat pem-

berian zat besi yang berlebihan pada ibu yang sedang hamil sehingga terbentuk 

eritrosit yang berlebihan. Pada waktu terjadi adaptasi pernafasan dengan paru, 

terjadi pengurangan eritrosit dengan hemolisis. Pengobatan dengan fenobarbital 

untuk menginduksi fungsi hepar atau foto terapi dengan “visible light”. 

2.Crigler-Najjar Syndrome, tipe I. Tidak ada UDP-glukoronil tansferase. Penderita 

meinggal dalam usia satu tahun, foto terapi mungkin dpat memperpanjang 

usianya. 

3.Crigler-Najjar Syndrome, tipe II. Aktivitas UDP-glukoronil tansferase defektif. 

Penderita responsif terhadap pengobatan fenobartbital. 
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4.Gilbert’s disease. Mungkin kelebihan hemolisis dan berkurangnya uptake biliru-

bin oleh hepar. 

5.Toxic hyperbiliubinemia. Senyawa seperti chloroform, karbon tetrakhlorida 

(CCl4), dapat merusak hepar. 
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Latihan soal: 

Heme Porfirin 

1.Sintesis heme terjadi dimana? 

2.Enzim regulator sintesis heme itu yang mana? 

3.Apa bedanya hemin dan heme itu? 

4.Apa gejala porphyria cutanea tarda? 

5.Apa beda bilirubin direk dan indirek? 

6.Apa yang disebut Neonatal jaundice? 

 

 




