
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat di alam bersifat basa atau alkali dan 

sifat basa ini disebabkan karena adanya atom N (Nitrogen) dalam molekul senyawa tersebut 

dalam struktur lingkar heterosiklik atau aromatis, dan dalam dosis kecil dapat memberikan 

efek farmakologis  pada manusia dan hewan. Selain itu ada beberapa pengecualian, dimana 

termasuk golongan alkaloid tapi atom N (Nitrogen)nya  terdapat di dalam rantai lurus atau 

alifatis.  

 Pada zaman dahulu, sumber utama alkaloid hanya terdapat pada tanaman berbunga 

saja (Angiospermae) tapi dalam dasawarsa terakhir ini, alkaloid juga ditemukan pada 

binatang baik yang terdapat di darat maupun di laut, pada serangga, tanaman rendah lainnya. 

bahkan mikroorganisme. 

 Agar lebih dipahami, alkaloid di bagi menjadi beberapa kelompok menurut atom 

Nitrogennya. Yaitu; Alkaloid sebenarnya, protoalkaloid dan pseudoalkaloid. Dan berdasarkan 

intinya penyusunnya (basa organiknya) diklasifikasikan menjadi 12 kelompok yaitu; 

Benzena, Piridina, Piperidina, Kuinolina, Isokuinolina, Fenantren, Pirolidina  Siklo pentano 

perhidro  fenantren, Imidazol, Indol, Purin dan Tropan. Bervariasinya skema untuk klasifikasi 

alkaloid didasarkan pada konstitusinya, telah disarankan dalam hal ini tata nama untuk 

alkaloid. Karena luasnya variasi kelompok alkaloid, akan tetapi tidak satu pun yang sangat 

memuaskan. 

 Obat-obatan pertama yang diketemukan secara kimia adalah opium, getah 

kering Apium Papaver somniferum. Opium telah digunakan dalam obat-obatan selama 

berabad-abad dan sifat-sifatnya sebagai analgesic maupun narkotik telah diketahui. Pada 

tahun 1803, Derosne mengisolasi alkaloid semi murni dari opium dan diberi nama narkotin. 
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Seturner pada tahun 1805 mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap opium dapat berhasil 

mengisolasi morfin (1).  

Dalam tahun 1817-1820 di Laboratorium Pelletier dan Caventon di Fakultas 

Farmasi di Paris, melanjutkan penelitian di bidang kimia alkaloid yang menakjubkan. 

Daintara  alkaloid yang diperoleh dalam waktu singkat tersebut adalah Strikhnin, Emetin, 

Brusin, Piperin, kaffein, Quinin, Sinkhonin, dan Kolkhisin.  

Pada tahun 1826, Pelletier dan Caventon juga memperoleh Koniin suatu alkaloid 

yang memiliki sejarah cukup terkenal. Alkaloid tersebut tidak hanya yang bertanggung jawab 

atas kematian Socrates akibat dari hisapan udara yang beracun, tetapi karena struktur 

molekulnya yang sederhana. Koniin merupakan alkaloid pertama yang ditentukan sifat-

sifatnya (1870) dan yang pertama disintesis (1886). Selama tahun 1884 telah ditemukan 

paling sedikit 25 alkaloid hanya dari Chinchona. Kompleksitas alkaloid merupakan  

penghalang elusidasi struktur molekul selama abad ke sembilan belas bahkan pada awal abad 

ke dua puluh. Sebagai contoh adalah Stikhnin yang ditemukan pertama kali oleh Pelletier dan 

Caventon pada tahun 1819 dan struktur akhirnya dapat ditentukan oleh Robinson dan kawan-

kawan pada tahun 1946 setelah melakukan pekerjaan kimia yang ekstra sukar selama hampir 

140 tahun. 

Perlu dicatat bahwa selama kimia organik berkembang pesat selama periode 

tersebut, menjadi ilmu pengetahuan yang rumit pada saat ini, usaha pengembangan dalam 

kimia bahan alam tumbuh sejalan, Banyak reaksi yang sekarang merupakan reaksi klasik 

dalam kimia organik adalah hasil penemuan pertama dari studi yang cermat degradasi 

senyawa bahan alam(2). 
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BAB II 

 

PEMBENTUKAN ALKALOID  

MELALUI JALUR TIROSIN 

1. Skema Umum Jalur Biogenetik Pembentukan Alkaloid 

  Pada dasarnya metabolit sekunder yang terdapat pada bahan alam merupakan 

hasil metabolit primer yang mengalami reaksi yang spesifik sehingga menghasilkan 

senyawa-senyawa tertentu. Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan hunbungan antara 

metabolit primer dengan metabolit sekunder : (3). 
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2. Prinsip Dasar Pembentukan Alkaloid 

  Asam amino merupakan senyawa organik yang sangat penting, senyawa ini 

terdiri dari amino (NH2)  dan karboksil (COOH). Ada 20 jenis asam amino esensial yang 

merulakan standar atau  yang dikenal sebagai alfa asam amino alanin, arginin, asparagin, 

asam aspartat, sistein, asam glutamat , glutamin, glisin, histidine, isoleusin, leusin, lysin, 

metionin, fenilalanine, prolin, serine, treonine, triptopan, tirosine, and valin(4). 

  Dari 20 jenis asam amino yang disebutkan diatas, selain tirosin yang juga 

merupakan pencetus terbentuknya alkaloid adalah histidin, lisin dan triptopan. Berikut 

adalah rumus struktur masing-masing asam amino yang dimaksud : 

 

 

 

                                       Tirosin                                                                    Histidin 

 

  

 

 

                                              Lisin                                                           Triptopan  

 

  Pada reaksi selanjutnya ke empat asam-asam amino di atas akan membentuk 

golongan alkaloid yang berbeda, akan tetapi melalui prinsip dasar reaksi yang sama. 

Biosintesis alkaloid mula-mula didasarkan pada hasil analisa terhadap ciri struktur tertentu 

yeng sama-sama terdapat dalam berbagai molekul alkaloid. Alkaloid aromatik mempunyai 

satu unit struktur yaitu ß-ariletilamina. Alkaloid-alkaloid tertentu dari jenis 1-

benzilisokuinolin seperti laudonosin mengandung dua unit ß-ariletilamina yang saling 
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berkondensasi’ Kondensasi antara dua unit ß-ariletilamina tidak lain adalah reaksi 

kondensasi Mannich. Dengan reaksi sebagai berikut : 

 

Menurut reaksi ini, suatu aldehid berkondensasi dengan suatu amina menghasilkan suatu 

ikatan karbon-nitrogan dalam bentuk imina atau garam iminium, diikuti oleh serangan 

suatu atom karbon nukleofilik ini dapat berupa suatu enol atau fenol. 

  Dari percobaan menunjukkan bahwa ß-ariletilamina berasal dari asam-asam 

amino fenil alanin dan tirosin yang dapat mengalami dekarboksilasi menghasilkan amina. 

Asam-asam aminom ini, dapat menyingkirkan gugus-gugus amini (deaminasi oksidatif) 

diikuti oleh dekarboksilasi menghasilkan aldehid. Kedua hasil transformasi ini yaitu amina 

dan aldehid melakukan kondensasi Mannich. 

  Disamping reaksi-reaksi dasar ini, biosintesa alkaloida melibatkan reaksi-

reaksi sekunder yang menyebabkab terbentuknya berbagai jenis struktur alkaloida. Salah 

satu dari reaksi sekunder ini yang terpenting adalah reaksi rangkap oksidatif fenol pada 

posisi orto atau para dari gugus fenol. Reaksi ini berlangsung dengan mekanisme radikal 

bebas. 

  Reaksi-reaksi sekunder lain seperti metilasi dari atom oksigen menghasilkan 

gugus metoksil dan metilasi nitrogen menghasilkan gugus N-metil ataupun oksidasi dari 

gugus amina. Keragaman struktur alkaloid disebabkan oleh keterlibatan fragmen-fragmen 

kecil yang berasal dari jalur mevalonat, fenilpropanoid dan poliasetat. 

  Dalam biosintesa higrin, pertama terjadi oksidasi pada gugus amina yang 

diikuti oleh reaksi Mannich yang menghasilkan tropinon, selanjutnya terjadi reaksi reduksi 

dan esterifikasi menghasilkan hiosiamin (2).  

 

 

(CH3)2NH  +  HCHO  +  CH3COCH3 (CH3)2NCH2CH2COCH3  +  H2O
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3. Contoh Pembentukan Senyawa Alkaloid Oleh Tirosin 

  Tirosin merupakan produk awal dari sebagian besar golongan alkaloid. Produk  

pertama yang penting adalah antara dopamin yang merupakan produk awal dari 

pembentukan senyawa dari berberine, papaverine dan juga morfin (5). 

A. Sintesis Benzylisoquinolin, Dimulai Dengan Dua Molekul Tirosin 

B. 2 Cincin Tirosin  Mengalami Kondensasi dan Membentuk Struktur Dasar Dari Morfin 
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4. Skema Lebih Lanjut Pada Pembentukan Alkaloid Dengan Prekursor Tirosin 

 

Skema 1 

Ringkasan jalur biosintesis dari L-tirosin ke morfin menununjukkan alkaloid isoquinolin, (S)-

norlaudanosolin, perubahan konfigurasi dari (S)- ke (R) reticulin dan terbagi atas dua jalur 

dari tebain dan morfin (6). 
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Skema 2 

Penggabungan unit feniletil menjadi feniletilamina menyebabkan terbentuknya kerangka 

benzilteterahidroisoquinolin dengan modifikasi selanjutnya yang terjadi secara umum pada 

tanaman yang mengandung alkaloid, beberapa diantara senyawa tersebut merupakan bahan 

baku obat. Perubahan mendasar pada kerangka utama meningkatkan variasi jenis strukturnya, 

sebagaimana yang ditunjukkan pada modifikasi benzilteterahidroisoquinolin. Pada umumnya 

ada lima jenis marga tanaman (Papaveraceae, Fumariaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, 

and Menispermaceae) lebih dari 2500 jenis alkaloid yang termasuk golongan ini. Pada saat 

ini telah bayak data yang menunjukkan adanya hubungan enzim dan kode genetik yang 

terakmulasi dalam alkaloid ini. Contoh yang paling umum adalah alkaloid 

benzilteterahidroisoquinolin dan modifikasi struktur orto dioksigenasi pada tiap cincin 

aromatik, pola ini merupakan hasil potensial dari turunan dari dua molekul DOPA. Meskipun 
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dua molekul tirosin digunakan dalam jalur biosintesis, hanya fragmen feniletilamin dari 

sistem cincin tetrahidroisoquinolin yang terbentuk dari DOPA, sisa aton karbon berasal dari 

tirosin melalui 4-hidroksifenilasetaldehid (7). 

 

                                                     Skema 3 

 

Reaksi subsequen yang melibatkan perubahan tebain menjadi morfin melalui jalur 

codein, dimana proses ini melibatkan reaksi osidasi pada cincin diene,lebih nyata 

terlihat lepasnya dua gugus O-metil, satu dalam bentuk enol eter membentuk neopinon, 

yang mana juga terbentuk codeinon dan codein melalui bantuan enzim keto-enol 

tautomerasi dan reduksi NADPH secara berturut-turut. 
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Skema 4 

Heroin; pada umumnya berupa diasetat morfin dan merupakan analgesik dan hipnotik yang 

sangat bersifat adiktif. Peningkatan sifat lipofilik dari heroin dibandingkan dengan morfin 

menyebabkan meningkatnya kelarutan dan laju absorpsi. Komponen aktifnya berupa 6-asetat, 

3-asetat yang merupakan hasil hidrolisa oleh enzin esterase pada otak. Heroin disintesis pada 

awalnya sebagai pereda batuk akan tetapi ditemukan adanya efek yang kurang baik berupa 

sifat adiksinya, dengan pemakaian pada penyakit yang berhubungan dengan masalah 

kejiwaan. Penggunaannya yang lain pada pengobatan pada kanker. Penyalahgunaan heroin 

dalam bentuk injeksi sangat banyak digunakan dan telah menjadi persoalan internasional. 
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5. Beberapa Senyawa Alkaloid Turunan Tirosin 

 

  Bebarapa total sintesis dari senyawa turunan opioid dan morfin dapat dilihat 

pada gambar di atas. Pemindahan jembatan eter dan gugus fungsi pada cicin sikloheksana 

dan pemanjangan pada levomethorphan and dextromethorphan. Levomethorphan adalah 

analgesik dangan proses enatiomer akan membentuk senyawa kodein yang memiliki 

aktifitas sebagai antitusif. Pada kenyataannya isomer yang 'unnatural' ini dapat dijadikan 

sebagai bahan obat yang bersifat tidak adiktif dan tidak memliki aktifitas analgesik. 

Pentazocine adalah salah satu contoh senyawa yang memiliki struktur seperti morfin 

dimana jembatan eternya juga telah dihilngkan dan cicin sikloheksan diganti dengan gugus 

metil yang sederhana. Pentazocine memiliki dua fungsi yaitu sebagai agonis dan antagonis 
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dari morfin dan juga memiliki fungsi sebagai analgeisik yang baik, senyawa ini dapat 

menginduksi gejala withdrtawal syndrome. Kendatipun demikian hal yang paling drastis 

dapat dilihat dari proses pembentukan petidin (meperidin) dimana struktur morfin berubah 

menjadi lebih sederhana, petidin merupakan golongan opiat sinteti yang digunakan secara 

luas. Hanya ada cincin arimatis dan piperidin yang menjadi kerangka utamanya. Petidin 

memiliki potensi yang lebih rendah dari morfin akan tetapi masih diisinkan untuk 

diproduksi, ia memiliki atifitas analgesik yang singkat dan efek konstipasi yang rendah 

dibandingkan dengan morfin serta tetap memiliki efek adiksi. Fentanil memiliki 4-anilin 

dan lebih baik dibandingkan dengan struktur 4-fenil-piperidin dan 50-100 kali lebih aktif 

dari morfin, hal ini disebabkan karena memilki lipopolisitas dan sifat trasport yang sangat 

baik hal ini menyebabkan ia dapat diberikan melalui kulit dalam bentuk sediaan plester.

  Alfentanil dan remifentanil adalah turunan fentanil yang baru, ketiga obat ini 

memiliki aktifitas yang cepat dan digunakan selama proses operasi. Sitem cincin 

piperidinnya  mudah berubah dan menjadi metadone, dimana turunan difenilpropifamin 

terlebih dahulu terbentuk dan dari lagkah ini, selanjutnya akan terbentuk konformasi baru 

pada cicin piperidin. Metadon sangat efektif digunakan secara oral dan memilik aktifitas 

seperti morfin, gejala withdrawalnya lebih kecil dibandingkan dengan obat yang lain 

termasuk heroin, sehingga metadon penggunaannya lebih luas untuk mengobati pasien 

ketergantungan heroin. Bagaimanapun juga ia hanya menggantikan bahan obat opiat yang 

lain, kendatipun memiliki efek yang kurang akan tetapi tetap berbahaya. Beberapa varian 

metadon juga digunakan untuk mengurangi sakit dan terkadang diberikan bersama dengan 

anti muntah. Difenoksilat digunakan sebagai antidiare untuk meminimalkan 

penyalahgunaannya, ia dikombinasikan dengan atropin sebagai antikolonergik atropin (7). 
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